[Con dấu của trường]
Đính kèm mẫu đơn xác nhận
Mẫu đơn xác nhận:
Cung cấp các mẫu tự xét nghiệm kháng nguyên để phát hiện vi-rút SARS-CoV-2 cho
các hộ gia đình
Tôi xác nhận đã nhận được tổng số _______ mẫu tự xét nghiệm kháng nguyên cho người
được kiểm tra sau:
Họ, tên
Địa chỉ cư trú chính
(Đường, số nhà, mã bưu điẹn, thành phố,
quốc gia)
Nếu có địa chỉ thường trú hiện tại

Ngày sinh
Số điện thoại
Địa chỉ email

Các mẫu tự kiểm tra kháng nguyên coronavirus đã được cung cấp được sử dụng nhằm
mục đích kiểm tra vào những ngày sau:
Ngày

Tôi đồng ý cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ về kết quả của mẫu tự xét nghiệm
kháng nguyên là âm tính bằng cách sử dụng bản tự đánh giá sau khi xét nghiệm đã
được thực hiện tại nhà.
Đồng ý [ ]

Không đồng ý [ ]

Trong trường hợp kết quả xét nghiệm là dương tính, bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng về
các bước tiếp theo trên trang 2 của biểu mẫu này.

Ngày tháng, chữ ký của người được kiểm tra
Nếu người được kiểm tra là trẻ vị thành niên: ngày tháng, chữ ký của người giám hộ
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Thông tin quan trọng trong trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính sau khi tự
kiểm tra mà không có sự giám sát của chuyên gia:


Bạn bắt buộc phải làm xét nghiệm PCR ngay lập tức tại các phòng mạch hoặc trung
tâm xét nghiệm.



Cho đến khi có kết quả, bạn phải ở nhà và cách ly bản thân. Bạn chỉ nên rời khỏi
căn hộ hoặc ngôi nhà của bạn trong những trường hợp khẩn cấp về y tế hoặc
những mặt khác.



Người thân và bạn cùng phòng của bạn (gia đình, căn hộ cùng ngự trú chung) nên
giảm các mối quan hệ của họ. Nếu xét nghiệm PCR xác nhận đã bị nhiễm trùng
(tức là dương tính), các quy định đối với những người có kết quả xét nghiệm dương
tính sẽ được áp dụng. Bạn cần phải sich unbedingt beim Gesundheitsamt melden
o tuân thủ 14 ngày cách ly sau khi xét nghiệm
o bắt đầu cách ly bạn cùng phòng ngay lập tức

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong nghị định chung về việc cách ly những người tiếp
xúc thuộc nhóm một, những người thuộc vào phạm vi nghi ngờ và những người đã
có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus ở quận hoặc thành phố không
quận của bạn.


Nếu xét nghiệm PCR không được xác nhận là nhiễm trùng (nghĩa là âm tính),
việc bắt buộc cách ly sẽ được dỡ bỏ ngay lập tức. Hãy cho bạn cùng phòng của
bạn biết.

Thông báo bảo vệ dữ liệu:
Việc nộp các mẫu tự xét nghiệm kháng nguyên tại nhà để phát hiện ra vi rút SARS-CoV-2
được nhà trường ghi nhận và lập thành văn bản. Các tài liệu sẽ được xóa hoặc hủy ngay lập
tức khi các mẫu tự kiểm tra ở đây đã được sử dụng hết.
Nhà trường chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu. Điều này đáp ứng các quyền hạn của chủ
thể dữ liệu theo Điều 13 (2) của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu
(quyền hạn đối với thông tin, chỉnh sửa, xóa, hạn chế xử lý).
Quyền chuyển dữ liệu (điều 20) và quyền phản đối (điều 21) có thể được khẳng định đối với
người chịu trách nhiệm. Các khiếu nại có liên quan đến việc xử lý dữ liệu có thể được gửi đến
người chịu trách nhiệm, nhân viên bảo vệ dữ liệu của người chịu trách nhiệm hoặc viên chức
bảo vệ dữ liệu của tiểu bang của Saxony-Anhalt.
Để biết thêm chi tiết thông tin liên lạc của nhân viên bảo vệ dữ liệu của trường xin liên lạc với
nhà trường.
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