
  

 
 

                  

       

 

              

                    
     

 

  

 

                     
                      
                   
                     
                    
                   

 

                    
                       
            

   

                    
                       
                    
                   
                     
   

 

                  
          

 

 

 

 
                                                                
 
 

    

Stand: 18.03.21 

یسوایپنژیتنآت س تزاهدافتس اابیبایزرادوخی اربی تاض رمالعا

یصخشی اھهدادش زادرپابتقفاومو

I.   یسوایپنژی تنآت س تزاهدافتس اابیبایزرادوخھبت یاضر

ک ممالعایدنقباهاقااردوختیلیسونیدب نادب ھیرادیممنوتک١ یبناجرطس٢ رطس١ دنب١۶٢٩ مطماضرھ
 امرسپ/رتخد

دلوتم ____________________ ,________________________1

ات(یویپنژی تنآعیرس تستانیرھردردکیاامن  د عیرسیھتستطسوت)تاحشرسامجاابسمھیھنکرداوتیم
اورریوعھبیگدولآلمحاتسایپنژیتنآ رو،نهشترررد٢دووکسراس-نکس ووت نفاتلعھبیو خاھگ ادددفظنی
سددکتسیافطوانھرھننمحضو وماجنا لنتی. ھرمرھادراستترظویامیچھوتستیتماش ھمااضرنیادنکتست
ادکرتسشوھبوتشرت تیحالصیر دیکشزپھفرحکیماجناللھھناگ.ادهاشزمانھالقهشھخنبعم  ایبیمهددآآبدا
قممرطھھکیدرا ،بلطواھیسداییشوآدکلاشدشبیفاک وتبفادیرادایرازرمنا  ھمینایتاواتمای هژوھبدارفان یا.
)ییخیاناناکا ی ناکشزامنوب(دشبمومماوردتقو ھھنمجدپلا.ا) .رانمرثنعھنیلشنک(تستماجنازکرمکیر

تاننبادیازدلنسر رخدیرباگیاروھالطوبیراوخکی ھکب ،تسیھدمطسوتیمسرت ستکیی س وایپن ژیتنآتست
آااوزعطتی هژو ھ وتستنیااارردرتقیاالطاھجدایا نمجنهحناالاھجببھطبقدورتشیبتعت.شبممشرسپای
داھجرملصزهاتاولعاوسدھب ییعریزیتنرتنیاسردآھبحمدسحنل .مناوافهمرت

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-
rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung 

س راورنفعیطقصخشھ ولامتحاکیطقاوتیمااردن ژیتنآتستتبثمھجیتن اسنرکسویوھ بتوعیتنفدندتب
دوجونااب.بیفنمرآی سیپت ستباوج،نژیتدشاب٢دو ،دشانآتبثمت ستزاسپھکدراددوجوناکمانیا.یوک
اسیھسیوھوعیااشروظبھھنتآعرستسدوشیمھجوھیصخاھمھ س راوربتنفیسننمھکاآنژینیتنتمکاش
دورنخ ھایتوختسررس ھبیناسرعالطا زاسپاوفدیابیمدبمتثسهیووک نامسمشیپرشابادشماجنا٢د  .ب ھبق،یمت
نثتدمتاردزینتققایاناارھامشتھجنیدب ی تآتستندوبتبیرادییاریریحضوتقروأهم متروص ردافدتی
دنعجرھآ ھبنژ  .یک ھامان

نیاظحلھبزخیادبدیابنژیتنآتسویفمت یع .شبھنمھبورمبیراوانتدبنروصرد دیماطادھتستھجیتنھک،دی ن
نیمطانیااھتس نیا ، دنھدیمنامش ھبالماکارنات

.دننکیمدراوریزردا ر شیوخدلوتخیراتنینچمھویگداوناخ مانومانزیت١٨یالاب نازومآشناد

۴ زا١ ھحفص

1

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2
http:18.03.21


  

 
 

                  
               

                       
                      

             

                     
                

 

 

                                                                                         
                                                        

    

 

                     
   
   
                           
                   
                  
     

 

           

          

        

                 

            

         

      

                    
                      

    

                     
  

 

 

    

Stand: 18.03.21 

نم وعمجالافتیاعروتشدن.تسهدکیراشدزفیوکساویوھک چیتھصھبنیوقاراسمرھب٢دوسسر ن یھااانتنر
دتیاعرننچتھجتننوبفرصردتحد یبک سمزدفساا .وشامھستیدینمتویاااهاتاتمزلا

ھللادیآنمرر وتھناب داوغبقهنردازھدسا لطوادیسوا یپنژیتنآ تستابعیرستستروظنمھبھمانتیاضر وخ
انزابوجمدوشزیسوپن ژینتند رک . مجاسپوداخاھرمدیمملسمایتآت سابیوزاوخدترشدوب دھزسھکنآتم
دنصحعطتتبجزاسپژا .یملاالاستثھینیوینینتست امتات

 هدھعھباردنزرفیتسرپرسییاھنتھبنیدلاوزای کیھکنیارگمدوشءاضمانیدلا وودرھطسوتدیابھمانتیاضر نیا
دشهشرااابیرگممصنمنواق١۶٢٨ هامباوتشاد  .ابدذگووھییتیدندقطیھ

خرتنکم ایل ی،اد ایوناو ءاضما
ی نوناقنسیارادلصحم

II .    نژی تنآت س تزاهدافتس اابیبایزرادوختستردتکرشابطابتراردیصخشی اھهدادش زادرپابتقفاوم
 . یسوایپ

یتا آ فرح٢ دنب۶دمبطیکمامنی ھداح( ھماننییآنب٩ هداموآ فرح١ رطس١دهاقھکمنیتقفوما،ا ربهوالع
بارپیردابطبررزصشتعطااددزاحیوعھاییاورا  ھنمسا وتخھاردییخاال)ھهااتظفمممننآ(٢٠١۶ /۶٧٩ )پ
رسنرووعشارگلجو ٢دوورسنرووھبیگدوھورھلمحنخنشرظنم س ااکسریویزیویکساکسریلآگاااو ویاونیتت
دوزد٢یووک  :نششارپد

● 

● 

● 

● 

● 

● 

.تستھجیتن ●

گھمردگیمھھسادراوالایایخلاشن یچ رد،ھسردمابیناھاییدنانبکتیافار یسنمعمیربتراتامنمھتیاضرن یا
یهھشااشنرنینت،دیامھیسو یپنژینآیھت سادفسابیازدتست اردفتسترکرای ا ودممزژآهھ اتاتزهتابراوخ
کمی .ننیتارد دف

رھانتسپتازآیااش ،آبطنوادعھوگرھ اداررنآع یرسش یھجبنھکیمسرا ییقتن  هباای رتخدتبثمنژیمتند یمقنھ
طبتشدھب  ھورما

نتسپتیگاناانومان ،ارایرخددوخم

نتسپتدلتح وخ یرات ،ارایرخدولم

نتسپتسردآ ،ارایرخد

)لصتطمیوسال،سدمھرمدارپیتھطبماالطا ،ییحعقاکھر(سدرنتسارخدبورتع

،نیدلاوناونعھبامشیگداوناخمانومان

،نیدلاوناونعھبامشسردآ

۴ زا٢ ھحفص

http:18.03.21


  

 
 

              
                  
                   

 

        

 

                    
                     
     

                     

                

  
              

 
   

 

           
                      

                     
                      
                 

 

                     
                      

       

 

                     
                    
                    

                    
                      
                   
                       
            

  

 

 

 

    

Stand: 18.03.21 

رحاواای  ردییاجاھیالردندنملاسوهداناخ ،نناوج ،تشدھب ،یعامتجا روما ترا زوھبوصمھساقم(د یھدشرازگ
بطبار 'اھ
دبدایاانارد )بامامکردسمدر ااننقیو )٢ وخرتیبیسنتص  خشنعھبید .وھثج''نکیاوملووبھبطا

یکسا(نرکیروطونفعلیھیطنق(ککتحردیوعمکحابیوصت ' ووسودجسوسونیهوم درادیتتلدھب)رفنما

اهاشزدپرردتشیبتعالطا  :ھدداردومرا

ی هژوھب- اھنآھفیظوماجنایربرگیدھکیاھورمیددارپیھحوطسوتیصخشیاھهدادن یا انطاھهددا مزباشزا
-ناھی هرجنزنتسکشا ییردس لکشدعای ھسردمردمزالکیکفتزانانیمطا و جردیروضحت تفعیسالکتاسرم
ددرگی .نمفذح،دنشابنیمازلا

داھرھداھهدنکی ملیصحناتاس .رددعراسرمطسوتدادشزرپی ھفظو دتآدنتسپایرخھکیھردمریدم هباررد

ی امنتسروتیاتواابروروشمتااهازاوسم قآیدسررشپآزویددفحلئ لدمیزورھاتظ

Herr Torsten Mai, 
یاحساموارز لماوساترمشایاتممشدابیم منلصااییهب دوا.ش  :دیتبیمانی

Telefon: 0431-988-2452 und E-Mail: DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de 

تھردوربریز قوقحزا مزالط یراحتوصردامش  :دیسارخاشزرار
دبطمحالصاق ح ،اھهدادزات ظافجیمومع ھمادبب ھماننییآ۶١هاماقباننییآ١۵ هاماقاطم،تاعالطا نتشا دقح
ننییآ٧١هااهاف ااقااظیو شز درپتیدودحمقح،اھهدادزات ظافجیمومع ھمادمببطمفذحقح،ھددزتاجممع
ی مومع ھماهااقااهااتالننییآ٨١هااقبطم ننییآ٢٠ دبطمددق تی باققح،اھهدادزات ظافجیمومع ھمادبا مبھلنم
یآ٢١ مطمضراازا .ننیهااقااتاقح وھدداتظفج اھهدادزات ظافجیمومع ھمادببعه

ی رشپزوآرزویھدداتظفحیزرردرامرھددزدپبورمیاکش برورماهامهوتیاهاھبتا اوشتاازکاادنااشرط
س رد،هازاالایلتزرلایااهازاحرممزناییلدسردم اھاتظربیتاقکردیتھاتظودوا آھبددفحیسممی ددفأت

Holstenstraße 98, 24103 Kiel درکدراو. 

ثت قب ،وهگنتسپای رتخدتبثمنژیتاززھردمرگا ت نوفع مدعتابانامزاتینعی–ومروطھدشاآارنآش یمآاس
ھورمصصخئاھبراستنگدجمیمصتا یرینمی ھجنطسوت ز هاجاطبتمک یای لوسمتشدهداطوھااآسیپتستیفت –
ارفاسکھنمعمھبتی رسزیوجروظنر تنتا رد تکرشایھسردمردروضح  ھبداھیقبوھیالم،ال اایرگلمھباااحم
مزاعالط .یادداتاوایربھیم ،تبثمنژیتنآش یاآزاضحمھبدش دھاوخ ماجنارگدنمزکیراعبنحما.ددنوا
هولطرداسپایرخشقرم.دهرتبوجاشرت ردکیکفتردونترتدزاینابیتپوتباوشیموگکرھربممسپایرخد
مھتاپژینتطستادز یوزدختتانھتاا.ومنمضھردم آتسنننآسجبضرد یدعمیسوینتوترفمومایبش ییتس
ااتتتبھنرددمیناسرعالطزپی زاتوعرسراروانتسپایرخدنژیتنآتسثمجتدومھرااسھکدوش قدریرس
دتسربسدمھاندھاریسا ود یریگبلیوتس .یفھربوالببکیحھردم

۴  زا٣ ھحفص

mailto:DatenschutzbeauftragterSchule@bimi.landsh.de
http:18.03.21


  

 
 

 

                      

 

  
 
 
  

 

                   
                 

                    
                

                          
                     

          

 

 

 

 

                                                                                         
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Stand: 18.03.21 

مشبمسرسررزامهرماونلهرمشقرطزانرتیردیالکیشتا :یایتددیهرھاشیفتایامسپایرخدساھسلکنمزرد

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

سرمزاوغللبیآردنمھرھالطواهاشزدرپروظنمھبھمانتیاضر  ھداقهدنازرد وتسانبادیصخشیھددا
ددوخینقنادلنلا ،وغلھلحرمااا .بمن .نمناوااچمھ ،ھهااتاھمجزتهدش ماجنایاددشزدرپدایمادزرف اھنندقھهشن

 هدھعھبار دنزرفیتسرپرسییاھنتھبنیدلاوزای کیھکنیارگمدوشءاضمانیدلا وودرھطسوتدیابھمانتیاضر نیا
دذگاوواھبیریگمیمصتیندمنوناق١۶٢٨ هدبطاوتشاد  .دشابهشراامقیھ

 فرح٢ دنب٩ هدامو فرح١ رطس١ دنب۶هابیخیضما،نهیسرینونقنسھازوم آدمقطشواابدادابھکینآشناد
 در ومشرذ ونیمتیاضرناشیاھهد دشراپھبالبایشداھهددزات ظافحیو ایپدھد ادراتحرتحرداممعھماننییآآ
 .دننکیمدییاترھمانتیاضرناشکذتک ایردهدران و

خرتناکمیوندا ا، ایوءاضما یل
نناناادصحم  یوقسیرل

۴ زا۴ ھحفص

http:18.03.21

