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

Wyrażenie zgody na regularne przeprowadzanie auto-testów na COVID-19 w roku
szkolnym 2021/22
Regularne przeprowadzanie auto-testów na COVID-19 (testów antygenowych i testów PCR) może odbywać
się tylko za zgodą osoby testowanej lub – w wypadku dzieci szkolnych do ukończonego 14. roku życia – za
zgodą ich rodziców/opiekunów prawnych. Udzielona zgoda dotyczy przeprowadzania auto-testów
antygenowych i PCR w szkole w trakcie roku szkolnego 2021/2022, przy czym w wypadku testów PCR
dotyczy ona również przetwarzania następujących danych:
• imię i nazwisko uczennicy/ucznia oraz klasa, do której uczęszcza
• dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych (numer telefonu i e-mail)
• numer próbówki testowej (= numer na etykiecie w uczniowskim certyfikacie covidowym „Corona-Testpass”)
• wynik testu
Informacja: Powiązanie danych uczennicy/ucznia i rodzica/opiekuna z laboratoryjnym wynikiem testu
następuje w szkole jedynie w wypadku pozytywnego wyniku testu (=stwierdzenia obecności wirusa).
Po upływie jednego tygodnia od otrzymania wyniku testów przez szkołę, wyniki te zostaną usunięte.
Sposób przeprowadzania auto-testów PCR na COVID-19
• W szkole testy PCR polegają na płukaniu ust przez 30 sekund. Płyn do płukania ust składa się z wody
pitnej, do której dodano sól kuchenną.
• Każda uczennica/każdy uczeń otrzyma arkusz z osobistym kodem QR.
• Natychmiast po wykonaniu testu uczennica/uczeń przykleja kod QR na zatyczce swojej próbówki z
testem.
• Poza szkołą, do której uczeń/uczennica uczęszcza, bezpośrednie przyporządkowanie próbki konkretnej
uczennicy/konkretnemu uczniowi nie jest zatem możliwe.
• Próbówki z testami wraz z informacją, z której szkoły pochodzą, są wysyłane do zbadania przez
certyfikowane laboratorium. Laboratorium przysyła szkole protokół, zawierający łączną liczbę testów
przeprowadzonych w tej szkole oraz kody QR tych próbek, w których stwierdzono obecność wirusa
wywołującego chorobę COVID-19.
• Przyporządkowanie kodów QR tych próbek, w których stwierdzono obecność wirusa, konkretnej
uczennicy/konkretnemu uczniowi możliwe jest zatem dopiero w szkole.
• W wypadku pozytywnego wyniku testu (=stwierdzenia obecności wirusa) uczennica/uczeń oraz jej/jego
rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie zawiadomieni przez szkołę. Zgodnie z § 3 ust. 1 austriackiej
ustawy o epidemiach pozytywne wyniki testu należy zgłosić również organom sanitarnym.
• Natomiast negatywny wynik testu (nieobecność koronawirusa) zostaje odnotowany w uczniowskim
certyfikacie covidowym „Corona-Testpass”.
Szczegółowe informacje o auto-testach PCR można znaleźć na stronie:
www.bmbwf.gv.at/allesspuelt
Szczegółowe informacje o auto-testach antygenowych na COVID-19 można znaleźć na stronie:
www.bmbwf.gv.at/selbsttest
Dodatkowe informacje o ochronie danych w działaniach austriackiego Federalnego Ministerstwa Edukacji,
Nauki i Badań Naukowych można znaleźć na stronie:
www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen

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

WYRAŻENIE ZGODY

Ja, ……………………………………………….…….. (imię i nazwisko), nr telefonu: …………………………....………… adres email ……………………………………………………., wyrażam zgodę na przeprowadzanie przeze mnie / przez moje
dziecko nie mające jeszcze 14 lat, ……………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka)

•

auto-testu antygenowego na COVID-19 (bez pobierania wymazu z tylnej części jamy nosowej lub
gardła)

•

auto-testu PCR na COVID-19 (przez płukanie jamy ustnej) oraz na przetwarzanie danych
wymienionych powyżej w celu przeprowadzenia auto-testów w szkołach, sposobem opisanym
powyżej.

__________________,__________

__________________________________________________

miejscowość, data

podpis uczennicy/ucznia
względnie rodzica/opiekunki prawnej/opiekuna prawnego

____________________________________________________
Nazwisko (DUŻYMI LITERAMI)

Odwołanie zgody
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na pobieranie próbek w celu
przeprowadzenia testu PCR lub testu antygenowego jest możliwe w każdej chwili, przez nadesłanie do szkoły
pisma z odwołaniem pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność
działań i przetwarzania danych, które miały miejsce na podstawie uprzednio udzielonej zgody. Od momentu
odwołania zgody testy, których odwołanie dotyczy, nie będą już w szkole przeprowadzane.
Prosimy, aby dziecko przyniosło do szkoły wypełniony i podpisany formularz wyrażenia zgody. Formularz
ten będzie przechowywany w szkole.

