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 Stand: 21.08.2020         ختم المدرسة   

 

في المدارس   السالمة المھنیة   و العدوىالحمایة من ،  خطة التدابیر الصحیةضمن إطار  ۹،۳و  ۳بیانات رقم   

                                                               أثناء فترة انتشار وباء كورونا  في والیة ساكسن أنھالت  

 

    ۳۱.۰۸.۲۰۲۰  تاریخ   أقصى حتى كحد  الوكیل عنھا  الشخص إلدارة المدرسة أو أن تُعطىھذه البیانات یجب 

                                                          ۰۲.۰۹.۲۰۲۰  د أقصى حتى تاریخكح لتالمیذ الصف األول و 
 

 

 ______________________________________________                    :           و الكنیة االسم 

 

 ______________________________________________     :الصف       

 

 

  Ja   نعم Nein  ال 

        )  معھد روبرت كوخ لألعراض من الحالي عریف  التحسب   (   أعراض واضحة  الیوم یھ ھل لد (1

          طبیاً  الُمشخصة منة أعرا ض األمراض المزباستثناء  . زكاملمرض كورونا  أو أعراض 

   )  الحساسیةاو أنواع أخرى من  الربیعي)التحسس (غبار الطلع   حساسیة   مثل(                   

[   ] [   ] 

كورونا   مع شخص واحد على األقل مصاب بمرض یوماً الماضیة  ۱٤خالل ھل كان لدیھ اتصال  (2

 بموجب  تشخیص مخبري                                                                               
[   ] [   ] 

وكان ھذا الشخص  یوماً الماضیة  ۱٤عاد من خارج البالد خالل  كان لدیھ اتصال مع شخص ھل  (3

                                                                           الحجر الصحي بعد عودتھ في 
[   ] [   ] 

                          حالیةلا    حسب التصنیفات المصنفة خطیرة من إحدى المناطق  یوماً الماضیة  ۱٤خالل  ھل عاد (4

                                                                                       لمعھد روبرت كوخ 
[   ] [   ] 

٤على السؤال السابق رقم ) نعم(ب فقط عند اإلجابة   -                                               (5  

   روسلفیھل قام باختبار   SARS- COV- 2                             االختبار سلبیة و نتیجة  
[   ] [   ] 

 [   ] [   ]                                ساریان حتى اآلن المسجالن لدى المدرسة ھل العنوان و رقم الھاتف  (6

 

 

                                                                                            ما ورد أعاله من المعلومات.صحة  أؤكد بتوقیعي   

                                                  . یجب ابالغھا للمدرسة فوراً بأن التغییرات التي تطرأ على ھذه المعلومات و أنا على علم   

 

 

               العدوى و السالمة المھنیة  في المدارس في والیة الحمایة من،  خطة التدابیر الصحیةب أنني على ِعلم  بتوقیعي أؤكد أیضاً 

                                                                                                    . ساكسن أنھالت في فترة انتشار وباء كورونا
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     .       البیانات من جدیدھذه   علّي تقدیمبشكل خاص أنھ  في حال الغیاب عن المدرسة ألكثر من خمسة أیام دراسیة یجب أنا أعلم  

 

 

حضور الحصة الدراسیة  أو لن یسمح للطالب المذكور أعاله بدخول مبنى المدرسة  بتقدیم ھذه البیانات التأخرأنھ في حال أنا على ِعلم 

         في ھذه الحالة غیاب غیر مبرر. الغیاب عتبریُ  و سوف  ۰۲.۰۹.۲۰۲۰من تاریخ  اعتباراً و   ۳۱.۰۸.۲۰۲۰اعتباراً من تاریخ 

 

 

   تعلیمات حمایة البیانات الشخصیة.                                                                                                                 

 

 

              الكتروني) لیس بشكل(  بشكل ورقيالمذكورة  سوف یتم حفظھا في المدرسة  المعلومات المصرح عنھا و البیانات إن ھذه 

 

 

 

. في ھذه الحالة  یتم  بفیروس كوروناالذین على اتصال معھ األشخاص  اصابة الطالب أو استخدام ھذه البیانات سیكون فقط في حال    

         .المحلیة إلى مدیریة الصحة ویتم في ھذه الحالة اعطاء البیانات .الذین یمكن االتصال بھم   لتحدید األشخاصاستخدام ھذه البیانات 

 

 

 

     و األشخاص الذین على اتصال معھیخدم  بشكل حصري صحة الطالب   المعلوماتالجمع و الحفظ و االستخدام المحتمل لھذه إن 

 

 

                                              ۲۰۲۰/۲۰۲۱بنھایة العام الدراسي    على أبعد  تقدیر  في المدرسة  سوف یتم اتالف البیانات

 

 

 

 

Ort, Datumا  Unterschrift eines/einer Sorgeberechtigten oder volljährige 

Schülerin/volljähriger Schüler 
   و التاریخلمكان ا                                                      الطالبة البالغة أو الطالب البالغأو  ولي األمر توقیع 
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