më 18.03.21

Deklarata për aprovim për vetëtestimin duke përdorur testin e antigjenit PoC
dhe aprovimi për përpunimin e të dhënave personale
I.

Aprovimi për vetëtestimin nëpërmjet testit të antigjenit PoC

Me anë të kësaj deklarojmë aprovimin tonë në përputhje me § 1629, paragrafin 1,
klauzola 2, të Kodit Civil Gjerman BGB që vajza / djali ynë
________________________, i/ e lindur më ____________________1

mund të përdorë një provë antigjeni PoC, për të provuar nëse është i infektuar me
koronavirusin SARS-CoV-2, në zonat e parashikuara për kryerjen e testeve të antigjenit PoC në mjediset e shkollës. Aprovimi përfshin gjithashtu demonstrimin dhe
shpjegimin e testit, po kështu edhe shoqërimin dhe mbikëqyrjen nga personat, të cilët
janë akredituar në shkollë dhe janë të udhëzuar më parë, ose që janë mjaft të kualifikuar për shkak të ushtrimit të një profesioni mjekësor. Këta persona përfshijnë në
veçanti stafin mësimdhënës ose vullnetarë që ndihmojne në administratë, persona që
punojnë me kohë të plotë ose me kohë të pjesshme në një qendër testimi (p.sh. mjekët ose punonjësit e shoqatave të mirëqenies).
Testi i antigjenit PoC nuk është një test zyrtar nga shkolla, por një vetëtestim vullnetar dhe falas për vajzën apo djalin tuaj. Ju mund të gjeni informacionin e saktë në lidhje me provën dhe, në veçanti, si ta kryeni atë, në manualet dhe udhëzimet për përdorim për produktin e përdorur në adresën e internetit https://www.roche.de/patientenbetroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patientenn/#anchor-handhabung

Një test pozitiv i antigjenit është fillimisht vetëm një dyshim, por jo një diagnozë, që
justifikon një infeksion me koronavirusin SARS-CoV-2. Mund të jetë e mundur, që
pas një testi pozitiv të antigjenit, një test PCR të tregoje nje rezultat negativ.
Sidoqoftë, të gjithë personat që informohen për rezultatin positiv të provës së kryer
me vetëtestim të shpejtë antigjen PoC për praninë e viruseve SARS-CoV-2, janë të
detyruar, që menjëherë pasi të marrin njoftimin, të njoftojnë personin mbikëqyrës dhe
të shkojnë direkt në shtëpinë e tyre. Ky dokument gjithashtu ju ofron shpjegime më të
hollësishme në rast se testi antigjen rezulton pozitiv.
Nëse testi i antigjenit është negativ, kjo do të thotë që rezultati i vetëtestimit është
vetëm një rezultat për momentin. Prandaj, testet nuk ofrojnë siguri absolute, që
fëmija juaj nuk është i infektuar me SARS-CoV-2. Rregullat e higjienës dhe distancës, si dhe kërkesat për mbajtjen e maskave duhet të vazhdojnë e te respektohen
edhe në rast të një rezultati negativ të testit.
Aprovimi për vetëtestim nëpërmjet testit antigjenik PoC është vullnetar dhe mund të
revokohet në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Pjesëmarrja në vetëtestim duke

1

Nxënësit e nxënëset e shkollës me moshë mbi 18 vjeç gjithashtu shënojnë më poshtë emrin dhe
mbiemrin si edhe datën e tyre të lindjes.
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përdorur testin e antigjenit PoC parashtron që shkolla të informohet, pasi të jetë kryer
testi i antigjenit PoC, në rast se rezultati antigjenit është pozitiv.
Kjo deklaratë e aprovimit duhet të nënshkruhet nga të dy prindërit, përveçse nësevetëm njëri prind përfaqëson fëmijën, për aq kohë sa vetëm ai ushtron kujdestarinë
prindërore ose kujdestaria i është besuar atij nëpërmjet vendimit në përputhje me
nenin 1628 të Kodit Civil Gjerman (BGB).

Vendi, data

Nënshkrimi i prindërve ose në rastin e nxënësit ose
nxënëses me moshë madhore (mbi 18 vjeç).

II. Aprovimi për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me pjesëmarrjen
në vetëtestim duke përdorur testin e antigjenit PoC

Për më tepër, ne pranojmë të përpunojmë të dhënat e mëposhtme personale në përputhje me artikullin 6, paragrafin 1, klauzola 1 lit. a) dhe artikullin 9, paragrafin 2, lit.
a) të rregullores (BE) 2016/679 (Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të
dhënave) - DSGVO) të vajzës ose djalit tonë, për të përcaktuar ndonjë infeksion me
koronavirusin SARS-CoV-2 dhe për të parandaluar përhapjen e koronavirusit SARSCoV-2:








Emri dhe mbiemri i vajzës ose djalit tuaj,
Data dhe vendi i lindjes së vajzës ose djalit tuaj,
Të dhënat e adresës së vajzës ose djalit tuaj,
Informacion mbi karrierën shkollore të vajzës ose djalit tuaj (shkolla, klasa ose
klasa),
Emri(at) dhe mbiemri (at) juaj/ (tuaj) si prindër,
Të dhënat e adresës/adresave tuaj (a) si prinder,
Rezultati i testimit.

Pranimi përfshin gjithashtu lejimin për mësuesit dhe personat e tjerë që, në emër të
shkollës ose në koordinim me të, shoqërojnë zbatimin e vetëtestimit duke përdorur
testin PoC të antigjenit, për të parë testin e antigjenit të vajzës ose djalit tuaj dhe qe
mund t´ju dorezohet atyre. Nga kjo mbetet i paprekur çdo detyrim ligjor ose rregullator, sipas të cilit ju duhet të raportoni rezultatin e një testi të shpejtë pozitiv antigjen të
vajzës ose djalit tuaj tek autoriteti shëndetësor lokal (shih dekretin e Ministrisë së
Punëve Sociale, Shëndetësisë, Rinisë, Familjes dhe të të moshuarve në versionin
aktual të vlefshëm për "lëshimin e dekreteve të përgjithshme mbi urdhrin për izolim
(izolim ose karantinë) për shkak të një infeksioni nga koronavirusi i ri (SARS-CoV-2)
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ose klasifikimi si person i kontaktit të kategorisë I në një situatë të përshtatshme të
familjes").
Informacione të mëtejshme mbi përpunimin e të dhënave:
Këto të dhëna personale fshihen nga njësitë përkatëse të përpunimit të të dhënave,
për aq kohë sa nuk janë më të nevojshme për përmbushjen e detyrave të tyre veçanërisht për të garantuar një izolim të nevojshëm në shkollë ose mos pjesëmarrje
në ngjarje në klasë ose thyerje të zinxhirit te infeksionit
Përgjegjës për përpunimin e të dhënave nga shkolla është drejtori i shkollës ku është
vajza ose djali juaj.
Zyrtari i Qendrës së Ministrisë së Arsimit për mbrojtjen e të dhënave për shkollat publike është:
Zoti Torsten Mai, që mund të njoftohet:
telefon: 0431-988-2452 dhe E-Mail: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de
Si i ndikuar prej këtyre të dhënave, ju keni të drejtat e mëposhtme nëse plotësohen
kushtet e nevojshme: e drejta e informacionit në përputhje me artikullin 15 të
DSGVO, e drejta e korrigjimit në përputhje me artikullin 16 te DSGVO, e drejta e
fshirjes në përputhje me artikullin 17 të DSGVO, e drejta për kufizimin e përpunimit
në përputhje me artikullin 18 të DSGVO, e drejta për transferimin e të dhënave në
përputhje me artikullin 20 të DSGVO dhe e drejta e kundërshtimit në përputhje me artikullin 21 të DSGVO.
Ankesat në lidhje me përpunimin e të dhënave mund të paraqiten te zyrtari i Qendrës
për mbrojtjen e të dhënave të Ministrisë së Arsimit për shkollat publike ose te zyrtari
shtetëror i mbrojtjes së të dhënave në Qendrën e Pavarur Shtetërore për Mbrojtjen e
të Dhënave, Holstenstrasse 98, 24103 Kiel.
Nëse shkolla bëhet e vetëdijshme për një test pozitiv të antigjenit të vajzës ose djalit
tuaj, ajo përkohësisht nuk do të lejojë atë që të marrë pjesë në mësime dhe provime
në shkollë, - dmth deri në provën e mosinfektimit nëpërmjet një rezultati negativ të
testit PCR ose një vendim të veçantë nga personi përgjegjës i departamentit te
shëndetësisë ose një organ përkatës kompetent. Për këte mospjesemarrje në mesim
ose provime mund të ketë një datë të shtyrjes, në mënyrë që të sigurohet që mësuesit, shokët e klasës ose njerëz të tjerë të mos infektohen. Vajza ose djali juaj do të
duhet të largohen nga grupi, sapo të bëhen të vetëdijshëm për testin pozitiv të antigjenit. Kujdesi dhe mbështetja pedagogjike për vajzën ose djalin tuaj është e garantuar gjatë periudhës së izolimit brenda shkollës. Me pëlqimin tuaj për vetëtestimin e
vajzës ose djalit tuaj duke përdorur testin e antigjenit PoC, ju merrni përsipër të merrni vajzën ose djalin tuaj nga shkolla sa më shpejt që të jetë e mundur, sapo shkolla
t'ju ketë njoftuar për rezultatin pozitiv të testit te antigjenit.
Gjatë orës së mësimit për vajzën ose djalin tonë ne mund të kontaktohemi përmes
telefonit. Numrat e telefonit ose celularit jane:
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1. ______________________________

2. ______________________________

Aprovimi për përpunimin e të dhënave personale është vullnetar dhe mund të revokohet në çdo kohë ne shkollën e vajzës ose djalit tonë me efekt për të ardhmen. Përpunimi i të dhënave i kryer deri në revokim, përfshirë edhe transferimin e të dhënave,
mbetet në kete rast i ligjshëm.
Kjo deklaratë e aprovimit duhet të nënshkruhet nga të dy prindërit, përveçse vetëm
njëri prind përfaqëson fëmijën, për aq kohë sa vetëm ai ushtron kujdestarinë
prindërore ose kujdestaria i është besuar atij nëpërmjet vendimit në përputhje me
nenin 1628 të Kodit Civil Gjerman (BGB).
Nëse një student është në moshë madhore, ai ose ajo aprovon me nënshkrimin e tij
ose të saj në përputhje me nenin 6, paragrafin 1, klauzolen 1 lit. a) dhe nenin 9, paragrafin 2, lit. a) DSGVO në fushën e mësipërme në përpunimin e të dhënave personale dhe dokumenteve të tij ose të saj, miratimin për marrjen e të gjitha informacioneve të mëtejshme në këtë deklaratë të aprovimit, për të kryer vetëtestimin, duke
përdorur testet e antigjenit PoC.

Vendi, data

Nënshkrimi i prindërve ose në rastin e nxënësit ose
nxënëses me moshë madhore (mbi 18 vjeç).
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