رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣدرﺳﮫ
تﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳ آ
ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ رﺿﺎﯾت ﺧود را اﻋﻼم ﻣﯽ دارم ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﻣن
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____________________ ﻣﺗوﻟد ________________________,
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود را ﺗوﺳط ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ ﺗﺳت ﮐﻧد.

ﻣن در زﻣﺎن ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻼس ھﺎی درﺳﯽ ﻓرزﻧدم از طرﯾق ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن و ﯾﺎ ﺷﻣﺎره ھﻣراه زﯾر)ﯾﮏ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﮐﺎﻓﯽ ﻣ ﯽ
ﺑﺎﺷد( در دﺳﺗرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷم:
______________________________ 1.

______________________________ 2.

روﻧد اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳت در ﻣﺣل ﺗوﺿﯾﺢ داده و ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﺷود .اﯾن اﻣر ﺗوﺳط ﭘرﺳﻧل ﻣدرﺳﮫ و اﺷﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﭘذﯾرد ﮐﮫ در ﻣدرﺳﮫ ﻧﺎم ﺑرده و ﻗﺑﻼ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣوزش داده ﺷده اﺳت وﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﺣرﻓﮫ ﭘزﺷﮑﯽ دارای ﺻﻼﺣﯾ ت
ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻓراد ﺑﮫ وﯾژه ﺷﺎﻣل ﮐﺎدر آﻣوزﺷﯽ وﯾﺎ ﻣددﯾﺎران داوطﻠب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
اﯾن ﺗﺳت ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺳ ت -اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﺎ اﯾ نﺣﺎل،
اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ در اﯾن ﺗﺳت ﮔﯾر یﺷرﮐت ﻧﮑﻧد و ﻧﺗ ﺟﯾﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺟﺎری ﺗﺳت د ﮕﯾری ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺷرﮐت در ﮐﻼس درس
ﻣﺟﺎز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﻣﺟﺑور اﺳت ﻣﺣل ﻣدرﺳﮫ را ﺗرک ﮐﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری در ﻣورد ﻋواﻗب اﻣﺗﻧﺎن از
ﺗﺳت و ﮔز ﻧ ﯾﮫ ھﺎی ﺟﺎﯾﮕزﯾ نرا در وب ﺳﺎﯾت وزارت آﻣوزش ،ﻋﻠوم و ﻓرھﻧﮓ در وب ﺳﺎﯾت
 http://www.schleswig-holstein.de/wirtestenﺑﯾﺎﺑﯾد.
ﺑرای ﺗﺳت ﮔﯾری از ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ،ﻓﻘط از ﺗﺳت ھﺎی ﺳرﯾﻊ ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻓدرال دارو و
ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﻋوام ﺗﺄﯾﯾد ﺷده و اﺳﺗﻔﺎده از آن از ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن زﯾ ر 18ﺳﺎل
ﯽﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.
ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺑ ﯽﺧطر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﺳ ﺑﺎت ﻧﻣوﻧﮫ ﺑرداری در ﻗﺳﻣت ﺟﻠوی ﺑﯾﻧ ا
آتﯽ ژ دنر اﺑﺗدا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻓﻘط ﯾﮏ اﺣﺗﻣﺎل و ﻧﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻗطﻌﯽ ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺳﺎر س
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺳ ﻧﺗ
ﮐووﯾد  ٢ﺑﺎﺷد .اﯾن اﻣﮑﺎن وﺟود دارد

داﻧش آﻣوزان ﺑﺎﻻ ی ١٨ﻧﯾﺎز ﺑﮫ داﺷﺗن رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﻧدارﻧد .اﯾﺷﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﺧودارزﯾﺎب را ﺑدون رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﺎم دھﻧد.
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ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺳت ﻣﺛﺑت آﻧﺗﯽ ژن ،ﺟواب ﺗﺳت ﺑﺳﯾﺎر دﻗﯾق ﺗر ﭘﯽ ﺳﯽ آر ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﺷد.
تﻧﺗﯽ ژن ھﻣﯾﺷﮫ ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از ﻣراﺣل ﺟﻠوﮔﯾری از ﻋﻔوﻧت ھﺎی ﮐروﻧﺎ اﺳت و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻓﻘ ط
ﮏﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳ آ
ﺣﺗﯽ ﯾ ﻧ
ت اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ دھﻧد ،ﮐﮫ وﯾروس ﺳﺎرس ﮐووﯾد  ٢ﺑﮫ
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺗﺳ ھﺎ
ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﺳراﯾت ﻧﮑرده اﺳت .ﻗواﻧﯾن ﺑﮭداﺷت و رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﻟزاﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺎﯾد
ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﻣﻧﻔﯽ ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت ھﻣﭼﻧﺎن رﻋﺎﯾت ﺷود.
رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺳت ﺳرﯾﻊ ﺑﺎ ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ در ھر زﻣﺎن در آﯾﻧده ﻗﺎﺑل ﻟﻐو ﺧواھد ﺑود .ﺷرﮐت در
نﯽ او ﺳ ﯽﻣﺳﺗﻠزم آن ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود ﭘس از اﻧﺟﺎم ﺗﺳت اﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ
آتﯽ ژ ﭘ
ﺧودارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺳ ﻧﺗ
او ﺳﯽ از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت اطﻼع ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﺳت در اﺳرع وﻗت در روز ﻣدرﺳﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺑرای ﺳﺗت ﺧودارزﯾﺎب ﻓرزﻧدﺗﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ﭘﯽ او ﺳﯽ ،ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﻣﯽ ﺷوﯾد ﻛﮫ در ﺻورت ﻣﺛﺑت ﺑودن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﺳت آﻧﺗﯽ ژن ،در اﺳرع
وﻗت ﺳرﯾﻌﺎ ﻓرزﻧد ﺧود را از ﻣدرﺳﮫ ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓﺗﮫ وﯾﺎ ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او ﺑﻔرﺳﺗﯾد .ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از
وﺳﺎﯾل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

رﺿﺎﯾت ﺑرای ﭘردازش اطﻼﻋﺎت ﻣﺣﺎﻓظت ﺷده دﯾﮕر ﻻزم ﻧﯾﺳت ،زﯾرا اﮐﻧون ﻣﺑﺎﻧ ﯽ
ﻗﺎﻧوﻧﯽ در اﯾﻧﺟﺎ از آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐروﻧﺎ در ﻣدارس ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﻧد ٣٠
ﻗﺎﻧون ﻣدارس ﺣﺎﺻل ﻣﯽ ﺷود .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻟ ﻧﯾﮏ اطﻼﻋﺎت ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﻣﺎده  ١٣آﯾﯾ ن
ات داده ھﺎ و ﻣﻘررات آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﮐروﻧﺎ در ﻣدارس را در ﮐد
ﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻔﺎظ ز
ﭘﯾوﺳت وﯾﺎ ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
http://www.schleswig-holstein.de/wirtesten

ﯽﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﻧدارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺧود ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﻓرﻣﺎﯾﯾد.
اﮔر اﻣﮑﺎﻧﺎت دﺳﺗرﺳ ﺑ

ﻣﮑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ

اﻣﺿﺎی ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ )در ﺻورت اﺣﺗﻣﺎل ھر دو واﻟدﯾن(2

یﮑﯽ از واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻻزم اﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،اﮔر ﻣدرﺳﮫ آﮔﺎه ﺑﺎﺷد ﮐﮫ واﻟدﯾن اﺧﺗﻼف ﻧظر دارﻧد ،در اﯾن
اﺻوﻻ ﻓﻘط اﻣﺿﺎ ﯾ
ﺻورت اﻣﺿﺎی ھر دوﺿروری ﺧواھد ﺑود.
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