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Hozzájárulás a rendszeres COVID-19 önellenőrzéshez a 2021/22-es tanévben 

A COVID-19 öntesztek (antigén- és PCR-tesztek) rendszeres végrehajtásához szükség van a vizsgálandó 
személy, vagy 14 évesnél fiatalabb iskolás gyermekek esetén a szülő vagy gondviselő hozzájárulására. 
Ez a hozzájárulás az antigén öntesztek és a PCR öntesztek rendszeres végrehajtására 
vonatkozik az iskolákban a 2021/22-es tanévben, és a PCR tesztek vonatkozásában az alábbi 
adatok feldolgozására is:  

• A tanuló vezeték- és utóneve és az osztály, amelybe jár  
• A gondviselők kapcsolattartási adatai (telefonszám és email)  
• A kémcső száma (=a corona tesztigazolvány címkéjén található szám)  
• A teszt eredménye 

Megjegyzés: A tanuló vagy a törvényes gondviselő adatai csak akkor kapcsolódnak a 
laboratóriumból származó vizsgálati eredményhez, ha az iskola területén pozitív eredmény 
születik. A teszteredményeket az iskolába történő beérkezésük után egy héttel törlik. 

A COVD-19-PCR öntesztek végrehajtása:  

• A PCR teszteket az iskolában 30 másodpercig tartó szájöblítéssel végzik. (Az öblítő folyadék 
olyan ivóvíz, amelyet élelmiszerbiztonságos konyhasóval kevertek össze). 

• Minden tanuló matricalapot kap személyes QR kódokkal.  
• Közvetlenül minden teszt után a tanuló egy QR -kód matricát ragaszt a kémcsövére (a cső 

fedelére). 
• Ez által közvetlen hozzárendelés egy adott tanulóhoz saját iskoláján kívül nem történhet meg.  
• A kémcsöveket elküldik egy, a tesztek kiértékelésére minősített laboratóriumba, azzal az 

információval, hogy mely iskolából származnak. A laboratórium jelentést küld az iskolának, 
amely tartalmazza a helyszínen elvégzett vizsgálatok teljes számát, és megmutatja azokat a 
QR-kódokat, amelyekről kiderült, hogy COVID-19 vírust tartalmaznak. 

• Az iskola a pozitív eredménnyel kapcsolatos QR kódokat hozzá tudja rendelni az egyes 
tanulókhoz.  

• Pozitív teszteredmény esetén az iskola azonnal értesíti a tanulót, valamint a gondviselőjét. A 
járványtörvény 3. § 1. bekezdése értelmében a pozitív teszteredmények jelentendők az 
egészségügyi hatóságnak.  

• A negatív teszteredményt feljegyzik a tanuló Corona teszt igazolványába.  
 
További részletek a PCR önteszttel kapcsolatban a:  
www.bmbwf.gv.at/allesspuelt oldalon találhatók 
 
Részletek a COVID-19 antigén öntesztről a  
www.bmbwf.gv.at/selbsttest oldalon találhatók  
 
Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a Szövetségi Oktatási, Tudomány és Kutatásügy 
Minisztérium hatáskörében a  
www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen oldalon találhatók 
 

 

http://www.bmbwf.gv.at/allesspuelt
http://www.bmbwf.gv.at/selbsttest
https://www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen
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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 

Én, ……………………………………………….…….. 

…………………………………… …………………………………………………….

 ………………………………………………..

(utónév és vezetéknév), elérhetőségem: (telefonszám): 

 és (e-mail cím): , hozzájárulok ahhoz, hogy 

én, illetve 14-évesnél fiatalabb gyermekem, (utónév és vezetéknév) 

• Egy COVID-19 Antigén öntesztet (az orr vagy a torok hátsó részén lévő kenet nélkül) hajtok 
végre, illetve hajt végre 

• COVID-19 PCR (öblítős) gyorstesztet hajtok végre, illetve hajt végre és a fentiekben 
megnevezett adatokat az iskolákban a fenti öntesztelési célra felhasználják.  

 

__________________ __________  __________________________________________________  

_____________________________________________________________  

,        

Kelt  A tanuló, illetve törvényes képviselő aláírása  

 

 

Név (nyomtatott betűvel)  

 

A hozzájárulás visszavonása: 

Ezen hozzájárulás visszavonása az adatvédelmi jogszabályok alapján, valamint a PCR vagy antigén teszt 
mintavételéhez való hozzájárulás bármikor írásban (postai úton, e-mailben, faxon) lehetséges az 
iskolában. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi intézkedések és az adatkezelés 
jogszerűségét. A visszavonás időpontjától kezdve az iskolában nem végeznek több visszavonás alá eső 
tesztet. 

 
Kérjük, adja át gyermekének az aláírt beleegyező nyilatkozatot, hogy el tudja vinni az iskolába, ahol 
megőrzik. 


