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Einverständniserklärung zum repetitiven Testen auf das Coronavirus 
(SARS-CoV-2) an der Schule  

பள்ளியில் க ொர ொனொ வை ஸு ்கு (SARS-CoV-2) மீண்டும் 

மீண்டும் ர ொதவன க ய்ைதற் ொன ஒப்புதல் அறிவிப்பு 
 

பதிப்பு 4. ரம 10, 2021 ைவ  

சட்டப்பூரவ் பாதுகாவலராக, ககாவிட் -19 (உமிழ்நீர ்கசாதனை) க்காை ததாடரச்ச்ியாை 

கசாதனைகளில் எைது / எங்கள் குழந்னத பங்ககற்கலாம் எை்பனத நாை் / நாங்கள் 

ஒப்புக்தகாள்கிகறாம். பங்ககற்பு தை்ைாரவ்மாைது; எந்த கநரத்திலும் ஒப்புதல் திரும்பப் 

தபறலாம். 

ககாவிட் -19 க்காை பகுப்பாய்விற்காக பங்ககற்கும் பகுப்பாய்வு ஆய்வக பகயாலிடிக்ஸ் ஏ.ஜி.க்கு 

அனுப்பப்படும் உமிழ்நீர ்மாதிரிகள் நாை் / நாங்கள் ஒப்புக்தகாள்கிகறாம். மாதிரிகள் COVID-19 

கநாயறிதலிை் கநாக்கத்திற்காக மடட்ுகம பரிகசாதிக்கப்படட்ு பிை்ைர ்அழிக்கப்படுகிை்றை. 

பூல் எை்று அனழக்கப்படுவதற்கு ஒதுக்கப்பட்டனதத் தவிர, எங்கள் குழந்னதயிை் தைிப்பட்ட 

தரவு எதுவும் கசகரிக்கப்படவில்னல. 

ஒவ்தவாரு வகுப்பிற்கும் மாதிரிகள் பூல் தசய்யப்படுகிை்றை, இதை் வினளவாக பள்ளிக்கு 

ததரிவிக்கப்படுகிறது. மாதிரிகளிை் முடிவுகள் புள்ளிவிவர ரீதியாக அநாமகதய வடிவத்தில் 

மதிப்பீடு தசய்யப்படுகிை்றை. 

கநரம்னறயாை பூல் முடிவு ஏற்பட்டால், எைது / எங்கள் குழந்னத (டிபூலிங்) மீதாை அடுத்தடுத்த 

தைிப்பட்ட கண்டறியும் பி.சி.ஆர ்கசாதனைக்கு நாை் / நாங்கள் ஒப்புக்தகாள்கிகறாம். டி-பூலிங் 

தசய்வதற்கு, பங்ககற்கும் குழந்னதகளிை் பட்டியல் தபாறுப்பாை கசாதனை நினலயத்திற்கு 

ததரிவிக்கப்படுகிறது, கமலும் சம்பந்தப்பட்ட குழந்னதகள் இரண்டாவது கசாதனைக்கு 

வருகிறாரக்ளா எை்று கசாதிக்கப்படுகிறது. ஒரு உமிழ்நீர ்உமிழ்நீர ்கசாதனை 

கமற்தகாள்ளப்படுகிறது (நாகசாபாரைீ்யல் துணியால் இல்னல). வினரவாை ஆை்டிதெை் 

கசாதனைகள் அடுத்தடுத்த கசாதனையாக அனுமதிக்கப்படாது. 

இரண்டாவது, கண்டறியும் பி.சி.ஆர ்கசாதனை கநரம்னறயாைதாக இருந்தால், இதை் 

வினளவாக தபாது சுகாதாரத்திை் மத்திய அலுவலகம் மற்றும் பாஸல்-ஸ்டாட் குழந்னத மற்றும் 

இளம்பருவ மருத்துவ கசனவக்கு ததரிவிக்கப்படுகிறது, கமலும் எங்கள் குழந்னதயும் 

தைினமயில் இருக்க கவண்டும். 

□ ஆம், எைது / எங்கள் குழந்னதயிை் பங்ககற்புக்கு நாை் / நாங்கள் ஒப்புக்தகாள்கிகறாம். 

□ எைது / எங்கள் குழந்னத கடந்த 6 மாதங்களுக்குள் COVID-19 கநானயக் தகாண்டிருந்தது. 

இந்த கநாய் கண்டறியப்பட்டது ……………………. (கததி) கநரம்னறயாை கசாதனை 

முடிவால் தீரம்ாைிக்கப்படுகிறது. கநாய் தீரம்ாைிக்கப்பட்ட பிை்ைர ்6 மாதங்கள் 

கடந்துவிட்டால், அது கசாதனையில் பங்ககற்கும். 

□ இல்னல, எைது குழந்னதயிை் பங்ககற்புக்கு நாை் / நாங்கள் சம்மதிக்கவில்னல. 

 
 
____________________      __________________________________________________ 

இடம் மற்றும் கததி:  சட்டப்பூரவ் பாதுகாவலரிை் னகதயாப்பம்: 

 
 

குழந்வத பற்றிய த ைல் ள்  ட்டப்பூ ை் பொது ொைல ் பற்றிய த ைல் 

பள்ளி மற்றும் வகுப்பு 

 
 

முதற்தபயர ்

முதல் தபயர ்மற்றும் குடும்பப்தபயர ்

 
 

தபயர ்/ கள் 

பிறந்த கததி 

 
 

தசல்கபாை் எண் / மிை்ைஞ்சல் முகவரி 
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