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________________________________________ 

Denumirea școlii, adresa 

 

Informare  

pentru efectuarea testelor rapide pentru identificarea prezenței coronavirusului  

și declarație de consimțământ 

pentru oferta de testare pentru minori 

Pentru a preveni și a controla răspândirea COVID-19, școala oferă voluntar și în asociere cu anumite 
evenimente teste rapide pentru depistarea infecției cu coronavirus pentru a determina dacă copilul 
dumneavoastră prezintă o infecție acută cu COVID-19. Această testare nu generează costuri în sarcina 
dumneavoastră.  

Testele sunt efectuate la școală de către elevii înșiși, sub îndrumarea cadrelor didactice.   

Testul utilizat este un așa-numit test cu frotiu nazal scurt. Toate detaliile privind testul și modul în 
care se efectuează pot fi consultate pe pagina de start:  

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

În cazul în care rezultatul testului este pozitiv, ceea ce înseamnă că este prezentă o infecție acută cu 
COVID-19, persoana testată este obligată, în conformitate cu reglementările în vigoare în prezent 
privind izolarea (Regulile privind carantina în Saxonia – Coronavirusul în Saxonia - sachsen.de) să se 
izoleze fără întârziere după ce a luat la cunoștință rezultatul pozitiv al testului și să efectueze un test la 
un medic, respectiv la centru de testare. Minorii vor fi separați fizic după un rezultat pozitiv al testului 
și trebuie preluați fără întârziere de către un reprezentant legal. Obligațiile de supraveghere asigurate 
de către instituția școlară sunt aplicabile până la ora de preluare.  

Revocarea consimțământului trebuie transmisă școlii.  

 

Consimțământ: 

Prin prezenta îmi exprim consimțământul pentru efectuarea testelor în scopul depistării unei 
eventuale infecții cu COVID-19 și, în mod suplimentar, pentru a preveni răspândirea acestei boli. 

Consimțământul este exprimat voluntar și poate fi revocat în orice moment cu efect pentru viitor în 
raport cu școala.  

Sunt conștient de faptul că, în cazul unui rezultat pozitiv al testului, este obligatoriu să mă izolez, în 
conformitate cu reglementările aplicabile în materie de izolare. O eventuală revocare a 
consimțământului nu elimină această obligație. 
 
Numele și adresa persoanei testate:  ________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
Localitatea, data, semnătura unui reprezentant legal    

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

