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Einverständniserklärung zum repetitiven Testen auf das Coronavirus 
(SARS-CoV-2) an der Schule  
Daxuyaniya razîbûnê ji bo ceribandina dubare ya ji bo koronavi-
rus (SARS-CoV-2) li dibistanê 
Guherto 4. Ji 10ê Gulana 2021-an ve 

Wekî weliyek qanûnî, ez / em qebûl dikin ku zarokê / a / a me / ê dikare beşdarî ceribandinên 
dubare yên Covid-19 (testa saliva) bibe. Beşdarbûn bi dilxwazî ye; razîbûn her dem dikare 
were paşve xistin. 

Ez / em razî me ku nimûneyên saliva ji bo analîzkirina Covid-19 ji laboratûara analîzê ya 
beşdarî Biolytix AG re werin şandin. Nimûn tenê ji bo armanca COVID-19 teşhîs têne lêkolîn 
kirin û paşê têne tunekirin. Ji bilî dabeşkirina hewzek ku jê re tê gotin, tu daneyên kesane yên 
zarokê me nayên berhev kirin. 

Nimûne ji bo her polê têne berhev kirin û encam ji dibistanê re tê ragihandin. Encamên 
nimûneyan bi rengek bênasname bi statîstîkî têne nirxandin. 

Di bûyera encamek hewza erênî de, ez / em bi ceribandinek PCR-ê ya teşxîsker a şexsî ya li 
ser zarokê / a min / ê razî me (depooling). Ji bo de-hewdan, navnîşa zarokên beşdar ji stasy-
ona testê ya berpirsiyar re tê ragihandin û tê kontrol kirin ka zarokên pêwendîdar ji bo cerib-
andina duyemîn re xuya dikin an na. Testê saliva saliva tête kirin (bê tilikê nazopharyngeal). 
Testên zûtir ên antigenê wekî ceribandinek paşîn nayê destûr kirin. 

Heke testa PCR ya duyemîn, teşxîsker erênî be, encam ji Daîreya Tenduristiya Gel a Federal 
û karûbarê bijîşkî û zarokî yê Basel-Stadt re tê ragihandin, û divê zarokê me jî di bin tecrîdê de 
be. 

□ Erê, ez / em bi beşdarbûna zarokê / a xwe razî dibin. 

□ Zarokê min / me di nav 6 mehên dawî de bi COVID-19 re peyman girtibû. Nexweş li 

ser …………………… hate teşxîs kirin. (Dîrok) ji hêla encama testa erênî ve hatî diyar 
kirin. Piştî ku 6 meh derbas bûn piştî ku nexweşî hat diyarkirin, ew ê beşdarî testê bibe. 

□ Na, ez / em ji tevlêbûna zarokê xwe razî nabin. 
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