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 18.03.2021: تاریخ

 

Antigen-(PoC-جن تست انتی و.سیپی.ا خودی انجام آزمایشجهت مه و یا تفاهمنافورم رضایت  

Test) شخصی فرد مذکور علومات ارایه شده  مداده ها و یا  در باره استفاده الزم از  بودن فق و موا 

 

 جن تستانتی و.سی پی.اتوسط  به صورت فردی  شخص   نمودن خود   آزمایشجهت : موافق بودن الف

(PoC-Antigen-Test) 

مدنی  قانون  ۲بند شماره و  ۱پاراگراف شماره  ، ۱۶۲۹طبق ماده  اظهار موافقت نموده و وسیله بدین 

  مانرا و یا پسر  دخترماییم که تایید می ن  (Abs. 1 Satz 2 Hs. 1 BGB 1629§)جمهوری فدرال آلمان 

یم تا در هنگام  زه می ده اجا...... ................. .. متولد سال .... به اسم .................................

  مبتال شدن به ویروس   در ارتباط با   داشتن شک ت ضرورت و یا  حن مکتب و در صورحضورش در ص

و توسط    به صورت فردی، می توانند خود را  (Coronavirus SARS-CoV-2)۲کووید    -سسار  - ناکرو

فقت  موایز  در حین حال ن د.  ، تست نمای(PoC-Antigen-Test)پی.او.سی انتیجن تست   شخص خودشان با

هت  جدری شود که ممسول دیگری اشخاص امل شقت نیز این فورم موافداریم که صدیق میوده و ت نم

های   و در عرصهف شده موظطرف اداره مکتب مربوطه از نجام تست مذکور و ا، همراهی رهنمایی

،  مکتب مربوطه یا استادانلمین و مع شاملاشخاص این . ه کافی می باشند مدرک و تجرب طبی دارای 

مله  از ج مکتب مذکور  تست مر کز حی و یا رکز صدر م ن موظفی مورماچنان و هم  ن اداریی امورم

     می شود. ،حیکارمندان ص کتران و یا دا

بری از  یک تست رسمی و ج (PoC-Antigen-Test)ت یجن تساو.سی انت پی.شود که  باید خاطر نشان 

گذاشته شده و  شما دختر و یا پسر خدمت در رایگان ورت بص ه نبوده بلکه ربوط ب مطرف اداره مکت

ذیل شما می توانید  یتی آدرس انترنز نمودن بابا جام شود. اناختیاری طور خود خواه و به تواند ی م

 : بدست بیاورید ی توانید  آنرا م جام چگونگی انمذکور و  در باره تست  ات بیشترمعلوم

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-

rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung 

مصاب بودن  مال دقیق جهت اند تشخیص کانمی توانتی جن تست  قابل تذکر است که مثبت بودن نتیجه 

تنها  ه نماید بلکه را ارای (Coronavirus SARS-CoV-2) ۲کووید  -سسار - ناکرو  به ویروس  شخص 

ت  چنانچه می توان گفت که با وجود مثب نماید.توجیه ویروس مذکور را ن به می تواند شک ابتال شد 

شخص به  تشخیص شود که فی بوده و منپی.سی.آر تست تیجه تواند نت می انتی جن تسنتیجه بودن 

ه  نتیجدر صورتی که  نشان ساخت که باید خاطر مبتال نمی باشد.   ۲کووید  - سسار -ناکرو  ویروس

  است نده آن نشان دهباشد این ت مثبانجام میابد،  که توسط خود شخص و یا فرد تست  یجناو.سی انت پی.

  (Coronavirus SARS-CoV-2)  ۲کووید    -سسار  -نا کرو  ویروس   به   مصاب ن  کا ور امکه شخص مذک

سوی خانه  مکتب را ترک نموده و مسقیما به ن ح ص ، ربوطهگذاشتن شخص میان ربا در جبوده و باید 

ه  نکای به ارتباط  ومات بیشتری را در در قسمت های پایین این اوراق )فورمه( شما معل خود روان شود. 

 واهید آورد.  خ  بدست را  چی باید کنید،  اشد ن شما مثبت بیجه تست انتی ج اگر نت 

 

بعدی در قسمت  ، نام خانوادگی و تاریخ تولد خود راباشند نیز خواهش به عمل میاید تا نامیده اگردانی که به سن بلوغ و یا قانونی خود رساز ش

 ند.ه م یا تفاهمنامه نیز درج نمایاین فورم

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung
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طفل شما  تواند کند که  اینرا نمی  مانت  ض  انتی جن تست   نتیجه   ن منفی بود آوری است که    این نیز قابل یاد 

یرا که تست  مصاب نمی باشد ز   (Coronavirus SARS-CoV-2)  ۲  کووید   - سسار  -ناکرو   ویروس  به  

نشان می دهد و   ت موقتی همان وقت شخص راضعیت و یا حالجن توسط خود شخص صرفا و ی تان

کووید   - سسار - ناکرو ویروس مبتال شدن به از جهت جلوگیری شده رات تعیین مقرقوانین و لهذا س. ب

۲ (Coronavirus SARS-CoV-2) مراعات   ، دن دهن و بینی توسط ماسک های طبییامل پوش که ش

فونی  با مواد ضد عدست ها  ده از قبیل شستن ضد عفونی کنن قوانین  ،ص ین اشخافاصله بنمودن حد اقل 

 .  شده و مراعات گردند باید در نظر گرفته می عرصه ها و یا اوقات  در تماو غیره 

  (PoC-Antigen-Test) پی.او.سی انتی جن تست جهت انجام دادن ضایت تفاهمنامه و یا فورم ر این 

ین  ا   گانه هدفی  .گردد ملغا  و    گرفته شدهاپس  وظه  حدر هر لی تواند  و م   دهبوجبری ن   توسط خود شخص 

اداره   انجام شده توسط فردی،انتی جن  ت تسنتیجه در صورت مثبت بودن که ن است تنها ای منامه تفاه

 ود.  گاه شآنیز این تست از نتیجه  تا اجازه آنرا داشته باشد   مکتب مربوطه 

مستثنا از   یعنی پدر و مادر وی امضا شود. ل طفوالدین انب باید از جه و یا فورم رضایت م این تفاهمنا

قانون    ۱۶۲۸پاراگراف  مربوط یکی از آنها باشد و یا طبق  تنها  طفل  تی  سرپرسدر صورتی که    این امر 

مشکلی  د، پس  ل را داشته باطفیک شخص اجازه سرپرستی    (BGB 1628§)لمان  فدرال آجمهوری  مدنی  

 است. الزم مذکور   مضا شخص ا و تنها  نیست 

 ....................................  ل و وقت امضا مح

رسیده  خود قانونی  غ و یا بلو سنبه مکتب که  د اگرشخود امضا والدین و یا محل 

      ...................................... باشد

 

فرد  یک  )شهرت(  شخصی  و یا داده هایایه شده الزم از معلومات ار استفاده جهت: موافق بودن ب

-PoC)  جن تست انتی و.سیپی.اتوسط به صورت فردی شخص  تست نمودن خود در ارتباط با 

Antigen-Test) 

در باره   یل ذ  )شهرت( را در ارتباط با استفاده الزم از معلومات ارایه شدههمچنان ما موافقت خویش 

ظت از  فانون ح قا  ۲بند  ۹طبق ماده مچنان و ه ۱بند  ۶ول ماده بق اص طیش را ودختر و یا پسر خ 

-Art. 9 Abs. 2 lit. a) – Datenschutz & (Art. 6 Abs. Satz 1 lit. a)معلومات اشخاص 

Grundverordnung – DSGVO )  2016/679حه تطابق با الی که در EU  پا می باشد حادیه ارو ات ،  

و یا جهت جلوگیری از  ۲کووید   -س سار  -ناکرو  ویروسه  ب  مانشدن دختر و یا پسر    مصاب   در صورت 

 : ظهار میداریم، ا (Coronavirus SARS-CoV-2)  ۲ کووید  -سسار - ناکرو  ویروس ش  گستر

 نام و نام خانوادگی دختر و یا پسر شما  -
 حل تولد دختر و یا پسر شما یخ و متار -
 و یا پسر شما دختر   بود و باشمحل آدرس مکمل و یا آدرس  -
مکتب و صنف  نام دختر و یا پسر شما از قبیل  درسی و یا تحصیلیچند در باره سال  معلومات   -

 درسی
 نام و نام خانوادگی شما منحیث والدین طفل  -
 ث والدین طفل شما منحی آدرس مکمل -
 زمایش  نتیجه آ -
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که  مسول دیگری اشخاص ن و یا استادا رای چنان بکه این موافقت شما همخاطر نشان ساخت باید 

طرف اداره  از   PoC-Antigen-Testتست ی جن و.سی انتپی.انجام و ا، همراهی رهنماییهت جدر

نتیجه تست دختر و یا پسر شما را دیده و یا به  دهد تا بتوانند د اجازه میانف شده موظمکتب مربوطه 

ن  از قبیل اطالع داد  ید دیگری که شما باید آنرا انجام دهقانونی و وظایف ضی مسایل بعدست آورند. 

انتی جن تست دختر و یا  صورت مثبت بودن نتیجه  در ماصحی مربوطه محل بود و باش شارگانهای 

ن به  در صورت ابتال شد خانگی  رات دیگری از قبیل قرنطینهمراعات نمودن مقرپسر شما و همچنان 

یاد آور شدن اشخاصی    و  (Coronavirus SARS-CoV-2)  ۲  کووید   -سسار  -ناکرو  ویروس  نوع جدید 

جتماعی،  ا  صحت،امور  رات وزارت  ق مقرطب  گی می نمایید در یک خانه زند که با آنها در تماس نزدیک  

   . می باشند را غیری قابل اجبدون کدام ت ز ، فامیل و کهن ساالن، نیجوانان

 ی در باره طرز استفاده از داده ها و یا معلومات شخصی افراد:معلومات بیشتر ک این

ک  پااصلی از سیستم ربوطه دارات متوسط ا های شخصی شما بعد از مدتیتمامی معلومات و یا داده 

  از قبیل قرنطینه ر از داده های شما استفاده الزم گ انجام می پذیرد که دیواهد شد. این در صورتی خ

و یا  مکتب در  یا همایشگاه ها وغیره جلسات شتراک شما در کالس های درسی و عدم ا ،شما خانگی

وده  در کار نب ، دیگر دیگری اص شخبه اس مذکور سترش ویرو ه گعطع توسق کنترول و  ، جهت ردیابی

 ورد استفاده قرار نگیرد. و م 

و یا   ر شخص مدی الزم و کارگیری از معلومات و یا داده های شخصی شماشخص مسول جهت استفاده  

 آموزش است. ل شغوکه در آن دختر و یا پسر شما م  می باشد  یمکتب  یسر

و یا   فاظت از داده ها ط با ح در ارتبا( )معارفاز سوی وزارت آموزش ف وظمامور م شخص و یا 

ی باشد.  م (Thorsten Mai)ای تورستن م عامه )دولتی( آقایمکاتب برای تمامی ی معلومات شخص 

 ارتباط حاصل نمایید: ذیل ل ییفون و ایمتل شماره از طریق  ورشخص مذکبا شما می توانید  

 

Herr Thorsten Mai 

Tel.: 0431-988-2452,  

Email: datenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de  

 

با  ، حق اینرا دارید تا ده اید نموارایه خود را ثبت و یا و یا معلومات شخصی   صورتیکه شما داده ها  در

 اختیار نمایید: دستوری را العمل طرزو قوانین ذیل موارد   درنظرداشت با

فاظت از داده ها  قانون ح ۱۵ داده های تان طبق مادهاز طرز استفاده اره ید تا در ب شما حق اینرا دار

(Art. 15 DSGVO) شما حق دارید تا  ؛ همچنان نی بدست آرید را در هر مقطع زمالومات بیشتری مع

که خواسته   ر وقتیدر ه  (Art. 16 DSGVO)داده ها قانون حفاظت از  ۱۶داده های تانرا طبق ماده 

 Art. 17)فاظت از داده ها  قانون ح  17  طابق به مادهکه مشما همچنان حق دارید  ؛  نمایید   صحیح ، تباشید 

DSGVO)  ؛ شما نیز می  داده های تانرا نمایید اییکه ثبت است( و یا در ج  )از سیستمحذف درخواست

نوعیت و  ،  (Art. 18, Art. 20 DSGVO)ظت از داده هاقانون حفا 20و  18توانید طبق ماده های 

حق آنرا  همچنان فراموش نباید کرد که شما نیز سازید. را مقید  ها و انتقال آنهاداده از اندازه استفاده 
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فاظت از  قانون ح 21ن طبق ماده ی در ارتباط با داده های تا تا در مورد استفاده و یا موارد دیگردارید 

 ایید.  ض نماعترا،  (Art. 21 DSGVO)داده ها

ز داده ها و یا معلومات  ا طرز استفاده اباط برتدر صورتیکه شما شکایت در اباید خاطر نشان ساخت که  

از  ف وظمامور م شخص و یا  ی تان داشته باشید می توانید که شکایت تانرا به سمع درج شده شخص 

برای تمامی  ی و یا معلومات شخص فاظت از داده ها در ارتباط با ح( )معارفسوی وزارت آموزش 

ه  رسانید ت از داده ها می باشد،  فاظظف به حموالت  سطح ایکه در    ذیل و یا به اداره  عامه )دولتی(  مکاتب  

 : و یا درج نمایید 

  Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutzحفاظت از داده هااداره مستقل  

 Holstenstraße 98, 24103 Kielآدرس: 

دختر و یا پسر شما مثبت باشد،     (Antigen-Test)جننتیجه تست انتی    قابل تذکر است که در صورتیکه 

همچنان   و کالس های درسی اشتراک درفل شما اجازه رد تا به ط حق اینرا داربوطه مکتب ماداره 

  واهد گرفت( صورت خ در این صورت اخذ امتحان در یک موقع مساعد دیگری  )  حانات در امت اشتراک  

دختر و یا پسر    (PCR-Test)پی.سی.آر آزمایشجرا است الی اینکه قابل ااین امر تا زمانی . را ندهد 

حل  م  )صحی(  بهداشت اداره  و مقررات   اوامر  ظرداشت البته با درن  نفی باشد آن م نتیجه و  شده   انجام تان 

به  دیگر  گردان و اشخاص ن، شاو عدم مصاب شدن استادافاظت ح ز این کار هدف ا. تان بود و باش 

تذکر داده شود که در صورتیکه نتیجه آزمایش انتی جن تست دختر و یا  باید ی باشد. ویروس مذکور م

مکتب مذکور را باید رها نموده  ن ح تب، صبا هماهنگی با اداره مکفل شما باید ط، پسر تان مثبت باشد 

در داخل مکتب با  ا طفل شما ر  می تواند  مکتب مذکورادره د. در جریان قرنطینه شوو رهسپار خانه 

فاهمنامه  ت  ضای ام شان باید ساخت که با ر نهمچنان خاط . نماید سرپرستی اهی و همرک  ژیصول پیداگوا

، شما  خود شخص وسط ت   (PoC-Antigen-Test)انتی جن تست  و.سی ی.اپ آزمایش  ا بدر ارتباط  هذا

خود را    طفلزودی  به  و    مقطع زمانی زمایش در  ید که در صورت مثبت بودن نتیجه این آ ی شو ممکلف  

      وید.  سلیم ش از مکتب ت

و یا در  در کالس درسی )  نما  دختر و یا پسر ضورداشت ح هنگام در  یم کهان یاد آور می شو همچن

 ذیل با ما به تماس شوید: یفون و یا مبایل با شماره های تلشما می توانید   ( اش مربوطه تب کم

１.     ......................................... 

２.     ......................................... 

 

  ارایه شده توسط ما یا معلومات شخصی و  ز استفاده از داده ها در ارتباط با طر مان تفاهم و موافقت 

از سیستم  را )  ورداده های مذکف  درخواست حذ   زمانی در هر مقطع  تا    م حق اینرا داری  ا مبری نبوده و  ج

حذف    ی مان جهت الی زمان درخواستنماییم.  دختر و یا پسر مان  مکتب مربوطه  در  و یا اداره مربوطه(  

ر صورت  و د  ی بودهقانون ر وذک و یا معلوات ارایه شده شخصی م از داده هااستفاده الزم  ،ها داده

 .  ته شود ریان گذاش می تواند تبادل و یا در جنیز  م  ح سو جنا ا  ضرورت ب

مستثنا از   یعنی پدر و مادر وی امضا شود. ل طفوالدین انب باید از جه و یا فورم رضایت م این تفاهمنا

قانون    ۱۶۲۸پاراگراف  مربوط یکی از آنها باشد و یا طبق  تنها  طفل  تی  سرپرسدر صورتی که    این امر 

مشکلی  د، پس  ل را داشته باطفیک شخص اجازه سرپرستی    (BGB 1628§)لمان  فدرال آجمهوری  مدنی  

  است.الزم مذکور   مضا شخص ا و تنها  نیست 



[5] 
 

خواهش به  شخص خود وی از ده باشد، خود رسیبلوغ و یا قانونی کتب به سن شاگرد مدر صورتیکه 

یا معلومات شخصی  ها و  ی استفاده الزم از داده  ونگ از قبیل چگعمل میاید تا موارد ذکر شده در باال را  

   (PoC-Antigen-Test)انتی جن تست   و.سی ی.اپ آزمایش  و نتایج  انجام دادن  طرزالعمل  وی و همچنان  

نون  قا  ۲بند    ۹طبق ماده  مچنان  و ه  ۱بند    ۶ول ماده  بق اص طهذا را  منامه  عه نموده و و تفاهبه دقت مطال

 – (Art. 9 Abs. 2 lit. a & (Art. 6 Abs. Satz 1 lit. a)معلومات اشخاص  داده ها و یا  ظت ازفاح

Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO ) ، ماید.  مضا ناتصدیق و      

 

 ل و وقت امضا .................................... مح

رسیده  خود قانونی  غ و یابلو  سنبه مکتب که  د اگرشخود امضا والدین و یا محل 

      ......................................باشد 

 


