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Acord pentru efectuarea în mod regulat a autotestelor COVID-19 în anul școlar 2021/22 

Efectuarea autotestelor COVID-19 (teste antigen și PCR) presupune acordul persoanei care va fi testată 
respectiv, la elevele/elevii cu vârsta până la 14 ani împliniți, încuviințarea tutorelui legal. Acest acord 
este valabil pentru efectuarea regulată a testelor individuale antigen și a testelor individuale PCR în 
cadrul școlii în anul școlar 2021/22 iar în privința testelor PCR și pentru prelucrarea următoarelor date:  

• prenumele și numele elevei respectiv elevului și clasa pe care o urmează 
• datele de contact ale tutorilor legali (număr de telefon și e-mail) 
• numărul tubului de testare (= numărul de pe eticheta pașaportului de testare Corona) 
• rezultatul testării 

Mențiune: Corelarea datelor elevei sau ale elevului respectiv ale tutorelui legal cu un rezultat din 
laborator se face exclusiv în cazul unui rezultat pozitiv, în locația școlii. Rezultatele testărilor vor fi 
șterse după o săptămână de la intrarea lor în școală. 

Efectuarea autotestelor COVID-19 PCR:  

• Testele PCR se vor efectua în școală prin clătirea în gură timp de 30 de secunde. (În cazul 
lichidului de clătire este vorba de sare alimentară în apă potabilă). 

• Fiecare elevă respectiv fiecare elev primește o foaie cu autocolante cu coduri QR personale. 
• Imediat după fiecare testare, eleva respectiv elevul lipește un autocolant cu cod QR pe tubul 

ei/său de testare (pe capacul tubului). 
• Astfel, nu poate avea loc în afara propriei școli alocarea directă cu o elevă concretă respectiv 

un elev concret.  
• Tuburile de testare vor fi trimise împreună cu informația privind școala la care vor fi alocate 

acestea către un laborator certificat pentru evaluarea testelor. Laboratorul transmite școlii un 
raport cu numărul total al testărilor efectuate în locația școlii și evidențiază acele coduri QR la 
care a fost detectat virusul COVID-19-. 

• Școala poate aloca unei eleve respectiv unui elev anume codurile QR conectate cu un rezultat 
pozitiv. 

• În cazul unui rezultat pozitiv al testării, eleva respectiv elevul precum și tutorii legali vor fi 
înștiințați de școală de îndată. Conform art. 3 alin. 1 Legea epidemiilor, rezultatele pozitive ale 
testărilor vor fi semnalate autorității sanitare.  

• Rezultatul negativ al testării va fi menționat în pașaportul de testare Corona al elevei respectiv 
al elevului.  

 
Alte detalii cu privire la autotestul PCR găsiți la:  
www.bmbwf.gv.at/allesspuelt  
 
Detalii despre autotestul antigen COVID-19 găsiți la: 
www.bmbwf.gv.at/selbsttest  
 
Alte informații cu privire la protecția datelor în cadrul BMBWF găsiți la: 
www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen 
 

 

 

http://www.bmbwf.gv.at/allesspuelt
http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest
https://www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen


Einwilligung für die regelmäßige Durchführung von COVID-19-Selbsttests im Schuljahr 2021/22 - 
Rumänisch 

 

DECLARAȚIE DE ACORD 

 

Subsemnata/Subsemnatul, ……………………………………………….…….. (prenumele și numele), de contactat 

la  …………………………………… (numărul de telefon) și ……………………………………………………. (adresa de e-

mail), sunt de acord ca eu respectiv copilul meu cu vârsta sub 14 ani, ………………………………………………..( 

prenumele și numele) 

• să efectuez respectiv să efectueze un autotest antigen COVID-19 (fără exsudat în partea 
dorsală a nasului sau faringelui) 

• să efectuez respectiv să efectueze un autotest PCR COVID-19 (prin clătire) și ca datele 
specificate mai sus să poată fi prelucrate în cadrul școlilor în scopul descris mai sus al 
autotestării.  

 

__________________ __________     __________________________________________________  

_____________________________________________________________  

,    

Localitatea, data  Semnătura elevei, elevului respectiv a reprezentantei legale / a 
reprezentantului legal 

 

 

Numele (cu majuscule)  

 

Revocarea acordului: 

Revocarea prezentului acord cu privire la protecția datelor precum și a acordului pentru efectuarea 
recoltării de probe pentru testul PCR sau antigen este posibilă oricând în scris (prin poștă, e-mail, 
telefax) către școală. Prin revocarea acordului nu se aduce atingere legalității măsurilor și prelucrărilor 
de date care au avut loc anterior. Din momentul revocării, nu se vor mai efectua în școală testările 
supuse revocării. 

 
Vă rugăm să-i dați copilului dvs. declarația de acord semnată pentru a o duce la școală. Aceasta va fi 
păstrată acolo. 
 

 


