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[ختم المدرسة]
ارفاق اقرار االستالم

إقرار االستالم:
الخاصالمنازلفيSARS-CoV-2فیروسعنللكشفللمستضدالذاتیةاالختباراتتسلیم

للشخص التالي المراد اختباره:أؤكد استالم إجمالي ___ من االختبارات الذاتیة للمستضد

االسم

عنوان السكن الرئیسي
(الشارع ، رقم المنزل ، الرمز البریدي ، المدینة ، البلد

العنوان ومكان وجوده الحالي ، إن أمكن

تاریخ الوالدة

رقم الھاتف

عنوان البرید اإللكتروني

التالیة:الذاتیة لمستضد الفیروس التاجي مخصص لالختبار في األیاماالختبار الذاتي لمستضد الفیروس التاجي / االختبارات

تاریخ

بعد إجراء االختبار فيالتقییم الذاتي المؤھلذاتي سلبي للمستضد باستخدامأوافق على تقدیم معلومات صادقة وكاملة حول وجود اختبار
المنزل.

ال [  ]نعم [  ]

النموذج.ھذامن2الصفحةفيالمتابعةكیفیةحولمھمةمعلوماتستجد،إیجابیةاالختبارنتیجةكانتحالةفي

التاریخ ، توقیع الشخص المختَبر
إذا كان المختَبر قاصًرا: التاریخ ، توقیع الولي الشرعي
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االختبار الذاتي دون إشراف خبیر:معلومات مھمة في حالة نتیجة االختبار اإلیجابیة بعد

طبیبأوطبیبعندالفورعلى)PCR(المتسلسلالبولیمیرازتفاعلاختبارإجراءمنكمطلوب•
أن یتم تنفیذ مركز االختبار.

أو حاالتنفسك. ال تترك شقتك أو منزلك إال في حالة الطوارئ الطبیة• حتى تتوفر النتیجة ، یجب علیك البقاء في المنزل وعزل
الطوارئ األخرى.

المتسلسلالمشتركة) تقلیل اتصاالتھم. إذا أكد اختبار تفاعل البولیمیراز• یجب على أقاربك وزمالئك في السكن (األسرة ، الشقة
)PCR(أيالعدوى)(إلىبحاجھأنتإصابتھم.ثبتتالذینباألشخاصالخاصةاللوائحتطبیقیتم،إیجابیة
oالصحةوزارةإبالغعلیكیجب
oاالختبارعنالعزلمنیوًما14بمدةااللتزامیجب
oالسكنرفقاءبینالفوريالفصلبدء

الفئة األولى والمشتبھبشأن الفصل بین األشخاص الذین یمكن االتصال بھم منیمكنك العثور على مزید من المعلومات في المرسوم العام
أو مدینتك الخالیة من المقاطعة.بھم واألشخاص الذین ثبتت إصابتھم بفیروس كورونا في منطقتك

فيزمالئكدعالفور.علىبالعزلااللتزامرفعیتم،سلبي)أنھ(أيالعدوى)PCRالمتسلسل(البولیمیرازتفاعلاختباریؤكدلمإذا•
السكن یعرفون أیًضا.

إشعار حمایة البیانات:

قبلمنالمنزلفيإجراؤهسیتمالذيSARS-CoV-2فیروسعنللكشفللمستضدالذاتیةاالختباراتتقدیموتوثیقتسجیلیتم
ھنا.فوًرا عند استخدام عدد االختبارات الذاتیة الواردةالمدرسة مع إشعار االستالم. یتم حذف المستندات أو إتالفھا

فيالبیاناتلحمایةالعامةالالئحةمن)2(13للمادةوفًقاالبیاناتموضوعبحقوقیفيھذاالبیانات.معالجةعنمسؤولةالمدرسة
المعالجة).وتقیید،والحذف،والتصحیح،المعلوماتفي(الحقGDPR-األوروبياالتحاد
العامالقانونمن21(المادةاالعتراضفيوالحقالبیانات)لحمایةالعامالقانونمن20(المادةالبیاناتنقلإمكانیةفيالحقتأكیدیمكن

مسؤول حمایةالمتعلقة بمعالجة البیانات إلى الشخص المسؤول ، أولحمایة البیانات) ضد الشخص المسؤول. یمكن تقدیم الشكاوى
والیة ساكسونیا أنھالت.البیانات للشخص المسؤول أو مسؤول حمایة البیانات في

بالمدرسة من المدرسة.یمكن الحصول على تفاصیل االتصال بمسؤول حمایة البیانات

2





لـسلبيلمستضدذاتياختبارلوجودالمؤھلالذاتيالتقییم
فیروسعنالكشف SARS-CoV-2

مختصشخصإشرافدوناالختبارإجراءتم .

اختبارتمشخص

…………………………………. ………………………………………………………………… ..
االسم

…………………………………………………………………………………………… ... ……
البلد،المدینة،البریديالرمز،المنزلرقم،(الشارعالرئیسيالسكنعنوان )

……………………………………………………………………………………………… .. ……
أمكنإن،الحاليوجودهومكانالعنوان

… .. …………………………………………………………………………………………………
الوالدةتاریخ

………………………………………………………………………………………………………
الھاتفرقم

………………………………………………………………………………………………………
اإللكترونيالبریدعنوان

كورونافیروسلمستضدالذاتيالختبارا

االختبار ............................................. ... ..........................................
االختباراسم

المصنعةالشركة .............................................. .. ...........................................
المصنعاسم

االختباروقت/تاریخ : ... ...............................................

"سلبیةاالختبارنتیجةكانت "
وكاملةصحیحةالمعلوماتھذهأنلكمأؤكد .

………………………………………………….
المختَبرالشخصتوقیع،التاریخ

الشرعيالوليتوقیع،التاریخقاصًرا:المختَبركانإذا
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االختبار الذاتي دون إشراف خبیر:معلومات مھمة في حالة نتیجة االختبار اإلیجابیة بعد

طبیبأوطبیبعندالفورعلى)PCR(المتسلسلالبولیمیرازتفاعلاختبارإجراءمنكمطلوب•
أن یتم تنفیذ مركز االختبار.

أو حاالتنفسك. ال تترك شقتك أو منزلك إال في حالة الطوارئ الطبیة• حتى تتوفر النتیجة ، یجب علیك البقاء في المنزل وعزل
الطوارئ األخرى.

المتسلسلالمشتركة) تقلیل اتصاالتھم. إذا أكد اختبار تفاعل البولیمیراز• یجب على أقاربك وزمالئك في السكن (األسرة ، الشقة
)PCR(أيالعدوى)(إلىبحاجھأنتإصابتھم.ثبتتالذینباألشخاصالخاصةاللوائحتطبیقیتم،إیجابیة
oالصحةوزارةإبالغعلیكیجب
oاالختبارعنالعزلمنیوًما14بمدةااللتزامیجب
oالسكنرفقاءبینالفوريالفصلبدء

الفئة األولى والمشتبھبشأن الفصل بین األشخاص الذین یمكن االتصال بھم منیمكنك العثور على مزید من المعلومات في المرسوم العام
أو مدینتك الخالیة من المقاطعة.بھم واألشخاص الذین ثبتت إصابتھم بفیروس كورونا في منطقتك

فيزمالئكدعالفور.علىبالعزلااللتزامرفعیتم،سلبي)أنھ(أيالعدوى)PCRالمتسلسل(البولیمیرازتفاعلاختباریؤكدلمإذا•
السكن یعرفون أیًضا.

إشعار حمایة البیانات:

قبلمنالمنزلفيإجراؤهسیتمالذيSARS-CoV-2فیروسعنللكشفللمستضدالذاتیةاالختباراتتقدیموتوثیقتسجیلیتم
ھنا.فوًرا عند استخدام عدد االختبارات الذاتیة الواردةالمدرسة مع إشعار االستالم. یتم حذف المستندات أو إتالفھا

فيالبیاناتلحمایةالعامةالالئحةمن)2(13للمادةوفًقاالبیاناتموضوعبحقوقیفيھذاالبیانات.معالجةعنمسؤولةالمدرسة
المعالجة).وتقیید،والحذف،والتصحیح،المعلوماتفي(الحقGDPR-األوروبياالتحاد
العامالقانونمن21(المادةاالعتراضفيوالحقالبیانات)لحمایةالعامالقانونمن20(المادةالبیاناتنقلإمكانیةفيالحقتأكیدیمكن

مسؤول حمایةالمتعلقة بمعالجة البیانات إلى الشخص المسؤول ، أولحمایة البیانات) ضد الشخص المسؤول. یمكن تقدیم الشكاوى
والیة ساكسونیا أنھالت.البیانات للشخص المسؤول أو مسؤول حمایة البیانات في

بالمدرسة من المدرسة.یمكن الحصول على تفاصیل االتصال بمسؤول حمایة البیانات
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