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Згода на проведення регулярного самотестування на COVID-19 у 
2021/22 навчальних роках 
Для можливості проведення регулярного самотестування на COVID-19 (тести на антиген і ПЛР-
тести) необхідна згода особи, яка підлягає тестуванню, або, якщо це стосується дітей шкільного 
віку до 14 років, згода законного опікуна. Ця згода уможливлює регулярне проведення 
самотестування (тести на антиген і ПЛР-тести) у школі протягом 2021/22 навчальних років, а також 
обробку даних у разі ПЛР-тесту: 

• Iм’я та прізвище учня/учениці, клас 

• Контактні дані законних опікунів (номер телефону та електронна пошта) 

• Номер пробірки (= номер на етикетці тесту Corona) 

• Результати тестування 

Примітка: дані учня/учениці або законного опікуна додаються до результатів тестування з 
лабораторії лише в тому випадку, якщо результат тестування, виконаного в навчальному 
закладі, виявиться позитивним. Результати тестування видаляються через тиждень після їх 
отримання в школі. 

Проведення самотестування на COVID-19 (ПЛР-тест): 

• Проведення ПЛР-тесту у школі передбачає полоскання ротової порожнини протягом 
30 секунд. (рідиною для полоскання є питна вода, до якої додають харчову кухонну 
сіль). 

• Учні отримують аркуш із наліпками з особистим QR-кодом. 

• Одразу після кожного тестування учні наклеюють на свою пробірку (на кришку пробірки) 
наліпку з QR-кодом. 

• Тестування конкретним учням не можна робити за межами школи. 

• Пробірки із вказаним номером школи відправляються до сертифікованої лабораторії для 
подальшого оцінювання тестів. Лабораторія надсилає до школи звіт із детальною 
інформацією про загальну кількість тестів, проведених у школі, та список QR-кодів, у яких 
було виявлено вірус COVID-19. 

• У школі учні з позитивним результатом тестування отримують окремий QR-код. 

• У разі позитивного результату тестування, школа негайно повідомляє учня/ученицю та 
його законних опікунів. Про позитивний результат тестування необхідно також 
повідомляти в орган охорони здоров’я відповідно до § 3 (1) Закону про боротьбу з 
епідемією. 

• У разі негативного результату тестування, робиться примітка на етикетці тесту Corona. 

Додаткову інформацію про самотестування (ПЛР-
тести) див. на сайті: www.bmbwf.gv.at/allesspuelt 

Інформацію щодо самотестування на COVID-19 (тести 
на антиген) див. на сайті: www.bmbwf.gv.at/selbsttest 

Додаткову інформацію про захист даних на рівні Федерального міністерства 
освіти, науки та досліджень див. на сайті: 
www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen 

http://www.bmbwf.gv.at/allesspuelt
http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest
http://www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen
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ЗАЯВА ПРО ЗГОДУ 
 
 

Я, .............................................................. ( ім’я та прізвище), проживаю за адресою 
…………………………....………… (номер телефону) та (ел. адреса), даю згоду на проведення 
самотестування мені або моїй дитині віком до 14 років, (ім’я та прізвище) 

 

 
на COVID-19 (тест на антиген) без мазка в задній частині носа чи горла 
ТА 
на COVID-19 (ПЛР-тест) шляхом полоскання ротової порожнини, а також 
погоджуюсь на обробку наведених вище даних для самотестування в школі. 

 
 

  ,     
 

Місце, дата Підпис учня/учениці або законного представника 

 
 
 
 
 
 

 
Ім’я (друкованими літерами) 

 

 
Відкликання згоди 

 

Відкликати згоду щодо надання інформації про захист даних, а також згоду на відбір зразків для 
ПЛР-тесту або тесту на антиген можна в будь-який час у письмовій формі на адресу школи 
(поштою, електронною поштою, факсом). Відкликання згоди не впливає на законність заходів і 
обробки даних, здійснених заздалегідь. З моменту відкликання тестування в школі більше не 
проводитиметься. 

Підписану заяву про згоду потрібно принести в школу для подальшого зберігання. 


