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Додаток 5 

 

________________________________________ 

Назва школи, адреса 

 

Інформація  

про проведення експрес-тестів на коронавірус  

та заява про згоду 

Школа регулярно пропонує проходити експрес-тести на коронавірус, щоб визначити, чи є у вас 

чи вашої дитини гостра інфекція COVID-19, що є підставою для відмови в доступі на територію 

школи та у будівлі школи з метою запобігання та стримування поширення COVID-19. Участь у цих 

тестах э для вас безкоштовною.  

Тести проводять у школі самі учні під керівництвом вчителів.   

Використовується так званий короткий мазок з носової порожнини. Усі подробиці про тест та 

його виконання можна знайти на домашній сторінці:  

https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.html. 

Якщо результат тесту позитивний, тобто вказує на гостру інфекцію COVID-19, відповідно до 

загального розпорядження, що діє у відповідному адміністративному районі або незалежному 

місті (ідентичні загальні вказівки існують у всіх адміністративних районах і міських округах 

Саксонії; будь ласка, дізнайтеся більше на відповідному веб-сайті, якщо необхідно) протестована 

особа зобов’язана ізолювати контактних осіб І категорії, осіб з підозрою на коронавірус та осіб, у 

яких виявився позитивний результат на коронавірус, та ізолюватися негайно після того, як 

дізнаєтеся про позитивний результат тесту. Якщо результат тесту позитивний, неповнолітні 

будуть фізично відокремлені і повинні бути негайно забрані піклувальником. Обов’язки школи 

по нагляду тривають до моменту, коли дитину забрав піклувальник. Крім того, протестована 

особа зобов’язана повідомити відповідальний орган охорони здоров’я про позитивний 

результат тесту. Тоді орган охорони здоров’я прийме подальші заходи. У разі позитивного 

результату тесту школа також зобов’язана повідомити відповідальний орган охорони здоров’я, 

вказавши контактні дані. 

Відкликання згоди має бути подано до школи.  
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Надання згоди: 

Цим я даю згоду на проведення тестів з метою виявлення будь-якої інфекції COVID-19 і згодом 

для запобігання поширенню цієї хвороби. 

Згода є добровільною і може бути відкликана в будь-який час з ефектом на майбутнє.  

Мені відомо, що у разі позитивного результату тесту існує юридичне зобов'язання повідомити 

про це відповідальний орган охорони здоров'я. Будь-який відгук згоди не скасовує це 

встановлене законом зобов'язання щодо надання звітності. 

 

 

Ім'я та адреса особи, яка проходить тестування:  _________________________________________ 

Підпис, якщо особа, яка проходить тестування, повнолітня: 

 

_______________________________________________________________ 

Місце, дата, підпис повнолітньої особи, яка проходить тестування 

Підпис, якщо особа, яка проходить тестування, неповнолітня: 

 

_______________________________________________________________ 

Місце, дата, підпис законного піклувальника    

 

На запит, копію підписаної заяви про згоду необхідно надати повнолітній особі, яка проходить 

тестування, або законному піклувальнику.  


