
و  14 زیر ، برای شاگردان مکاتب (برای سنین2.0، نسخھ 2020 سپتامبر SARS-CoV-2 ،16تحقیق کلینیکی 
 )والیدین

 

 

تعیین ( ای غرغره تست قیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاگردان و والدین آنھا برای تحق مربوط بھ اشتراک و اعالم رضایت معلومات
 و 2) تحقیق برای شیوع21/2020 ویروس جدید در بین شاگردان و معلمان در سال تحصیلی (1فراوانی ویروس ھای کرونا

 (Covid-19)3 یا  (SARS-CoV-2)تعین میزان عفونت 

: و وال�دین گرا�شا�رد    

کت در تحقیق فوق دعوت � کن�م. مطالب معلومایت در مورد این تحقیق را � توان�د در فولدر ذ�ل   در �افتما شما را به �ش
 bbe8-4a88-bfb5-https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:184df324-کن�د

9831a5994bb3/gs_folder.pdf .   

اضا�ض برای وال�دین شما:  معلومات  

ن � توان�د مع نت در وط به ـــــــــــــــــــــــــــــــ�لومات م� ـــــــــــــهمچننی این تحقیق را از ط��ــــــــــــــــــق اینــــــــــــــــــــ�ت
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/gs.html    .در �افت کن�د 

ا� ا�  اش�ت شما در این تحقیق و �ا �وی داوطلبانه است. شما � توان�د بدون آوردن دل�ل، هر زمان�که خواسته باش�د از اش�ت

کت �ا ترک زودهنگام این تحقیق هیچ پ�امد من�ن برای شما  در این تحقیق ان�اف ده�د و آنرا ترک نمائ�د. ان�اف از �ش

 نخواهد داشت. 

کمیته اخال�ت (گرو� از متخصصان مستقل که پروژە های تحقیق ص� را برر� � کنند) تحقیق و این معلومات و �ک  

 رضا�ت آ�اهانه را برر� و تأی�د کردە است. 

 هدف از این تحقیق چ�ست؟ .1

ن ف��کو�� و�روس های کرونا در م�ان شا�ردان و معلمان در سال تحص��   است.  2020/21هدف از این تحقیق تعینی

 . میباشد  2020/21دورە این پروژە تحق�قایت سال تحص�� 

                                                      
شامل و�روس کرونا  CoV-SARS-2 عفونت ها شوند و و�روس جد�دو�روس های کرونا و�روس هایی هستند که � توانند باعث عفونت س�ستم تنف� و سایر  1

 .است
 . شی�ع: فراواین �ک ب�ماری در �ک زمان خاص در �ک گروە خاص 2
3 2-CoV-ARSS و Coronavirus 2-19: SARS-COVID  شناخته شدە و ب�ماری نا�ش از این و�روس ها  2019�شان دهندە و�روس های کرونا است که از سال

 � باشد

https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:184df324-bfb5-4a88-bbe8-9831a5994bb3/gs_folder.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:184df324-bfb5-4a88-bbe8-9831a5994bb3/gs_folder.pdf
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/gs.html
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 مال�م برای �شخ�ص عفونت 

�
ر به دست � آیند، رو�ش مخصوصا سمپل ها و �ا نمونه ها از ط��ق غرغرە با ما�عات یب �ن

(�ک روش کلین��   RT-qPCRما�عات غرغرە به دست آمدە با استفادە از . SARS-CoV-2با و�روس کرونا و�روس جد�د 
د  مواد با�ت ماندە از نمونه برای آزما�شات ب�ش�ت و�روس خاص  . دقیق) برای و�روس جد�د کرونا مورد برر� قرار � گ�ی

 نگهداری � شود. 

 پروژە تحقیق چگونه کار � کند و �ا چه گونه انجام م�شود؟ .2

در مکتب شما و مکاتب د�گر در �ا� ات��ش انجام � شود. در حدود  2020/21برای کل سال تحص��  تحقیقاین 

کت � کنند. این آزما�شات در فواصل هر �ست معلم در  1200شا�رد و حدود  12000-14000 هفته  5تا  3آزما��ش �ش

  قیق انجام شود. بار در تمام دورە تح 10انجام � شود و برنامه ر�زی � شود و مجموعا 

 انجام خواهد شد:  تحقیقاقدامات ز�ر برای 

، حدود  10با مقدار ک� ( ن  2م�� لی�ت هفته غرغرە خواه�د کرد. در  5تا  3بار با فاصله  10قاشق چای خوری) سالنی
 د و �ا غرغرە ساعت قبل از �ست و �ا معاینه نبا�د غذا بخور�د، و �ا دندان های تان را برس کن� 1روزهای تحقیق حداقل 

 کن�د. 

ن را به �ک ظرف نمونه تف کن�د  برای با�د مواد متذکرە را   این کار با راهنمایی دا��ت . �ک دق�قه غرغرە کن�د و سپس همه چ�ی
 در فضای باز �ا در �ک اتاق با ته��ه مناسب و با فاصله از افراد د�گر انجام � شود. �ست 

�
مکتب �ا کارمندان تحقیق ترج�حا

مستق�م و بصورت شخ� ارز�ایب � شود ("نام مستعار")، این بدان معئن است که فقط  غرغرە و جزئ�ات شما به طور غ�ی
غرغرە �س از � مراحل خا� که توسط کمیته اخالق تص��ب شدە است، در ج��ان  �ست� تواند شما را با ت�م تحقیق 

این فورم ارز�ایب از �ک سو برای محافظت از معلومات شخ� شما الزم است، اما از طرف د�گر در صورت  قرار دهد. 
شما  ی�ست برا یزمان الزم در روزها جدا کرد. ایی را در نمونه غرغرە، � توان نمونه هکرونای جد�د   شناسایی و�روس های

 یساعت است. در دو ساعت اول مکتب نمونه بردار  2گروە �ست کنندە  مکتب حدود   یو در مجم�ع برا قه�دق 5حدود 
ن بالفاصله بعد از غرغرە کردن، چ د �توان شود. همچنان � �  . د �بخور  ی�ی

شوند  � ایب �ارز  بر اساس شخ� م�مستق�ی غبطور  ای غرغرە�ست  جزئ�اتنمونه و  شما:  نیوالد یبرا اضا�ض  معلومات
مراحل  و افراد را با نمونه غرغرە �س از � جزئ�اتتواند  � قیتحق م�است که فقط ت بدان معئن  نی، ا("نام مستعار")

به نمونه غرغرە مثبت  شخ� جزئ�ات دادن ختصاص، مرتبط کند. اشدە است ب�تص�  اخال�ت  تهیکه توسط کم  خا�
SARS-CoV-2 ور  د��قانون اپ ل�به دل  است.  ی�ن

کرونا در نمونه غرغرە وجود داشته   روس�از عفونت با و  ی�شانه ا عیض ��ست مثبت باشد،  جه�ا�ر نت .3
 افتد؟ � باشد، چه اتفا�ت 

ن خود شما و مکتب ن ن،یشوند. بعالوە، والد مطلع � د��براساس مفاد قانون اپ مح� مقامات ص� مطلع  جه�نت نیاز ا �ی
�ا پ�ام) ارسال  ا�م�ل و از ط��ق وسط شما �ا والدین تان (ها به طور خودکار به جزئ�ات تماس ارائه شدە ت راپور این  شوند.  �
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ن � کند که چه اقدا� با�د صورت بپذیرد. ا�ر �ست شما من�ن  � شوند. مرجع مقامات ص� مح� اقدامات بعدی را تعینی

ن پ�ا� در�افت خواه�د کرد.   شما و والدینتان ن�ی
�
  باشد، مطمئنا

ا� در ا یا�مزا .4  ست؟�چ مشاهدە ای قیتحق نیاش�ت

  یتواند شواهد �ست � نیا
گ

 ا�ر (هنوز) عالئ� را ارائه دهد، حئت  SARS-CoV-2 د �جد روس�کرونا و   روس�به و  از آلود�
شوند  � با خ�ب موقع خوب  ک�در  و�روس جد�د کرونا معلمان آلودە به  ا �است که شا�ردان و  نیآن ا ت�. م� د �نداشته باش

ن کرونا در خانه قرنط  روس�و  نتشار در طول دورە ا گران�محافظت از د یبرا نتوا و �  ها و هم معلمان � همصن�ن  شوند.  نی
 یها افته�توانند از  در �ا� جهان � ت�و در نها ش�در ات�  گر �امر بهرە مند شوند. همه شا�ردان و معلمان د نیتوانند از ا

را  ش�شدە از روند عفونت در مکاتب ات�  ت�و آپد مرور ک� ک� قیتحق نیا یها افته�و  جیبهرە مند شوند. نتا قییتحق نیا
بعالوە،  کند.   فراهم �و�روس جد�د کرونا  �عیاز نقش کودکان در ش یدرک به�ت  نیکند و بنابرا  در هر برهه از زمان فراهم �

ن در مکاتب براساس دا�ش با توجه به م محافظئت  �ی اتخاذ تداب یبرا استمداران�تواند توسط س ها � افته� نیا   ان�ی
گ

 فع� آلود�
 . د �ی مورد استفادە قرار گ

ا� در ا شما:  نیوالد یبرا اضا�ض  معلومات  یحق الزحمه ا چگونه�ندارد. همچنان، ه یا نه�گونه ه�   جیه قیتحق نیاش�ت
کت در تحق یبرا   شود.  پرداخت ن� قی�ش

 وجود دارد؟ خطرات و عوارض جانیب  ا �آ .5

س زا  . از آنجای که غرغرە به سخئت اس�ت است، هیچ خطری ندارد. با این حال، با�د بدان�د که در صورت مثبت بودن نخ�ی
ن � کنند. رو�ش که  نت�جه �ست، با�د مراجع ص� مح� را در ج��ان بگذار�د. سپس مقامات مح� ص� نحوە کار را تعینی

�س�اری از بزرگساالن آزما�ش  در تحقیق �ست های غرغرە ای از دهانه حلق استفادە شدە است، قبً� بر روی هزاران شا�رد و 
-SARS د �جد روس�کرونا و   روس�حال ، امکان ندارد که �ست شخص مبتال به و  نیبا ا شدە و قابل اعتماد و مصون � باشد. 

Cov-2  
گ

ن ن در صورت آلود� اقدامات فاصله  د �با ن،یباشد (به عنوان مثال در چند روز اول �س از آلودە شدن). بنابرا من�ن  �ی
 دهد.  ص�را در شما �شخ رو��ا�ر �ست غرغرە نتواند و  حئت  د،�را ادامه ده و مراعات موارد ص� اجتما�

 چگونه استفادە خواهد شد؟ یمشاهدە ا قیتحق نیشدە در ا یاز معلومات جمع آور  .6

� دارند هنگام استفادە از معلومات تحت مقررات م� م��وط به حفاظت از معلومات  کل�ه افرادی که به معلومات شما دس�ت
هستند. مکتب شما معلومات شخ� شما (نام، تار�ــــخ  )(GDPRو/ �ا مقررات عمو� حفاظت از معلومات اتحاد�ه ارو�ا 

ن اجتما�، آدرس، آدرس   Novid20ا�م�ل، شمارە تلفن را در فورم آنالین راە اندازی شدە توسط تولد، جنس�ت، شمارە تأمنی
کئت که اطالعات شما را تحت اقدامات حفاظئت و�ژە پردازش � کند) وارد و تأی�د � کند که والدین شما این رضا�ت نامه  (�ش

ن امضا کردە اند.  و اعالم�ه حفاظت از  ە � شوند، جایی (BRZدرال معلومات در �ور مرکز محاسبات ف معلومات را ن�ی ) ذخ�ی
ن شدە است.  ) استفادە �  Novid20که امن�ت معلومات شما تضمنی ون�� �ست (شمارە شناسایی از شناسه شخص ال��ت

کند و آن را از ط��ق سافت و�ر مناسب به نمونه شخ� شما پیوند � دهد، که دا��ت مکتب با استفادە از �ک تابلت و سک�ن 
ظر�ن که در آن نمونه غرغرە شدە  وارد � کند.  Novid20رای این منظور است، آن را در فرم آنالین دسئت که مخصوص ب

کت تخص� در �ک محفظه ا�مئن به البراتواری در �� از مکانهای  کت کنندە در و�ن،  پوهنتونشما است توسط �ک �ش �ش
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ن آوردە � شود، جایی که در �ک خط آزما��ش  وک �ا لی�ن خط آزما��ش راپور  تج��ه و تحل�ل � شود.  اتومات گرا�س، اینس�ب

ە � شود.  Novid20را به طور اتومات به  دیتاب�س   ارسال � کند که در آن تمام نتایج �ست ها ذخ�ی

ن در  ن ن من�ن  �ست جی. نتاد �ش�  �ست مثبت مطلع � جه�از نت ل�م�ا ا � و  ام�پ ق�از ط�  نتانی، شما و والدزمان عنی به صورت  �ی
ون ن شما همچن مکتبشود.  منتقل � به شما  ��ال��ت  ،�ست جیشود. به محض ارسال نتا مثبت مطلع � یها �ستاز  نی

 چگونه�شدە را بدون ه ایب �معلومات ارز  BMBWFوزارت فدرال  شوند.  حذف � Novid20 از  اتوماتبطور شما  معلومات
عفونت وا�نش �شان دهد و  ت�وضع اتی�ی کند تا بتواند بطور زودهنگام �سبت به تغ  � افت�در  معلومات شخ�

شود  دادە � ش�آن نما یبر رو  ش�مکتب ات�  ستم�در س COVID-19 یکند که دورە عفونت ها  � یرا راە انداز  یداشبورد
س عم   قرار گرفته است.  ومو در دس�ت

  .یفرصت بحث در�ارە سواالت بعد .7

ان  قیتحق نیکه در رابطه با ا  یگر �در مکتب شما خوشحال خواهند شد که به سواالت د یمرتبط به مطالعه و کارکنان و  دا��ت
 .پاسخ دهند د �دار 

 محافظت از معلومات، شخص مسئول و مسئول محافظت از معلومات .8

جمع آوری و  طفل شما به عنوان بخ�ش از این تحقیق کلین��، معلومات م��وط به  شما:  نیوالد یبرا معلومات اضا�ن 
 که  که در آن تمام معلومایت   دیتاینام مستعار جمع آوری � شود، �عئن  بهشخ�  دیتا ، تحقیق ج��ان� شود. در  پروسس

ی مستق�م در مورد شخص خاص انجام شود  تا اجازە دهد  (به  توسط �ک کود  ا�گ��ن شود حذف شود، و جکه آ�ا نت�جه گ�ی
قابل شناسایی که عنوان مثال �ک عدد) �ا (به عنوان مثال در مورد تصاو�ر)   با این وجود، ع� رغم انطباق با این  . شود  غ�ی

قابل قبول انجام شود و سایر کارمندان مرکز  محققمکتب، دا��ت  .اقدامات، ن� توان کامً� رد کرد که شناسایی مجدد غ�ی
� دارند که � توانتحقیق ب  د نه معلومایت دس�ت

�
ە). شناسایئ توسط آنها طفل تان مستق�ما عالوە  شود (نام، تار�ــــخ تولد و غ�ی

کت کنندە  یمجاز پوهنتون ها ندگانینما ن،یبر ا ن هستند، و همچن ی، که مسئول رازدار  BMBWF ا ��ش مقامات  ندگانینما نی
کار الزم   نیا یکنند، تا آنجا که برا  معلومات را بازر� نیتوانند ا م��وطه � اخال�ت  یها تهیو کم خار�ب  ا �و  داخ� ص�

� معلومات نیکه به ا  یافراد ه�کل  شود.  � ز �تج�  ��نیکل  قیصحت انجام تحق د ی�باشد تأ ، معلومات، هنگام ادارە د دارن دس�ت
 )GDPRارو�ا ( ه�اتحاد معلومات �ا دیتا  حفاظت از  مقررات عمو� ا �و  معلوماتم��وط به حفاظت از  تحت مقررات م�

معلومات فقط   شود.  � ە�ی ذخ قایت �دهد فقط در مرکز تحق نام مستعار را به شما اختصاص � معلوماتکه   یکد  هستند. 
 شخ� معلومات وسسپر  یبرا شما اساس قانوین  ت�هرگونه انتشار استفادە خواهد شد. رضا یناشناس برا ا �نام مستعار 

فرزند خود لغو  معلومات روسسو پ یجمع آور  یخود را برا ت�آوردن، رضا ل�بدون دل د �توان دهد. شما � � ل�را �شک
معلومات جمع آوری شدە تا زمان لغو و� شما جمع آوری ن� شود.  طفل �س از ابطال، هیچ معلومات د�گری در�ارە . د �کن

  شود. � تواند در محدودە این تحقیق کلین�� ب�ش�ت پردازش 

اض را دار  دیتا  یی جابجا ت�، قابلوسسپر  ت�، محدوداصالح، حذفحق ، معلومات ، شما حقGDPRمطابق با  ، به د �و اع�ت
�  رتیامر مغا نیبا ا مقررات قانوین  ر یسا نکهینکند و مگر ا یمختل جد ا � ممکن�ی را غ کلین��امر اهداف مطالعه   نیکه ا  �ش

فرزند  معلومات یساز  ە�ی سال است. مدت زمان ذخ 1حدود این تحقیق کلین��  یبرامدت زمان مورد انتظار  داشته باشد. 
در مورد نحوە استفادە از تحقیق کلین��  نیشود. ا�ر در ا � م�تنظ با مفاد قانوین تحقیق کلین�� خاتمه  ا � ان�شما �س از پا

 با مد �دار  سوا�خود   معلومات
�
 . د ند به شما کمک کننتوان � آنها  ،د ��ی خود تماس بگ کتب طفل، لطفا



و  14 زیر ، برای شاگردان مکاتب (برای سنین2.0، نسخھ 2020 سپتامبر SARS-CoV-2 ،16تحقیق کلینیکی 
 )والیدین

 
  است.  تحقیق نیا یدر ارتباط با اجرا GDPR تحت شخ� معلومات وسسفدرال مسئول پر  قات�، علوم و تحقمعارف ر �وز 

 تماس: 

 وزارت معارف، علوم و تحق�قات فدرال

Minoritenplatz 5 
1010 Vienna 

T +43 1 53120-0 
F +43 1 53120-3099 

 اف�ان محافظت از معلومات دف�ت مرکزی وزارت معارف، علوم و تحق�قات فدرال قرار ذ�ل اند: 

 ) Dr. Thomas Menzel(تحص�الت
  Mag. Lothar Hahn) ساینس و تحق�قات(

 � توان�د ل�سئت از اف�ان محافظت از معلومات را در اینجا پ�دا کن�د: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/ds/kontakt_dsb_schule.html 

 اف�ان حفاظت از معلومات پوهنتون های درگ�ی در این تحقیق: 

 med.ac.at-datenschutzbeauftragter@i(Wien),  dsba@univie.ac.at
(Graz) datenschutz@medunigraz.at(Linz),  datenschutz@kepleruniklinikum.at(Innsbruck), 

 مه�ب .9

کت کنندە در ا ک�به عنوان  شما:  نیوالد یبرا اضا�ض  معلومات  بدون مه�شما تحت ب طفل، تحقیق کلین�� نی�ش
 Wiener Städtischeکودک شما با   یبرا N811.957-08نامه  مه�نامه با شمارە ب مه�ب نیقرار دارد. ا ع�ب

Versicherung (WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group 
Schottenring 30. A-1010 Vienna)  د �کن  را برر� مه�اسناد ب د �توان � ل�گرفته شدە است. در صورت تما .

 �مستق د �توان در صورت مطالبه، �
�
کت با  ما ن قوان . د �ود را مط�ح کنو مطالبات خ د ��ی تماس بگ کنندە  مه�ب �ش  نی

 � باین ی�شت یقابل اجرا هستند. برا ش�در ات�  مه�ب یادعاها همچنانقابل اجرا است.  مه�قرارداد ب یبرا ش�ات� 
فدرال م��وطه خود تماس  الت�و مراقبت از ا م��ض یدادگس�ت  ندەینما ا � م��ض ندەی، نمام��ضبا مشاورە  د �توان
  . د ��ی بگ

  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/ds/kontakt_dsb_schule.html
mailto:datenschutzbeauftragter@i-med.ac.at
mailto:dsba@univie.ac.at
mailto:datenschutz@medunigraz.at
mailto:datenschutz@kepleruniklinikum.at
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 : ت�و احتمال شکا ت�لغو اعالم رضا .10

ا�بدون آوردن دل�ل � توان�د به   پا�ان ده�د.  تحقیقخود در  اش�ت

لغو اعالم رضا�ت و هرگونه درخواست معلومات با�د به مدی��ت مکتب شما  اضا�ض برای والدین شما:  معلومات

ی در قانوین بودن پروسه انجام شدە بر اساس رضا�ت شما ن ن امکان ارسال شود. لغو رضا�ت شما تاث�ی دارد. همچننی

ن وجود دارد. در ات��ش این مرجع حفاظت از معلومات  ط�ح شکا�ت در مراجع نظاریت حفاظت از معلومات ن�ی

 .)www.dsb.gv.at(است. 

  

http://www.dsb.gv.at/
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 اعالم رضا�ت .11

 
گ

کت کنندە با حروف  نام و نام خانواد� �ش

 ...................................................................................................بزرگ

 ………………………تولد:  خ�ــــتار 

 را خواندە و درک کردە ام.  یصفحه ا 6ورق معومات  نیمن ا

 . ندارم یگر �به تمام سواالت من پاسخ دادە شدە است و فعً� سوال د

 خودم یبا امضا شما:  نیوالد یبرا اضا�ض  معلومات
�
 معلوماتدهم که  داوطلبانه خود را � ت�رضا له�نوسی، بدشخصا

ل  برر� یدانم که برا فرزندم همانطور که در باال گفته شد ثبت و به موسسات فوق الذکر ارسال شوند. من � صحت و کن�ت

تحقیق و �ا م��وط به  شخ� معلوماتممکن است  �ی درگ یها پوهنتونمقامات مسئول و  ندگانی، نمامعلومات فوق الذکر 

  کنند.   را بازر� ر��چ

 من � دانم که � توانم در هر زمان و بدون دل�ل آوردن این رضا�ت را لغو کنم. 

 �من � 
�
همانگونه که در بخش "حفاظت  قیتحق نیاز ا شدە و به عنوان بخ�ش  یموافق هستم که معلومات من جمع آور  حا

ح دادە شدە پروسس � نیاز معلومات" ا   شود.  سند �ش

کت و اعالم رضا نیاز ا کایپ   ک�من   کردە ام.   افت�را در  ت�معلومات م��وط به �ش

نام شما با حروف بزرگ: 

................................................................................................................................ 

.............................................................. 

 محل، تار�ــــخ و امضای نمایندە قانوین شما

 

کت کنندە �ک کایپ امضا شدە از معلومات و اعالم رضا�ت را در�افت � کند، �سخه اص� آن در مکتب شا�رد با�ت �  (�ش
 ماند.)
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