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اإلدالء باملوافقة على القيام بفحص ذاتي عن طريق اختبار األجسام املضادة PoC
مع السماح باستخدام البيانات الشخصية
Übersetzt ins Arabische von Dr. Lot Toumi

.I

املوافقة على القيام بفحص ذاتي عن طريق اختبار األجسام املضادة PoC

ابنتنا ِ /
نحن املمضون أسفله ،نعلن موافقتنا حسب القانون  1629 bs. 1 Satz 2 Hs. 1 BGB 3على قيام ِ ِ
ابننا

االسم ،_____________________________:تاريخ

امليالد_____________________________1

خصصة للقيام باختبارات األجسام املضادة  PoCفي املدرسة باختبا ٍر ذاتيّ لألجسام املضادة  ،PoCوذلك
في األماكن امل ُ ّ
ودربتهم ُمسبقا على
ّ
لتقصي العدوى بفيروس كورونا  .SARS-CoV-2نوافق أيضا على أن يقوم أشخاص ،اعتمدتهم املدرسة ّ
الصحي ،نوافق إذن على أن يقوموا بشرح
دربني أصال بحكم عملهم في املجال
ّ
كيفية إجراء االختبار الذاتي ،هذا إن لم يكونوا ُم ّ
خاصة مع ّلمون
طريقة استعمال االختبار لطفلِنا وعلى مرافقته ومراقبته أثناء القيام باالختبار الذاتي .هؤالء األشخاص هم
ّ
ومساعدون إداريّون متط ّوعون وأشخاص يعملون ُك ِّليّا أو ُجزئيّا في مراكز استقصاء الفيروسات )مثل الطبيبات واألطبّاء والعامالت
والعاملون في املنـظّمات الخيريّة(.
ومجاني يُجريه طف ُلكم ِب ِ
نفسه.
تفرضه املدرسة ،بل اختبار اختياري
ّ
اختبار األجسام املضادة  PoCهو ليس اختبارا إجبارياُ ،
يمكنكم الحصول على معلومات أدق عن هذا االختبار وخاصة عن كيفيّة إجرائه من دليل استعمال هذا املنتوج .هذه املعلومات
تجدونها على الصفحة االلكترونية التالية:
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapidantigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
ّ
الشك بحصول عدوى بفيروس كورونا  ،SARS-CoV-2ولكن ال ُيثبت
إذا كانت نتيجة اختبار األجسام املضادة إيجاب ّية ،فهذا ُيق ّوي
حصول العدوى .من الوارد جدا أن تكون نتيجة اختبار ) (PCRسلبية ،بعد أن كانت نتيجة اختبار األجسام املضادة إيجابيّة .رغم
ذلك فإنه على كل شخص َعلِم أ ّن نتيجة االختبار السريع لألجسام املضادة )املقصود هنا هو االختبار الذي يقوم به التلميذ ِب ِ
نفسه(
كانت إيجابيّة ،وهذا يعني إمكانيّة إصابته بفيروس كورونا  ،SARS-CoV-2أن يُ ْعلِم املُش ِرف عليه في املدرسة فورا ثم يُغادر
املدرسة ويرجع مباشرة للبيت .من أجل ذلك نرسل لكم مع هذه الوثائق إرشادات إضافيةّ ،
توضح لكم ،ماذا يجب فعله ،إذا كانت
نتيجة اختبار األجسام املضادة إيجابيّة.

 1على التالميذ البالغني أيضا كتابة أسمائهم وألقا ِبهم العائلية وتاريخ ميالدهم.
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إذا كانت نتيجة اختبار األجسام املضادة سلبية ،فإننا نُنبّه هنا على أن نتائج االختبارات التي يقوم بها اإلنسان بنفسه ،تبقى دائما
صب بفيروس كورونا SARS-
نتائج حينيّة ،أي بعبارة أوضح ،ال ينبغي االطمئنان ُك ِّليا بنا ًء على هذه النتائج ،بأ ّن طفلكم لم يُ َ
الكمامة ،حتى ولو كانت نتيجة االختبار سلبية.
 .CoV-2لذلك يجب املواصلة في اتّباع قواعد النظافة والتباعد الجسدي وارتداء
ّ
املوافقة على القيام بفحص ذاتي عن طريق اختبار األجسام املضادة  PoCتبقى اختيارية ،ويمكن التراجع عنها في كل وقت
وإلغائها ُمستقبَال ِ
ابتدا ًء من لحظة سحب املوافقة .املشاركة في الفحص الذاتي عن طريق اختبار األجسام املضادة  PoCتكون
بالتعرف على النتيجة االيجابية الختبار األجسام املضادة بعد القيام بهذا االختبار.
بشرط السماح للمدرسة
ّ
يجب التوقيع على اإلدالء باملوافقة من طرف األب واألم ،إال إذا كان أحد الولِيَّ ْني له حق كفالة الطفل لوحده أو ا ُ ِ
سند له حصرا حق
أخذ القرار فيما يخص الطفل بموجب القانون  ،1628 BGBفي هذه الحالة يُسمح بالتوقيع على اإلدالء باملوافقة من طرف ولي
واحد.
____________________________
املكان ،التاريخ

____________________________________
الراشدة أو التلميذ الراشد
توقيع الوليَّ ْني أو التلميذة ّ

 .IIاملوافقة على استخدام البيانات الشخصية واملتعلقة باملشاركة في الفحص الذاتي عن طريق اختبار األجسام
املضادة PoC
عالوة على ذلك ،نوافق حسب القانون  Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. aوالقانون  Art. 9 Abs. 2 lit. aللمرسوم )(EU
البنتنا أو ِ
ِ
البننا
) 2016/679النظام األساسي لحماية البيانات الشخصية  ،( DSGVOعلى استخدام البيانات الشخصية التالية
وذلك بهدف استقصاء عدوى محت َ َملة بفيروس كورونا  SARS-CoV-2وبهدف منع انتشار فيروس كورونا :SARS-CoV-2
البنتكم أو ِ
ِ
البنكم،
• االسم واللقب العائلي
ابنتكم أو ِ
• مكان وتاريخ والدة ِ
ابنكم،
ابنتكم أو ِ
• بيانات محل إقامة ِ
ابنكم،
البنتكم أو ِ
ِ
البنكم )املدرسة ،الصف أو املرحلة التعليمية(،
• معلومات عن املسار املدرسي
• أسماؤكما وألقابكما العائلية كولِيَّ ْني،
• بيانات محل إقامتكما كولِيَّ ْني،
• نتيجة االختبار.
س ِمح لهم من طرف املدرسة بمرافقة إجراء اختبار األجسام
املوافقة تشمل أيضا السماح للمعلمني ولكل األشخاص الذين ُك ِّلفوا أو ُ
البنتكم أو ِ
ِ
البنكم .الواجب القانوني أو اإلداري املحتمل،
املضادة  ،PoCباالطالع أو الحصول على نتيجة اختبار األجسام املضادة
والذي بموجبه يترتب عليكم إبالغ املندوب ّية الجهوية للصحة ،املعن ّية باألمر ،بالنتيجة اإليجابية لالختبار السريع لألجسام املضادة
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البنتكم أو ِ
ِ
البنكم ،تبقى هنا سارية املفعول )قارن مرسوم وزارة الشؤون االجتماعية والصحة والشباب والعائلة وكبار السن في نسخته
الصحي( في مكان ُم ِ
ناسب ،بسبب
املُحيّنة واملتع ّلق بـ „إصدار أوامر إداريّة عامةُ ،متع ّلقة بترتيبات عزل شخص ما )ال ُعزلة أو الحجر
ِّ
إصابته بعدوى الفيروس املُست َ َج ّد ) (SARS-CoV-2أو بسبب تصنيفه كشخص من ِ
صنف  ،Iكان له لِقاء مع ُمصاب بفيروس
كورونا”(.
معلومات إضافية حول استخدام البيانات الشخصية:
يقع فسخ البيانات الشخصية من طرف املصالح التي استخدمتها بمجرد انتهاء الحاجة إليها ،أي عندما يُطبق العزل الضروري في
املدرسة أو عندما ال يشارك التلميذ في الدروس الحضورية في املدرسة ،أو عندما يتأ ّكد قطع سلسلة العدوى.
املسؤول عن استخدام البيانات الشخصية هو مدير أو مديرة املدرسة التي يزورها طف ُلك.
املكلف املركزي في وزارة التعليم بحماية البيانات الشخصية في املدارس العمومية هو السيد:
 .Torsten Maiيمكن االتصال به عبر الهاتف ،0431-988-2452 :أو عبر البريد اإللكتروني:
DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de
تتمتع أنتَ كمعني باألمر ،إذا توفَّرت الشروط الالزمة ،بالحقوق التالية :حق الوصول إلى املعلومة حسب القانون Art. 15
 ،DSGVOوحق تصحيح املعلومة حسب القانون  ،Art. 16 DSGVOوحق املطالبة بفسخ البيانات الشخصية حسب القانون Art.
 ،17 DSGVOوحق تحديد املجال الذي تُستخدم فيه البيانات الشخصية حسب القانون  ،Art. 18 DSGVOوحق املطالبة
بالحصول على املعطيات الشخصية كتابيا لتسليمها ملسؤول آخر حسب القانون  ،Art. 20 DSGVOوحق الطعن حسب القانون
.Art. 21 DSGVO
ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﺷﻛوى ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣﻛﻠف اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو
ملكلف املقاطعة بحماية املعطيات الشخصية في مركز املقاطعة املستقل لحماية البيانات الشخصية ،وعنوانهHolstenstraße 98, :
.24103 Kiel
حال ِ
علمها بالنتيجة االيجابية الختبار األجسام املضادة لطفلِكم ،تكون املدرسة مضطرة ملنعه وقتيّا من املشاركة في الدروس
الحضورية أو في القيام باالمتحانات ،وذلك ملنع مرور العدوى للمعلمني ولباقي التالميذ وألشخاص آخرين بصفة عامةَ .منْعُ طفلِكم
من املشاركة في الدروس الحضورية أو في القيام باالمتحانات يكون وقتيّا ،يعني إلى حني إثبات أن طف َلكم لم يُصب بالعدوى ،وهذا
االثبات يكون عبر نتيجة سلبية الختبار  ،PCRأو إلى حني إصدار قرار استثنائي عن املندوبية الجهوية للصحة ،املعن ّية باألمر ،أو
عن مصلحة أخرى ذات االختصاص .إذا ُم ِنع طف ُلكم من القيام بامتحان ما ،تُ َح ِّدد له املدرس ُة موعدا آخر لتدارك ذلك االمتحان في
وقت الحق.
ابنتكم أو ِ
بمجرد علم ِ
ابنكم بالنتيجة اإليجابية الختبار األجسام املضادة ،يجب عليها أو عليه االبتعاد فورا عن باقي التالميذ .أثناء
العزل داخل املدرسة يتكفل املسؤولون فيها برعاية طفلكم بيداغوجيا وبمرافقته.
ابنتكم أو ِ
ِبنا ًء على موافقتكم على قيام ِ
ابنكم بفحص ذاتي عن طريق اختبار األجسام املضادة  ،PoCتلتزمون بتسلم طفلكم من
املدرسة أو بتكليف شخص آخر بتس ُّلمه ،وذلك فور إخباركم بالنتيجة اإليجابية الختبار األجسام املضادة.
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ابنتنا أو ِ
يمكن االتصال بنا أثناء أوقات دروس ِ
ابننا عبر األرقام التالية:

_____________________________________________.1

_____________________________________________.2

قرار السماح باستخدام البيانات الشخصية هو أمر اختياري ،ويمكنني أن أُعلِم املدرسة التي تزورها ابنتي أو ابني ،أنني أريد
التراجع عن هذا القرار وأن ال أسمح للمدرسة مستقبال باستخدام البيانات الشخصية لطفلي .استخدام البيانات الشخصية أو
إرسالها إلى مصالح أخرى قبل التراجع عن قرار السماح باستخدامها ،يبقى جائزا قانونيا.
يجب التوقيع على اإلدالء باملوافقة من طرف األب واألم ،إال إذا كان أحد الولِيَّ ْني له حق كفالة الطفل لوحده أو ا ُ ِ
سند له حصرا حق
أخذ القرار فيما يخص الطفل بموجب القانون  ،1628 BGBفي هذه الحالة يُسمح بالتوقيع على اإلدالء باملوافقة من طرف ولي
واحد.

إذا بلغت التلميذة او التلميذ سن الرشدُ ،يدليان عن طريق توقيعهما حسب القانون Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) sowie
 Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVOبموافقتهما على استخدام بياناتهما الشخصية كما ُو ِ
صف أعاله ،ويؤ ّكدان كتابيا أنهما
ِ
شير إليه في هذا االدالء باملوافقة على القيام بفحص ذاتي عن طريق اختبار األجسام املضادة .PoC
أحيطا علما بكل ما أ ُ َ
____________________________
املكان ،التاريخ

____________________________________
الراشدة أو التلميذ الراشد
توقيع الوليَّ ْني أو التلميذة ّ
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