[pieczątka szkoły]
Załącznik potwierdzenia odbioru
Potwierdzenie odbioru:
Przekazanie testów wykrywających antygeny SARS-CoV-2 do samodzielnego wykonania.
Potwierdzam otrzymanie łącznie ________ testów do użycia przez następującą osobę:

Nazwisko, imię:

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy,
miasto, kraj związkowy)

Aktualny adres zamieszkania, jeśli dotyczy

Data urodzin
Numer telefonu
E-mail

Przekazany test do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 przeznaczony do użytku dnia:
Data

Zgadzam się na przeprowadzenie w warunkach domowych testu z użyciem przeznaczonego do tego
testu i na ujawnienie prawdziwych i pełnych informacji dotyczących jego wyniku.
Tak: [ ]

Nie: [ ]

W przypadku pozytywnego wyniku, prosimy przejść do strony 2 niniejszego formularza, gdzie
znajdują się ważne informacje dotyczące zasad postępowania.

Data, podpis osoby testowanej
W przypadku niepełnoletnich, data i podpis opiekuna prawnego
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Ważne informacje w przypadku pozytywnego wyniku autotestu bez nadzoru osoby
wykwalifikowanej:


Muszą Państwo natychmiast wykonać badanie PCR u lekarza lub w centrum zajmującym się
przeprowadzaniem testów na obecność koronawirusa



Do czasu otrzymania wyników, nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania oraz trzeba się
odizolować. Nie należy wychodzić z domu – dopuszczalne są tylko wyjścia w przypadkach
szczególnych i związanych z pomocą medyczną



Państwa krewni i współlokatorzy (rodzina, współmieszkańcy) powinni ograniczyć liczbę
kontaktów. Jeśli test PCR potwierdzi infekcję (tj. jeśli okaże się być pozytywny),
obowiązywać będą te same zasady, co w przypadku osób z pozytywnym wynikiem na
obecność koronawirusa. Wówczas muszą Państwo:
- niezwłocznie zgłosić ten fakt ośrodkowi zdrowia
- pozostać na 14-dniowej kwarantannie
- poinformować współlokatorów o tym, że i oni powinni poddać się kwarantannie
Więcej informacji można znaleźć w ukazie dot. izolacji od osób kontaktowych kategorii I,

osób podejrzanych o bycie zakażonymi oraz osób z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa
w Państwa dzielnicy i okolicy.


Jeżeli test PCR nie potwierdzi infekcji (tj. wynik jest negatywny), kwarantanna jest
natychmiast anulowana. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym
fakcie pozostałych domowników.

Informacja o ochronie danych osobowych:
Wyniki testów antygenowych na obecność SARS-CoV-2 do samodzielnego przeprowadzenia w
domu są dokumentowane przez szkołę za potwierdzeniem odbioru. Dokumentacja jest natychmiast
niszczona, gdy liczba rozdanych testów do samodzielnego wykonania zostanie wyczerpana.
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest szkoła zgodnie z art. 13 ust. 2
rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych osobowych RODO (prawo do informacji,
poprawiania, usuwania i ograniczenia przetwarzania). Prawo do przenoszenia danych (art. 20
RODO), prawo do sprzeciwu i dochodzenia swoich praw (art. 21 RODO) wobec podmiotu
odpowiedzialnego. Skargi w zakresie przetwarzania danych można kierować do osoby
odpowiedzialnej tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub urzędnika ds. Ochrony Danych

Osobowych w kraju związkowym Saksonia-Anhalt.

