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[Stempel szkoły] 

 

Wystawiono: 21.08.2020 

 

Informacje odnośnie nr 3 i nr 9.2 planu generalnego dot. środków higieny, kontroli 

zakażeń i bezpieczeństwa pracy w szkołach w kraju związkowym Sachsen-Anhalt w 

trakcie trwania pandemii koronawirusa 

 

Niniejsze oświadczenie należy przekazać dyrekcji szkoły lub osobie przez nią upoważnionej 

najpóźniej do dnia 31.08.2020 (w przypadku uczniów klas I do dnia 2.09.2020) 

 

 

Imię i nazwisko: ______________________________________________ 

 

Klasa:    ______________________________________________ 

 

 

  TAK NIE 

1)  ma rozpoznawalne objawy choroby COVID-19 zgodnie z aktualną 

definicją RKI lub objawy przeziębienia. Wyjątkiem są objawy 

wynikające z chorób przewlekłych potwierdzone przez lekarza (katar 

sienny i inne alergie) 

[   ] [   ] 

2) w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z co najmniej jedną 

potwierdzoną laboratoryjnie zakażoną osobą 
[   ] [   ] 

3) miało kontakt z kimś, kto wrócił z zagranicy w ciągu ostatnich 14 dni i 

podlega ograniczeniom kwarantanny 
[   ] [   ] 

4) W ciągu ostatnich 14 dni wróciło z obszaru ryzyka zgodnie z definicją 

RKI 
[   ] [   ] 

5) - proszę zaznaczyć tylko, jeśli na pytanie 4) odpowiedzieliście 

Państwo „tak”; czy był przeprowadzony test na SARS-CoV-2, a jego 

wynik jest do wglądu i jest ujemny? 

[   ] [   ] 

6) Adres i numer telefonu znany szkole są aktualne [   ] [   ] 

 

Swoim podpisem potwierdzam prawdziwość powyższych danych. Mam świadomość, że w 

przypadku jakichkolwiek zmian mam obowiązek powiadomić o nich szkołę.  

 

Swoim podpisem potwierdzam również, iż zapoznałem się z ramowym planem środków 

higieny, zakażeń i bezpieczeństwa pracy w szkołach w kraju związkowym Sachsen-Anhalt 
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na czas trwania pandemii koronawirusa. W szczególności zdaję sobie sprawę z faktu, iż 

powyższe oświadczenie będę musiał/a złożyć ponownie w przypadku nieobecności w szkole 

wynoszącej przynajmniej pięć dni szkolnych. 

 

Zdaję sobie sprawę z faktu, że w przypadku opóźnienia w złożeniu w/w oświadczenia, uczeń 

nie będzie mógł wejść na teren szkoły od dnia 31.08.2020 lub od 2.09.2020 i zostanie 

wykluczony z zajęć. Wynikająca z tego nieobecność będzie liczona się jako 

nieusprawiedliwiona nieobecność.  

 

Informacja o ochronie danych osobowych 

 

Informacja zawarta w oświadczeniu przechowywana jest wyłącznie w szkole i tylko w formie 

papierowej (bez elektronicznego przechowywania). 

 

Dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko w przypadku, jeśli któryś z uczniów 

lub jedna z jego osób kontaktowych otrzyma pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. 

W takim przypadku dane posłużą do identyfikacji ewentualnych osób kontaktowych. W takim 

przypadku dane zostaną również przekazane lokalnym służbom zdrowia. 

 

Gromadzenie danych, przechowywanie ich i ewentualne wykorzystanie służą zatem 

wyłącznie ochronie zdrowia ucznia i możliwych osób kontaktowych. 

 

Niniejsze dane zostaną zniszczone w szkole najpóźniej do końca roku szkolnego 2020/2021. 

 

 

 

Miejscowość, data  Podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia 

 


