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.I

بفيروس كورونا بالمدرسة
صا سﺮي ًعا باﻷجسام المضادة للكشف عن ﻓيﺮوس كورونا
ﻣن المخطط أن تجﺮي المدارس للتﻼﻣيذ الملزﻣين بالحضور بها ﻓح ً
عدة ﻣﺮات ﻓي اﻷسبوع ،وﻣن المقﺮر أن يُنظم هذا اﻷﻣﺮ ﻓي التعديل التالي لﻼئحة ﻓيﺮوس كورونا التابعة لوﻻية بادن-
ﻓورتمبيﺮج ،حيث إن الدوائﺮ ﻓي القﺮى والمدن التي تتجاوز ﻣعدﻻت اﻹصابة بها  100إصابة لكل  100ألف نسمة كل  7أيام
اعتبارا
لمدة ثﻼثة أيام ﻣتتالية بموجب تقاريﺮ ﻣديﺮية الصحة المختصة سوف يُلزم التﻼﻣيذ بها بالخضوع لفحوصات ﻣباشﺮة
ً
ﻣن هذه اللحظة ﻓي المدارس :ﻓي هذه الحالة سوف يُحظﺮ اﻷشخاص الذين لم يأتوا بشهادة تفيد خضوعهم للفحوصات وكانت
سلبية أو إثبات وجود ﻣناعة لديهم ضد ﻓيﺮوس كورونا ﻣن التﺮدد على المدارس أو دخولها أو حضور الحصص بها؛ وﻓي
هذه الحالة سوف يتعين عليهم المشاركة ﻓي الحصص عن طﺮيﻖ اﻹنتﺮنت ﻓحسب ،ويُستثنى التﻼﻣيذ الذين يؤدون اختبارات
نصف العام أو نهاية العام لختام ﻣﺮاحل دراسية أو ﻣن الضﺮوري ﻣشاركتهم ﻓي أعمال ﻣدرسية لها تأثيﺮ على الدرجات
النهائية ﻣن حظﺮ دخول المدارس أو المشاركة ﻓي الحصص بها.
يمكن تقديم إثبات الخضوع للفحوصات ﻣن خﻼل إحدى الطﺮق التالية:


الخضوع ﻷحد الفحوصات التي تجﺮيها المدرسة بنفسها أو



تقديم شهادة صادرة عن جهة أخﺮى تفيد بأن نتيجة الفحص السﺮيع سلبية وذلك بموجب المادة  a4ﻣن ﻻئحة ﻓيﺮوس
كورونا ،حيث يجب تقديم الشهادة ﻓي اليوم الذي تجﺮي ﻓيه المدرسة الفحص وأﻻ يتجاوز الفحص اﻷساسي 48
ساعة،



بالنسبة لتﻼﻣيذ المدارس اﻻبتدائية وﻣﺮاكز التعليم واﻻستشارة لذوي اﻻحتياجات الخاصة المختصة ﻓي دعم النمو
العقلي والجسدي والحﺮكي أو ﻣﺮاكز التعليم واﻻستشارة لذوي اﻻحتياجات الخاصة المختصة ﻓي ﻣجاﻻت أخﺮى
وﻣﺮاحل تعليمية ﻣختلفة وكذلك بالنسبة ﻷطفال ﻓصول التأهيل للمدارس اﻻبتدائية وأطفال الحضانات يكون اﻹثبات
ﻣن خﻼل تقديم شهادة خاصة عن طﺮيﻖ أولياء اﻷﻣور بنا ًء على إجﺮاء ﻓحص قانوني بنا ًء على استمارة نموذجية
ﻣنصوص عليها ﻣن وزارة التﺮبية والتعليم والشؤون الثقاﻓية.

إن الفحوصات الذاتية التي تقدﻣها المدرسة هي ﻣن وازع سيادتها التنظيمية وﻣسؤوليتها )المنبثقة أيضًا عن سياسة حماية
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اعتبارا ﻣن يوم 19
اعتبارا ﻣن لحظة تكليف ﻻئحة ﻓيﺮوس كورونا المدارس بإجﺮاء الفحوصات )ﻣن المﺮتقب أن تكون
* يُعمل بهذا المﺮﻓﻖ
ً
ً
أبﺮيل(.

البيانات( ،وعليه ﻓإن المدرسة هي ﻣا تحدد توقيت وﻣكان إجﺮاء الفحوصات ،ﻣع النظﺮ إذا لزم اﻷﻣﺮ إلى اﻻستعانة بالدوام
الدراسي المتناوب بين الحضور والغياب ،كما تقدم المدرسة لتﻼﻣيذها وأطقم العمل بها الذين يذهبون إلى المدرسة
ويحضﺮون الحصص بها إﻣكانية إجﺮاء حتى ﻓحصين عليهم كل أسبوع دراسي ،وﻓي حالة الحضور ثﻼثة أيام ﻓحسب ،يُنظم
عندئ ٍذ ﻓحص واحد على اﻷقل كل أسبوع ،وتتولى المدارس أيضًا تحديد اﻷشخاص المقﺮرين ﻹجﺮاء الفحوصات واﻹشﺮاف
عليها ،وقد يتولى ﻣعلمون ﻣثﻼً أو ﻣساعدون )ﻣتطوعون( أو ﻣساعدون ﻣن ﻣنظمات إغاثة أو ﻣؤسسات طبية عملية إجﺮاء
الفحوصات أو اﻹشﺮاف عليها ،وهؤﻻء اﻷشخاص ﻣلزﻣون بالحفاظ على السﺮية حيال الجميع باستثناء أولياء اﻷﻣور وإدارة
ُ
بحيث ﻻ
المدرسة وﻣديﺮية الصحة ،وتُعلن نتائج الفحوصات الذاتية للتﻼﻣيذ المعنيين باﻷﻣﺮ وﻷولياء أﻣورهم بطﺮيق ٍة سﺮية
شخص آخﺮ سوى الذين أجﺮوها.
ي
ٍ
يطلع عليها أ ﱡ
يحصل التﻼﻣيذ الذين أسفﺮت نتائج ﻓحوصاتهم عن اﻹصابة بفيﺮوس كورونا على شهادة صادرة ﻣن المدرسة )انظﺮ المادة
الخاﻣسة ﻣن ﻻئحة وزارة الشؤون اﻻجتماعية لعزل اﻷشخاص المصابين بفيﺮوس سارس-كوف 2-أو المشتبه بإصابتهم
وكذلك جميع اﻷشخاص الذين يقطنون ﻣعهم ﻓي المنزل ،ويمكن اﻻطﻼع عليها ﻣن خﻼل الﺮابط:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-coronaverordnungen/coronavo-absonderung/).
إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية ﻓﻼ يجوز للتلميذ المصاب التﺮدد على المدرسة وحضور الحصص ،بل يتعين عليه الدخول
ﻓورا وذلك بموجب أحكام الفقﺮة الثانية ﻣن المادة الثالثة ﻣن ﻻئحة عزل المصابين بفيﺮوس
ﻓي
حجﺮ صحي ٍ وعزل بالمنزل ً
ٍ
ﻓورا ﻷخذ التلميذ المصاب ﻓي أسﺮع وقت ﻣمكن ،وحتى قدوم ولي
كورونا ،وتبلغ المدرسة أولياء اﻷﻣور بضﺮورة الحضور ً
اﻷﻣﺮ تجب رعاية التلميذ المصاب ﻓي غﺮﻓة ﻣناسبة ،كما تستطيع المدرسة تﺮك التلميذ يذهب إلى المنزل وحده بعد الحصول
على إذن واضح ﻣن أولياء اﻷﻣور بذلك ،وكذلك اﻻلتزاﻣات اﻷخﺮى المعمول بها ﻣنبثقة أيضًا عن ﻻئحة عزل اﻷشخاص
المصابين بفيﺮوس كورونا؛ واللوائح الخاصة بإنهاء العزل إذا كانت نتيجة الفحص السﺮيعة إيجابية تنتج عن أحكام الفقﺮة
الﺮابعة ﻣن المادة الثالثة ﻣن الﻼئحة نفسها.
ﻓي حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية ﻓإن المدرسة ﻣلزﻣةٌ بموجب الحﺮف  tﻣن البند اﻷول ﻣن الجملة اﻷولى ﻣن الفقﺮة
اﻷولى ﻣن المادة السادسة والبند الثاني ﻣن الفقﺮة اﻷولى ﻣن المادة الثاﻣنة والمادة السابعة باﻻرتباط ﻣع البند اﻷول ﻣن الفقﺮة
اﻷولى ﻣن المادة  36والبند الثالث ﻣن المادة  33ﻣن قانون ﻣكاﻓحة العدوى بإخطار ﻣديﺮية الصحة المختصة بهذا اﻷﻣﺮ
باﻹضاﻓة إلى كاﻓة المعلوﻣات اﻷخﺮى الواردة ﻓي البندين اﻷول والثالث ﻣن الفقﺮة اﻷولى والفقﺮة الثانية ﻣن المادة التاسعة ﻣن
قانون ﻣكاﻓحة العدوى ،وتستطيع ﻣديﺮيات الصحة بعد ذلك وضع لوائح أخﺮى ﻣغايﺮة ﻓي إطار ﻣسؤولياتها واختصاصاتها،
ووضع التزاﻣات أخﺮى غيﺮ تلك الواردة ﻓي ﻻئحة عزل اﻷشخاص المصابين بفيﺮوس كورونا.
تجدر اﻹشارة إلى أن الفحوصات السﺮيعة ﻻ تعطي نتائج دقيقة ﻣئة بالمئة ،وﻣن ثم ﻓإن نتيجة الفحص قد تكون إيجابية على
الﺮغم ﻣن أنه ﻻ توجد إصابة حادة بفيﺮوس كورونا ،والعكس صحيح قد تظهﺮ نتيجة الفحص سلبية على الﺮغم ﻣن وجود
إصابة بفيﺮوس كورونا بالفعل.
اعتبارا ﻣن التعديل التالي لﻼئحة ﻓيﺮوس كورونا الخاصة
التﻼﻣيذ الذين يعتزﻣون الخضوع للفحوصات التي تجﺮيها المدرسة
ً
بوﻻية بادن -ﻓورتمبيﺮج ،سواء كان ذلك ﻷنهم يﺮيدون إجﺮاء الفحص طواعية أو ﻷن هذا هو الشﺮط اﻷساسي لمشاركتهم ﻓي
الحصص التي تُقام بالمدرسة ،يجب أن يعلنوا عن استعدادهم للخضوع للفحص الذي تجﺮيه المدرسة ﻣسبقًا على هيئة
قاصﺮا ،وﻣن ثم ﻓإننا نﺮجو ﻣنك تقديم اﻹقﺮار
إقﺮارات يتقدﻣون بها ،يجب على ولي اﻷﻣﺮ التقدم باﻹقﺮارات إذا كان التلميذ
ً
عن طﺮيﻖ ﻣلء اﻻستمارة التالية.
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 .IIبيانات بموجب المادة  13من النظام اﻷوروبي العام لحماية ومعالجة البيانات في إطار الفحوصات التي تجريها
اعتبارا من التعديل التالي لﻼئحة فيروس كورونا:
المدرسة
ً
اسم وبيانات التواصل الخاصة
بالمسؤول عن عملية ﻣعالجة
البيانات الشخصية

)اسم وبيانات التواصل الخاصة بالشخص المسؤول عن ﻣعالجة البيانات داخل المدرسة
 /المؤسسة الدراسية )ﻣديﺮ/ة المدرسة((

بيانات التواصل الخاصة
بالمفوض بشؤون حماية
البيانات

)بيانات التواصل الخاصة بالمفوض بشؤون حماية البيانات(

الغﺮض ﻣن ﻣعالجة البيانات
الشخصية

اﻻضطﻼع بالمهام الملقاة على عاتﻖ المدرسة ﻓي إطار ﻻئحة ﻓيﺮوس كورونا وإتاحة
إﻣكانية إجﺮاء ﻓحوصات سﺮيعة للكشف عنه بغﺮض ﻣكاﻓحة العدوى بالمدرسة وللحد
ﻣن انتشار جائحة كورونا ولﻺبقاء على ﻓﺮص حضور التﻼﻣيذ الحصص الدراسية ﻓي
المدرسة.

ﻣدة تخزين البيانات

لن تخزن أية بيانات ﻓي حالة كانت نتيجة الفحص سلبية.
أﻣا إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية ﻓسوف تُخزن البيانات بغﺮض تمﺮيﺮها إلى ﻣديﺮية
الصحة ،وسوف تُخزن البيانات حتى نهاية العام الدراسي الجاري.
يُحفظ اﻹقﺮار المﺮﻓﻖ ﻣع هذه اﻻستمارة بشأن الخضوع للفحوصات لمدة ﻻ تتجاوز
أسبوعين ﻣن إلغائه ،وﻓي حالة عدم اﻹلغاء يُحفظ إلى أن يغادر التلميذ المدرسة أو يُلغى
العمل بﻼئحة ﻓيﺮوس كورونا الخاصة بالوﻻية أو ﻓي حالة إبطال العمل بأحد البنود
التالية الخاصة بالﻼئحة.

اﻷسس القانونية لعملية ﻣعالجة
البيانات

تستند عملية المعالجة على الحﺮف  eﻣن الفقﺮة اﻷولى ﻣن المادة السادسة والحﺮف  iﻣن
الفقﺮة الثانية ﻣن المادة التاسعة ﻣن النظام اﻷوروبي العام لحماية البيانات باﻻرتباط ﻣع
المادة  b14ﻣن ﻻئحة حكوﻣة الوﻻية بشأن اﻹجﺮاءات الوقائية ﻣن العدوى ضد انتشار
اعتبارا ﻣن  19أبﺮيل .2021
ﻓيﺮوس كورونا المعمول بها ﻓي نسختها المطبقة
ً

ﻣستقبل البيانات الشخصية

ﻓي حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية ﻓسوف تُمﺮر البيانات الشخصية المنظمة ﻓي
الفقﺮتين اﻷولى والثانية ﻣن المادة التاسعة ﻣن قانون ﻣكاﻓحة العدوى إلى ﻣديﺮية الصحة
المحلية المختصة وذلك بموجب الحﺮﻓين  cو eﻣن الفقﺮة اﻷولى ﻣن المادة السادسة
والحﺮف  iﻣن الفقﺮة الثانية ﻣن المادة التاسعة ﻣن النظام اﻷوروبي العام لحماية البيانات
الشخصية باﻻرتباط ﻣع الحﺮف  tﻣن البند اﻷول ﻣن الجملة اﻷولى ﻣن الفقﺮة اﻷولى ﻣن
المادة السادسة والبند الثاني ﻣن الفقﺮة اﻷولى ﻣن المادة الثاﻣنة والمادة السابعة باﻻرتباط
ﻣع البند اﻷول ﻣن الفقﺮة اﻷولى ﻣن المادة  36والبند الثالث ﻣن المادة  33ﻣن قانون
ﻣكاﻓحة العدوى.

العواقب القانونية لعدم اﻹدﻻء
بالبيانات

إذا كانت ﻣعدﻻت اﻹصابة  100إصابة جديدة لكل  100ألف نسمة كل  7أيام لمدة ثﻼثة
أيام ﻣتتالية بموجب تقاريﺮ ﻣديﺮية الصحة المختصة ﻓسوف يُحظﺮ التﻼﻣيذ ﻣن دخول
المدرسة أو المشاركة ﻓي الحصص ال ُمقاﻣة بها ﻣا لم يدلوا بالبيانات الﻼزﻣة ،ولن
يستطيع هؤﻻء التﻼﻣيذ سوى المشاركة ﻓي الحصص المقاﻣة على اﻹنتﺮنت ،وهذا اﻷﻣﺮ
ينطبﻖ حتى اليوم الذي تقﺮر ﻓيه ﻣديﺮية الصحة المحلية المختصة أن دائﺮة القﺮية أو
المدينة المعنية قلت ﻓيها ﻣعدﻻت اﻹصابة عن  100إصابة جديدة لكل  100ألف نسمة
كل أسبوع لمدة خمسة أيام ﻣتتالية.
وﻓيما عدا ذلك ليس لعدم اﻹدﻻء بالبيانات الﻼزﻣة أي عواقب قانونية.

حقوق اﻷشخاص المعنيين

يحﻖ لﻸشخاص المعنيين اﻻستعﻼم عن كاﻓة البيانات الشخصية الخاصة بهم تجاه
المدرسة وذلك بموجب المادة  15ﻣن النظام اﻷوروبي العام لحماية البيانات ،ويحﻖ لك
تصحيح أي بيانات شخصية لك أو ﻣحوها أو حصﺮ ﻣعالجتها )بموجب المواد  16و17
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و 18ﻣن النظام اﻷوروبي العام لحماية البيانات( ،ويحﻖ لك إلغاء ﻣواﻓقتك على ﻣعالجة
البيانات الشخصية بموجب المادة  21ﻣن النظام اﻷوروبي العام لحماية البيانات.
كما يحﻖ لك بموجب المادة  77ﻣن النظام اﻷوروبي العام لحماية البيانات التقدم بشكاوى
للهيئات اﻹشﺮاﻓية والﺮقابية المختصة أو للمفوض بشؤون حماية البيانات وحﺮية
المعلوﻣات التابع لوﻻية بادن-ﻓورتمبيﺮج على العنوان؛
Königstrasse 10 a,
70173 Stuttgart

العنوان البﺮيدي:
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
الهاتف0711/615541-0 :
الفاكس.0711/615541-15 :

إقرار مشاركة التﻼميذ في الفحص الذاتي باستخدام فحص اﻷجسام المضادة ) (PoCللكشف عن اﻹصابة
.III
بفيروس كورونا بالمدرسة
التلميذ/ة:
اللقب/اسم العائلة:
اﻻسم اﻷول:
الشارع  /رقم المنزل:
الفصل  /المﺮحلة الدراسية:
البيانات الشخصية الخاصة بأولياء أمور التﻼميذ القصر
اللقب/اسم العائلة:
اﻻسم اﻷول:
الشارع  /رقم المنزل:
الﺮﻣز البﺮيدي:
المكان:
أقﺮ أنا،
 بأن طفلي -بأنني )بصفتي بالغًا(

☐ سوف يخضع  /سوف أخضع للفحوصات الذاتية المجانية للكشف عن ﻓيﺮوس كورونا التي تجﺮيها المدرسة بحد أقصى
اعتبارا ﻣن لحظة سﺮيان الﻼئحة المعدلة لفيﺮوس كورونا الخاصة بوﻻية بادن-ﻓورتمبيﺮج،
ﻣﺮتين أسبوعيًا وذلك
ً
☐ وعلى أﻻ يكون ذلك شﺮ ً
طا قانونيًا لحضور الحصص بالمدرسة أو لتجنب حظﺮ الدخول إلى المدرسة.
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يتضمن هذا اﻹقﺮار أيضًا المواﻓقة على إحضار التﻼﻣيذ إلى أﻣاكن إجﺮاء الفحوصات الذاتية وتوضيحها لهم واﻹشﺮاف
عليهم ﻣن قِبل أشخاص ﻣعينين ﻣن المدرسة نفسها.
قاصﺮا:
إذا كان التلميذ
ً
☐ ﻓي حال كانت نتيجة الفحص إيجابية ،ﻓإنني أرجو إبﻼغي  /إبﻼغ المخول بﺮعاية التلميذ على رقم )أرقام( الهاتف التالي
)التالية(:
☐ ﻓي حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية ﻓإنني أسمح بتﺮك طفلي يذهب إلى المنزل بمفﺮده.
ب خطي بذلك إلى إدارة المدرسة ويصبح ناﻓذًا ﻓي المستقبل .أﻣا ﻓي
يمكن إلغاء اﻹقﺮار بالمواﻓقة ﻓي أي وقت بالتقدم بطل ٍ
حالة كانت نتيجة الفحص إيجابية ﻓإن المدرسة ﻣلزﻣةٌ بموجب الحﺮف  tﻣن البند اﻷول ﻣن الجملة اﻷولى ﻣن الفقﺮة اﻷولى
ﻣن المادة السادسة والبند الثاني ﻣن الفقﺮة اﻷولى ﻣن المادة الثاﻣنة والبند اﻷول ﻣن الفقﺮة اﻷولى ﻣن المادتين  7و 9والفقﺮة
الثانية باﻻرتباط ﻣع البند اﻷول ﻣن الفقﺮة اﻷولى ﻣن المادة  36والبند الثالث ﻣن المادة  33ﻣن قانون ﻣكاﻓحة العدوى
بإخطار ﻣديﺮية الصحة المختصة بهذا اﻷﻣﺮ.

المكان والتاريخ

توقيع ولي اﻷﻣﺮ

اﻻسم اﻷول  /اللقب الخاص بولي اﻷﻣﺮ الموقِع
بحﺮوف كبيﺮة ﻣقﺮوءة

توقيع التلميذ/ة*

اعتبارا ﻣن سن  14عا ًﻣا وكذلك توقيع التلميذ وولي
قاصﺮا
* إذا كان التلميذ
ً
ً
اﻷﻣﺮ؛
إذا كان التلميذ بالغًا ﻓيكفي توقيعه وحده.
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