
Ek Kişisel Bilgiler 

 
 
SARS-CoV-2 Virusüne karşı yapılıp  negatif sonuçlanmış bireysel testin varlığına dair belgeli 
onay  
 
 Test tıbbi eğitim almış kişilerin gözetimi dışında yapıldı. 
 
Test edilen kişi: 
 

…………………………….………………………………………………………….. 

Soyadı, Adı  

 

…………………………………………………………………………………...…… 

Sürekli  Adresi( Cadde, Apartman Num., Posta Kodu, Şehir, Eyalet) 

 

…………………………………………………………………………………..…… 

Olması durumunda o an ikamet ettiği adres  

 

…..…………………………………………………………………………………… 

Doğum Tarihi  

 

………………………………………………………………………………………… 

Telefon numarası  

 

………………………………………………………………………………………… 

E-Mail-Adressi 

 

 

Coronavirus Bireysel Test (Antigen-Selbsttest) 
 
Test:   ............................................................................................ 

  Test'in adı 

 

Üretici:              ............................................................................................ 

 Üretici firmanın adı 

 

Test tarihi/Saati:  ............................................................................................ 

 
 
 
Test sonucu ‚negatifti‘ 
 Burada paylaştığım bilgilerin gerçek ve tam olduğunu garanti ederim. 
 
 
 
……………………………………………. 
Tarih, Teste tabi tutulan kişinin imzası  
Test edilen onsekiz yaşından küçük kişilerde: Tarih, Test edilen kişinin velisi  
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 Uzman kişilerin gözetimi dışında yapılıp pozitif sonuçlanan bireysel testlere ilişkin 
önemli uyarılar:  
 

  Hiç geciktirmeden bir doktorun yanında ya da bir sağlık merkezi'nde bir PCR-Test 
(uzman kişilerce uygulanan)  yaptırmakla yükümlüsünüz. 
 

  Test sonuçlanıncaya kadar evde kalmalı ve kendinizi izole etmelisiniz. Evinizi ya 
da apartmanınızı sadece tıbbi gerekçelerle veya diğer acil durumlarda terk 
etmelisiniz.  
 

 
            .     Üyesi olduğunuz grup ve birlikte yaşadığınız kişiler de (aile, ev arkadaşları) kendi 
çevreleriyle kontaklarını azaltmalılar. Enfeksiyon’un PCR-Test ile onaylanması durumunda 
(yani sonuç pozitif ise) bu kurallar Test sonuçları pozitif olan bütün bireyler için geçerlidir. Buna 
göre  

o test sonucunuzu  mutlaka sağlık müdürlüğüne (Gesundheitsamt) 
bildirmelisiniz.  

o 14 gün karantinada kalmalısınız 
o kendinizi birlikte yaşadığınız kişilerden hemen izole etmelisiniz  

 
  Daha fazla bilgiyi bağlı bulunduğunuz eyalet veya şehrin birinci kategoriden 
kontakta bulunulan, hastalık şüphesi taşıyan ve Coronavirus test sonucu pozitif 
çıkan kişilere uygulanacak izolasyona ilişkin genel kararnamesinde bulabilirsiniz  

 

  PCR-Test'in sonucunun enfeksiyonu onaylamaması  durumunda (yani sonuç 
negatif ise) izolasyon hemen sonlandırılır. Birlikte yaşadığınız kişileri de bu 
durumda bilgilendiriniz. 

 
 
 
Bilgi Korumaya ilişkin:  
 
 Evde uygulanmak üzere teslim edilen SARS-CoV-2 (Coronavirus) bireysel testin (Antigen-
Selbsttest) teslimatı, okul tarafından alındı onayı ile birlikte dosyalanıp belgelendirilir. Bu 
belgelendirme burada teslim edilen bireysel testin tamamen kullanılıp tüketilmesinden hemen 
sonra imha edilir veya kayıtlardan silinir.  
 
  Bilgilerin işlenmesine ilişkin sorumlu kurum okuldur. Okul Avrupa Temel ve Bilgikoruma 
düzenlemesinin 13. Maddesinin 2. Paragrafına göre ilgili hakları gözetir- DSGVO ( Bilginin 
raporlanma, silme,  kısıtlanması işlemleri hakkı).  
Bilgi paylaşımı hakkı (20. Madde DSGVO) ve itiraz hakkı (21.Madde DSGVO) sorumlu kişilere 
karşı yürürlüğe konulabilir. Bilgi işlemeye ilişkin şikayetler  sorumlu kurumda, ilgili kurumun 
bilgi korumayla görevli sorumlusunda veya Sachsen-Anhalt Eyaleti’nin Bilgi Koruma 
Komiserliği'nde işleme konulur. 
Bilgi korumayla görevli kişinin iletişim bilgileri okuldan sorulabilir. 
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