
 
 

Γιατί είναι απαραίτητη η δήλωση συγκατάθεσης για τα PCR pool τεστ (Ομαδικό τεστ PCR);  

Το παιδί σας μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα μόνο εάν έχει αρνητικό τεστ κορονοϊού. Στο 

σχολείο σας έχουν εισαχθεί αυτή τη στιγμή τα λεγόμενα PCR pool  τεστ (Ομαδικά τεστ PCR). Έχουμε 

συνοψίσει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στη γλώσσα σας σε ξεχωριστό φυλλάδιο στη 

διεύθυνση www.km.bayern.de/pooltests. 

Το παιδί σας δεν μπορεί να λάβει μέρος στα PCR pool τεστ χωρίς δήλωση συγκατάθεσης. Η δήλωση 

συγκατάθεσης είναι απαραίτητη επειδή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε 

επεξεργασία κατά τη διάρκεια των δοκιμών PCR pool στο σχολείο και στο εργαστήριο. Αυτό αφορά, για 

παράδειγμα, τα λεγόμενα "δεδομένα υγείας" (όπως για παράδειγμα το δείγμα σάλιου), αλλά και, για 

παράδειγμα, το επώνυμο, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την τάξη, το σχολείο και τα 

στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Χωρίς τη δήλωση συγκατάθεσης, ούτε 

τα δείγματα μπορούν να αξιολογηθούν στο εργαστήριο ούτε μπορείτε για παράδειγμα να ενημερωθείτε 

για τα αποτελέσματα των τεστ. 

Θα λάβετε τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του τεστ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το 

βράδυ της ημέρας του τεστ γύρω στις 19:00 η ώρα. Εάν το αποτέλεσμα ήταν θετικό, θα λάβετε το 

αποτέλεσμα του ατομικού τεστ έως τις 6:00 π.μ. της επόμενης ημέρας - κατόπιν επιθυμίας σας και με 

SMS. 

Εάν δεν θέλετε να συμμετέχει το παιδί σας στα PCR pool τεστ, πρέπει να κάνετε τεστ εκτός σχολείου σε 

τακτική βάση. Διαφορετικά, το παιδί σας δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα.  

 

Θα ήθελα το παιδί μου να συμμετάσχει στα PCR pool τεστ (Ομαδικό τεστ PCR) και συμφωνώ 

με τη δήλωση συγκατάθεσης. Τι πρέπει να κάνω; 

Εάν θέλετε το παιδί σας να συμμετάσχει στα PCR pool τεστ, παρακαλούμε να σημειώσετε με σταυρό σε 

καθένα από τα δύο κουτάκια στη σελίδα 1 της δήλωσης συγκατάθεσης (ένα για την επεξεργασία 

δεδομένων από το σχολείο και ένα από το εργαστήριο) και να υπογράψετε στη σελίδα 3 . Μόνο έτσι είναι 

έγκυρη η δήλωση συγκατάθεσης. Εάν το παιδί σας είναι άνω των 14 ετών, πρέπει να υπογράψει και 

αυτό. 

Μπορείτε να σημειώσετε με σταυρό το κουτάκι στη σελίδα 2 της δήλωσης συγκατάθεσης εάν επιθυμείτε 

να ενημερωθείτε επίσης και με SMS σε περίπτωση ατομικού δείγματος. 

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τη συγκατάθεση, επικοινωνήστε με το σχολείο του παιδιού 

σας.  

 

Τι θα συμβεί στη συνέχεια; 

Μετά την υποβολή της δήλωσης συγκατάθεσης, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 

το noreply@pooltest.bayern.de. Παρακαλούμε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο για να ενεργοποιήσετε τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να λάβετε τα αποτελέσματα 

των τεστ στο μέλλον. 

 

Δεν έχω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά θα ήθελα το παιδί μου να 

συμμετάσχει στα PCR pool τεστ (Ομαδικό τεστ PCR). Τι μπορώ να κάνω; 

Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με το σχολείο σας για να βρείτε μια λύση που σας ταιριάζει. Η 

δήλωση συγκατάθεσης είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση.  

http://www.km.bayern.de/pooltests
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