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Einverständniserklärung zum repetitiven Testen auf das 

Coronavirus (SARS-CoV-2) an der Schule 

المسبب  2]فيروس كورونا  SARS-CoV-2)تصريح بالموافقة على االختبار التكراري للكشف عن فيروس كورونا 

 في المدارس لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم[(

 2021مايو/أيار  10اإلصدار الرابع، الوضع 

 

طفلنا في االختبارات  يشترك طفلي/أن نصرح بموافقتنا على  بصفتنا أولياء األمر أصرح بموافقتي/ بصفتي ولي األمر/

)اختبار لعاب(. االشتراك في االختبارات طوعي، الموافقة على االشتراك في  19المتكررة للكشف عن فيروس كوفيد 

 سحبها والتراجع عنها في كل وقت.االختبارات يمكن 

 

]بيوليتيكس، شركة  Biolytix AG إلى المختبر التحليليسوف يتم إرسالها نحن موافقون على أن عينات اللعاب  أنا موافق/

وسوف  19. العينات سوف يتم فحصها فقط لغرض تشخيص كوفيد 19ف عن كوفيد لغرض إجراء تحليل الكش مساهمة[

لن يتم جمع أية بيانات شخصية  وحدة تجميعيةالنسبة إلى ما يطلق عليه اسم فيما عدا  يتم بعد ذلك تدميرها والتخلص منها.

 خاصة بطفلنا.

 

، والنتيجة وسوف يتم إبالغها إلى المدرسة. نتائج اواحد تشمل فصالالعينات سوف يتم إدراجها في وحدات تجميعية 

 بصورة مجهلة تحت إغفال كافة البيانات الشخصية.العينات سوف يتم تقييمها إحصائيا 

 

فإننا نصرح بموافقتنا على أن يتم تلوا لذلك إجراء  /أصرح في حالة ما إذا وجدت نتيجة إيجابية لوحدة تجميعية، فإنني

حل الوحدة التجميعية(. في سياق حل طفلنا ) فردي تشخيصي لدى طفلي/ ليمراز المتسلسل[]تفاعل البو PCRاختبار 

يتم إبالغ مركز االختبار المختص ببيان باألطفال المشتركين، وسوف يتم مراجعة ما إذا كان  الوحدة التجميعية سوف

إجراء اختبار بصقة لعاب )بدون مسحة بلعوم ويتم األطفال المعنيين باألمر يجب عليهم الحضور إلجراء االختبار الثاني. 

 غير مصرح بها كاختبار الحق. ةأنفي(. اختبارات مولد الضد السريع

 

التشخيصي الثاني عن نتيجة إيجابية، عندئذ سوف يتم  ]تفاعل البوليمراز المتسلسل[ PCRفي حالة ما إذا أسفر اختبار 

وإلى خدمة طب األطفال والناشئين في مدينة بازل، وباإلضافة إلى  إبالغ النتيجة إلى المصلحة االتحادية لشؤون الصحة

 ذلك يكون من الالزم عزل طفلنا.

 

 /طفلنا. نحن موافقون على اشتراك طفلي/ نعم، أنا موافق 

 

   اإلصابة بالمرض كان قد تم 19شهر الماضية قد أصيب بمرض كوفيد أطفلي/طفلنا كان في خالل الستة .

شهر بعد أ 6بتاريخ ................. )التاريخ( الكشف عنها من خالل نتيجة اختبار إيجابية. بعد انقضاء مدة 

 الكشف عن اإلصابة بالمرض سوف يشترك الطفل في االختبار.

 

  طفلنا. اشتراك طفلي/ موافقون على غيرنحن  موافق/ غيرال، أنا 

 

______________________ _______________________________________ 

 :أولياء األمرتوقيع ولي/    :المكان، التاريخ
 

 بيانات ولي/أولياء األمر بيانات الطفل

 المدرسة / الفصل
 

 االسم الشخصي/األسماء الشخصية
 

 االسم الشخصي / االسم العائلي
 

 العائلي/األسماء العائليةاالسم 
 

 رقم الهاتف الجوال، عنوان البريد اإللكتروني تاريخ الميالد
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