ڕوونکردنەوەی ڕەزامەندی بو پشکنینی خودی لە ڕێگای "PoCپوینت ئوف کێڕ" دژی جینەکان
وڕازیبوون لەسەر بکارهێنانی زانیاری کەسیتی
 .١ڕەزامەندی بو پشکنینیی خودی لەڕێگای"PoCپوینت ئوف کێڕ" دژی جینەکان
لێرەدا ئێمە ڕوونکردنەوەی ڕەزامەندی خومان بە پێی ماددەی  ١٦٢٩برکەی  ١ڕستەی  ٢ها إس١.
لە پەرتوکی یاسای هاواڵتیان ،دەبەخشین کە کچەکەمان/کوڕەکەمان:
 ،..................................................................١لە دایکبووی ................................
کە لە ناو ئەرزی قوتابخانە لە شوێنیکی دیاریکراو بو جێبەجێ کردنی پشکنینی PoCدژی جینەکان
لەڕێگای پشکنینی PoCدژی جینەکان ،ئەگەر گومانی ئەوە هەبێت کە توشی پەتای ڤایروسی کورونا
 -SARS-CoV-2بووە ،ڕازینە پشکنینی خودی بو بکرێت .ڕەزامەندیەکە بەڕێوەچوون وڕوونکردن
هەماهەنگی وچاودێریکردنی پشکنینەکە لە الیەنی کەسانی باوەرپێکراوی الی قوتابخانەکە کە پێشوەخت
ڕێنمایەکان بوکراون ،لەخووی ئەگرێت .سەرەڕای ئەوە ئەوان کاری پزیشکی ئەکەن وشارەزایێکی
باشیان هەیە وشیاون .بە تایبەت ئەم کەسانە ماموستایان لەگەلیانە وکەسانی خۆبەخشی هاوکاری
بەڕێوبەرایەتی کە لە یێکێک لە سەنتەرەکانی پشکنین بە شێوەیێکی سەرەکی یان لە پال ئەوەی ئیشیان
کردوە (بونموونە پزیشکن یان کارمەندەکانی کۆمەڵەی خێرخوازن).
ئەم پشکنینە لە ڕێگای PoCدژی جینەکان ،پشکنینێکی فەرمی قوتابخانە نیە ،بەاڵم پشکنینێکی
خۆبەخشە وبێ بەرامبەرە وخودی کچەکەتە یان کوڕەکەتە .زانیاری تەواو لەسەر پشکنینەکە
وبەتایبەتی چوون بەڕێوە ئەچێت وڕێنماییەکانی بەکارهێنان لەسەر بەرهەمەکە لە ژێر ئەم
ناونیشانی ئیلکترونیە:
https://ww.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19
/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
بوتان ئاشکرائەکرێت.
پشکنینێکی دژی جینەکانی ئەرێنی ( )Positivئەکرێت بو یەکەم جار وەک گومان سەیری ئەکرێت،
بەاڵم ئەمە دەسنیشانکردنی ئەوە نیە کە تووشبوونە بە پەتای ڤایروسی کورونا(.)SARS-CoV-2
ئەگەری ئەوە هەیە  ،لە ئەنجامی پشکنینێکی دژی جینەکانی ئەرینی ،پشکنینێکی تری PCR
(کاردانەوەی زنجیرەی فرەماز) ئەنجامێکی نەرێنی ( )Negativهەبێت .لەسەرە ڕای ئەوە دەبێت
هەرکەسێک ئەوە بزانن ،ئەو پشکنینیPoCی دژی جینەکان-پشکنینی خێرا ،کە بەخویان کردوویانە
("پشکنینی خودی") ئیشارەتی ئەوە بکات کە تووشی SARS-CoV-2ڤایروسی کورونا بووە
وئەنجامێکی ئەرێنی داوە ،خۆ پابەند دەکات ،دووای ئاگاداربوون لە ئەم چەندە ،بێ دوواکەوتن
پەیوەندی بە کەسانی چاودێر بیکات وبەڕێگایەکی ڕاستەوخۆ بەرەو ماڵ بروات .لەگەل ئەم
بەڵگەیە ڕوونکردنەوەی وردتر ،لە حاڵەتی ئەنجامی ئەرێنی پشکنینی دژی جینەکان ،وەردەگرن.
لە حاڵەتی ئەنجامێکی نەرێنی پشکنینی دژی جینەکان ،ئەوە پشکنینێکی خودی یە وئەنجامەکەی
بوکاتێکی سنوردار دەسەڵمێنێ وپشکنینەکە ئەنجامێکی یێکجار دڵنیا بەدەستەوە ناهێنێ و ئەوە
نا سەلمێنێ کە مناڵەکەی ئێوە تووشی پەتای  SARS-CoV-2ڤایروسی کورونا نەبووە.
..............................
 . ١هەروەها قوتابیەکانی تەمەن پێگەیشتوو ،ناوەکانی خۆیان ،ناوی خویانی یەکەم وناوی خێزانی
خویان( ناو و پاشناو) وڕۆژی لە دایکبونیان لە خوارەوە توماردەکەن.

٢
پرنسیپی پاک وخاوێنی ودووری لەیێکتر هەروەها تایبەتمەندیەکانی بە کارهینانی ڕووپێچ
وماسکەکان لە حاڵەتی ئەنجامێکی ئەرێنی پشکنینەکە ،دەبێت بێ مەرج بەردەوام لەبەرچاو
بگرێت.
ڕەزامەندی لە سەر پشکنینی خودی لە ڕێگای PoCدژی جینەکان ،خۆبەخشە وئەکرێت
لە هەر کاتێکی کارتێکردنی داهاتوو ،بەتاڵی بیکەی .بەشداریکردن لە پشکنینی خودی لە
ڕێگای PoCدژی جینەکان ،بو ئەوە یە کە ڕێگا بە قوتابخانە بدات لە دووای ئەنجامدانی
پشکنین لە ڕێگای PoCدژی جینەکان ،زانیاری پێ بگات لەسەر ئەنجامەکانی ئەرێنی پشکنینەکە.
دەبێت هەردوو ال ،دایک وباوک ،ئەم ڕەزامەندیە ئیمزا بیکەن ،لە حاڵەتی کە یێک لە وانە بەتەنیا
مافی چاودێری مناڵەکە هەیە ،وبەپێ ماددەی  ١٦٢٨لە پەرتوکی یاسای هاواڵتیان ،بە یێک الیەنی
بریاردان بووی هەیە ،نوێنەرایەتی منداڵ دەکات.
.......................................
شوێن ،ڕێکەوت

..................................................................
ئیمزاکانی دایک وباوک ،یان قوتابی پێگەیشتوو.

 .IIڕازیبوون لە سەر کارکردن وبەکارهێنانی زانیاری کەسیتی کە پەیوەندی بە بەشداریکردن
لە پشکنینی خودی بە ڕێگای  PoCدژی جینەکان.
زیادتر لە ئەوە ،رازیبوونتان بە پێی ماددەی ( ٦برکەی  ١رستەی  ١پیتی أ ) هەروەها ماددەی
 ٩بڕکەی  ٢پیتی أ) لە ڕێپێنەکانی ئەوروپا ( ٦٧٩/٢٠١٦پاراستنی نهینیەکانی کەسیتی -ڕێپێنەکانی
بنەڕەتی )DSGVO-بو کارکردن لەسەر زانیاریەکانی خوارەوەی کەسیتی کچەکەمان  /کوڕەکەمان
بو دەستنیشانکردنی تووشبوون بە پەتای کورونا SARS-CoV-2و بو ڕێگا گرتن لە باڵوپێکردنی
ڤایروسی کورونا:SARS-CoV-2
* ناو – وپاشناوی کچەکەتان  /کوڕەکەتان،
* ڕۆژ وشوێنی لە دایکبوونی کچەکەتان  /کوڕەکەتان،
* ئەدرەس -ناوونیشانی ماڵي کچەکەتان  /کوڕەکەتان،
* زانیاری لەسەرپیشەی کچەکەتان  /کوڕەکەتان لە قوتابخانە (قوتابخانە ،پۆل ،لە کام ساڵی
خویندنە)،
* ناو -وپاشناوی ئێوە وەکو دایک وباوک ،ناو ونیشانی ماڵی خوتان،
* ئەنجامی پشکنینەکە.
ڕازیبوونەکە دەرفەت ئەداتە ماموستایەکان وکەسانی تر ،ئەوانەی لە الی قوتابخانە دەسپێردرێن
یان بە هەماهەنگی لەگەل قوتابخانە بو بەڕێوەبردنی پشکنینی خودی بە ڕێگای -PoCدژی
جینەکان بو کچەکەتان یان کوڕەکەتان وبینینی ئەنجامەکان وبەدەست کەیاندنیان ،هەروەها بە پیی
ئەرگەکانی یاسایی یان فەرمی ،لەدووای ئاشکرابوونی ئەنجامەکانی ئەرێنی پشکنینی کچەکەتان
یان کوڕەکەتان ،ئاگاداری ئۆفیسی تەندروستی لە شوێنی بەرپرسیار بیکات (بە پێی بریاری
وەزارەتی کۆمەاڵیەتی ،تەندروستی ،گەنجان ،خێزان و پیرەکان) وبە پیی دەقی بریارەکە
("بریاری گشتی لە سەر ڕێکخستن وجیاکاری (گوشە گیری یان کەرەنتێنە) بەهوی توشبوون
بە پەتای جوری تازەی ڤایروسی کورونا ( )SARS-CoV-2یان پۆڵینکردن وەک جوری ١
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کەسی پەیوەندیدار لە شوێنیکی گونجاو لە ماڵ") لێرەدا ئەمە بە جێگیری ئەمینن.
زانیاری زیاتر بوکارکردن لەسەر زانیاری کەسیتی:
ئەم زانیاریانە کە پەیوەندی بە کەسیتی هەیانە ،لە ئەو شوێنانە کە ئیشی لەسەر ئەکرێت ،سڕئەکرینەوە
لە کاتی تەواوکردنی ئەنجامەکانی بە کارهینانیان -بەتایبەتی دووای جیبەجێکردنی کاری جیاکردنەوە
لە قوتابخانە ،مەبەست لێرە ،نە بەشدارکردنی ونە ئامادەبوونی لە چاالکیەکانی قوتابخانە یان شکاندنی
زنجیرەکانی تووشبوون کە ئیتر پێویست پێ نامینێت.
کەسی بەرپرسیار لە کارکردن لەسەر زانیاریەکانی کەسیتی ،ڕێبەری ئەو قوتابخانەیە کە کچەکەتان
یان کوڕەکەتان لێ ئەخوێنێ.
سەنتەری ئەسپێدراوی پاراستنی زانیاریەکان لە وەزارەتی پەروەردە بو قوتابخانەکانی گشتی
بەرێز توڕستن مای یە ،بو پەیوەندیکردن:
تلفون ٠٤٣١ -٩٨٨ -٢٤٥٢ :و ئیمێلەکەی:
DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de
وەک کەسێکی پەیوەندیدار بە پێی هەبوونی مەرجەکانی پێویست ئەم مافی خوارەوەت هەیە:
مافی بەدەستهینانی زانیاری بە پێی ماددەی ( ،١٥پاراستنی نهینیەکانی کەسیتی -ڕێپێنەکانی
بنەڕەتی  ،)DSGVOمافی ڕاستکردنەوە بە پێی ماددەی  ١٦پاڕاستنی نهینیەکانی کەسیتی-
ڕێپێنەکانی بنەڕەتی ،DSGVOمافی سڕینەوە بە پێی ماددەی  ،DSGVO ١٧پاراستنی
نهینیەکانی کەسیتی-ڕێپێنەکانی بنەڕەتی ،مافی سنووردارکردنی ئیشکردن لەسەری بە پێی
ماددەی  ،DSGVO١٨پاڕاستنی نهینیەکانی کەسیتی-ڕێپێنەکانی بنەڕەتی ،مافی گواستنەوە
وزیادکردنی زانیاری بە پێی ماددەی  DSGVO٢٠پاڕاستنی نهینیەکانی کەسیتی-ڕێپێنەکانی
بنەڕەتی ومافی بەرپێگرتن بە پێی ماددەی  DSGVO٢١پاڕاستنی نهینیەکانی کەسیتی-
ڕێپێنەکانی بنەڕەتی.
گلەییکردن دەربارەی کارکردن لەسەر زانیاری کەسایەتی ،ئەتوانن لەالی سەنتەری
ئەسپێدراوی پاراستنی زانیاریەکان لە وەزارەتی پەروەردە بو قوتابخانەکانی گشتی یان
لە ڕێگای ئەسپێدڕاوی هەرێم بو پاڕاستنی نهینیەکانی کەسایەتی لە سەنتەری سەربەخۆی
هەرێم بو پاڕاستنی زانیاریەکان لە ،هولشتن شتراسە  ٢٤١٠٣ ،٩٨کیل ،بیکەن.
ئەگەر هات وقوتابخانەکە زانیاری لەسەر ئەنجامی ئەرێنی پشکنینی دژی جینەکانی
کچەکەت یان کوڕەکەتان بەدەستگەیشت ،ئەوە بە شێوەیێکی کاتی ،تاکو پەیدابوونی
بەڵگەیێک یان ئەنجامی نەرێنی پشکنینێکی  PCRیان بە بڕیارێکی تایبەت لەالی
ئۆفیسی تەندروستی بەرپرسیار یان لە الیەن شوێنێکی بەرپرسیاری شیاو ،لە بەشداریکردن
لەخویندن وئەزمونەکان ،بو ئەم حاڵەتە ،کاتێکی دووای تێکهەڵبوون هەیە-نابێت بەشداری
بیکات لە قوتابخانە ،بو ئەوەی ماموستەکان ،قوتابیەکانی لەگەلدا وکەسانی تر لە تووشبوون
بپاڕێزرێن .کچەکە /کوڕەکەی ئێوە ،دووای بە دەستخستنی زانیاری لەسەر ئەرێنی تووشبوونیان
لە دەرئەنجامی پشکنینی دژی جینەکان ،دەبێت یەکسەرشوێنی تێکەاڵوبوون بەجێ بێلێت.
چاودێری پەروەردەیی کچەکەتان /کوڕەکەتان وهەماهەنگی لە کاتی جیاکردەنەوەیان لە ناو
قوتابخانەکەدا جێبەجێ ئەکرێت .بە پێی ڕەزامەندیەکەتان بو پشکنینی خودی کچەکەتان/
کوڕەکەتان لە ڕێگای-PoCدژی جینەکان ،خۆت ئەڕگدار ئەکەی دووای ئاشکرابوونی
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تووشبوونی کچەکەتان /کوڕەکەتان وئاگادارکردنی بە ئەنجامی ئەرێنی پشکنینی دژی جینەکان،
لە ڕێگای قوتابخانەکەوە ،دەبێت بەزووترین کات لە قوتابخانەوە هەڵگری ،یان هەڵگرتنی
ڕێکخەی.
ئێمە بەڕێگای ئەم تێلەفونی خوارەوە ،لە کاتی وانە خویندنی کچەکەمان /کوڕەکەمان
ئامادەینە:
................................................................... .١
.................................................................. .٢
ڕەزامەندیەکە بو کارکردن لەسەر زانیاریەکانی پەیوەندیدار بەکەسایەتی ،خۆ بەخشە وئەتوانن
لە هەر کاتێک لەگەل کارتێکردنی پێشەڕۆژ بەرامبەر قوتابخانەکەی کچەکەی/کوڕەکەی ئێمە
پاشکزی لێبکەین .تاکو کاتی پاشکزیکردن ،گشت زانیاریەکانی بە دەستەوەن بو ئیشکردن
لەسەری ،هەروەها بو ئاڵوگورکردن ،بەیاسایی دەمیننەوە.
دەبێت هەردوو ال ،دایک وباوک ،ئەم ڕەزامەندیە ئیمزا بیکەن ،لە حاڵەتی کە یێک لە وانە بەتەنیا
مافی چاودێری مناڵەکە هەیە ،وبەپێ ماددەی  ١٦٢٨لە پەرتوکی یاسای هاواڵتیان ،بە یێک الیەنی
بریاردان بووی هەیە ،نوێنەرایەتی منداڵ دەکات.
ئەگەر یێکێک لە قوتابیەکان بەتەمەن پێگەیشت بو بێت ،ئەو ڕەزامەندیە بەخۆئیمزا ئەکات بە
پێی ماددەی  ٦بڕکەی  ١ڕستەی  ١پیتی أ) ،هەروەها ماددەی  ٩بڕکەی  ٢پیتی أ) پاڕاستنی ،
نهینیەکانی کەسیتی -ڕێپێنەکانی بنەڕەتی،DSGVOکەلەسەرەوە بەنووسین باسکرا بو
کارکردن لەسەر زانیاریەکانی ئێوە ،زانیاریەکانی پەیوندی کەسایەتی ئەو.و بە
دۆکیومێنتکرکردنی ڕازیبوونی زانیاریەکان و ئەو هەموو تێبینیەکانی تری ئەم ڕوونکردنەوەی
ڕازیبوون بو جێبەجێکردنی پشکنینی خودی لە ڕێگای  PoCدژی جینەکان.

........................................
شوێن ،ڕێکەوت
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ئیمزاکانی دایک وباوک ،یان قوتابی پێگەیشتوو.

