Anexă la articolul 1 Nr. 5
Anexa 2
(la articolul 5a alineatul 4 teza 1)
Declarație calificată pe propria răspundere cu privire la un rezultat negativ la
testul antigen efectuat pe cont propriu pentru a verifica prezența virusului
SARS-CoV-2
Testul a fost efectuat fără supravegherea unei persoane de specialitate.
Persoana testată:
…………………………………………………………………………….……………………………..
Nume, prenume

…………………………………………………………………………….……………………………..
Adresa locuinței principale (strada, numărul casei, codul poștal, localitatea, țara)

…………………………………………………………………………….……………………………..
Dacă este cazul, adresa reședinței actuale

…………………………………………………………………………….……………………………..
Data nașterii

…………………………………………………………………………….……………………………..
Numărul de telefon

…………………………………………………………………………….……………………………..
Adresa de e-mail

Test antigen Coronavirus efectuat pe cont propriu
Test:

…………………………………………………………………………….………..
Denumirea testului

Producătorul:

…………………………………………………………………………….………..
Numele producătorului

Data efectuării testului/ora: …………………………………………………………………………….………..
Testul a avut rezultatul „negativ”.
Confirm faptul că aceste date sunt corecte și complete. Sunt conștient(ă) de faptul că o
persoană care, din neglijență sau intenționat, furnizează informații eronate în declarația pe
propria răspundere, se face vinovată de o infracțiune administrativă (vezi articolul 11 din
Prevederile cu privire la protecția împotriva coronavirusului valabile pentru landul Saxonia,
care pot fi accesate la adresa www.coronavirus.sachsen.de).
……………………………………………………………………………………………………………….….……….…..
Data, semnătura persoanei testate
Dacă persoana testată este minoră: Data, semnătura reprezentantului legal

Anexa 2
(la articolul 5a alineatul 4 teza 1)
Indicații importante în cazul unui rezultat pozitiv al testului efectuat pe
cont propriu, fără supravegherea unei persoane de specialitate:


Persoana testată are obligația de a efectua imediat un test PCR în
cabinetul unui medic ori la un centru de testare.



Până la obținerea rezultatului, persoana testată trebuie să rămână la
domiciliu și să se autoizoleze. Aceasta trebuie să părăsească domiciliul numai
în cazuri medicale ori în cazuri speciale de urgență.



Trebuie să reducă contactul cu ceilalți locatari (familie, celelalte persoane cu
care împarte o locuință în comun). Dacă testul PCR confirmă prezența infecției
(adică rezultatul este pozitiv), se aplică regulile pentru persoanele testate
pozitiv, în special obligația de informare a direcției de sănătate publică, de
carantinare timp de 14 zile de la testare și de izolare imediată de ceilalți
locatari. Pentru mai multe informații, consultați Reglementările generale

aplicabile cu privire la carantinarea persoanelor de contact din categoria I, a
persoanelor cu privire la care există suspiciuni și a persoanelor care au fost
testate pozitiv cu privire la infecția cu coronavirus pentru districtul sau districtul
urban de care aparțineți.


Dacă testul PCR nu confirmă prezența infecției (adică rezultatul este negativ),
obligația de carantinare este anulată imediat. Și ceilalți locatari trebuie
informați în acest sens.

Notificare privind protecția datelor:
Declarația calificată pe propria răspundere poate fi înregistrată și documentată de
unitatea de îngrijire a copiilor pe timp de zi ori de școli (denumite în continuare:
facilități de îngrijire a copiilor). Documentația trebuie ștearsă sau distrusă fără
întârziere dacă nu mai este necesară pentru a verifica dacă nu au trecut mai mult de
72 de ore de la emiterea declarației calificate pe propria răspundere și efectuarea
testului; vezi articolul 5a alineatul 5 teza 1 și 2 coroborat cu articolul 4 teza 2 a
Prevederilor cu privire la protecția împotriva coronavirusului valabile pentru landul
Saxonia.
Facilitatea de îngrijire a copiilor este responsabilă pentru prelucrarea datelor. Aceasta
îndeplinește drepturile persoanei vizate în conformitate cu articolul 13 alineatul 2 din
Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD (dreptul la informare, rectificare,
ștergere, restricționare a prelucrării).
Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din RGPD) și dreptul la opoziție (articolul
21 din RGPD) pot fi revendicate împotriva persoanei responsabile. Reclamațiile privind
prelucrarea datelor pot fi transmise operatorului, responsabilului pentru protecția
datelor al operatorului sau responsabilului pentru protecția datelor din Saxonia.
Pentru a afla datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al
facilității de îngrijire a copiilor, consultați facilitatea de îngrijire a copiilor.

