
2 Ağustos 2021'den itibaren okulda Hızlı Antijen Testi ("kendi kendine test") 
uygulaması için onay beyanı 

 
Sadece 24 saatten daha eski olmamak üzere SARS-CoV-2 virüsü testi negatif olan kişiler okula 
girebilirler. Bu test kabul edilen kendi kendine testler aracılığıyla özellikle de öğretmenlerin gözetiminde 
okulda yapılabilir (Okul Koronavirüs Yönetmeliği md. 1a para. 1 cü. 2 no. 1). 
 
Test pozitif sonuçlanmışsa okul,  Enfeksiyondan Korunma Yasası (IfSG) md. 6, 8 ile bağlantılı olarak 
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) md. 6 para. 1, c), md. 9 para. 2, i) uyarınca sizi, sizin ya da 
çocuğunuzun pozitif test sonucu hakkında bilgilendirmekle ve sizin ya da çocuğunuzun verilerini (soyadı, 
doğum tarihi ve sağlık verileri) yetkili Sağlık Dairesine iletmekle yükümlüdür. Bu, sizin/çocuğunuzun 
durumunu tespit etmek için ve gerektiğinde sizinle irtibata geçmek için gereklidir. 
 
Test zorunluluğunun 3. Okul Koronavirüs Yönetmeliği md. 1a'da belirtilen alternatiflerle de (test 
merkezinde test ve sertifika ibrazı; kabul edilen bir test noktasında test ve sertifika ibrazı veya evde 
kabul edilen bir test yöntemiyle test ve ilgili sertifikanın ibrazı) karşılanabileceğini biliyorum.   
 
İmzamla çocuğum için okulda kendi kendini test yapılmasına onay veriyorum. Bu bağlamda, benim veya 
çocuğumun kendi kendini testle ilişkili kişisel verilerinin işlenmesine onay veriyorum. Sınıfta test 
yapılması durumunda, çocuğumun/benim kendi kendine test sonuçlarının orada mevcut üçüncü kişiler 
tarafından öğrenilebileceği konusunda bilgilendirildim. 
 
Okulda test yapılmasına ilişkin bu onay beyanının gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda 
iptal edilmesi (okula posta, e-posta veya faks yoluyla) mümkündür. 
 

 Okul bilgileri  
 

 Adı 
 

 Tam adresi 
 

 

 Öğrenci bilgileri  
 

 Soyadı   
 

Adı Doğum tarihi 

 

 Velinin bilgileri (sadece reşit olmayan öğrenciler için) 
"Veli" tanımı Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti Okul Yasası gereği kullanılmaktadır, buna göre veli, Medeni Hukuka 
göre çocuğun bakımından ve korunmasından sorumludur (krşl. M-V Eğitim Yasası (SchulG M-V) Madde 138 Fıkra 2).  

 
1. 

Soyadı   Adı 
 

☐ Ebeveyn  

Adres (cadde, bina numarası, posta kodu, şehir)  
 
 

Alan kodu ile telefon numarası / Hangi saatlerde erişilebilir olduğu bilgisi  
 
 

 
2. 

Soyadı   Adı ☐ Ebeveyn  
 

Adres (cadde, bina numarası, posta kodu, şehir)  
 
 

Alan kodu ile telefon numarası / Hangi saatlerde erişilebilir olduğu bilgisi  
 
 

 
Okulda yüz yüze eğitimin yapılacağı hafta içerisinde gerçekleştirilecek Kendi Kendine SARS-
CoV2 Testine çocuğumun katılmasını onaylıyorum. 
 

 Şehir, tarih  
 
 

Ebeveynlerin/reşit öğrencinin imzası 
 
 
 

 


