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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Όνομα σχολείου ή 
ιδρύματος 

 
Waldhofgrundschule mit Außenstelle Luzenberg 
 

 

I. Πληροφορίες σχετικά με τον αυτοέλεγχο των μαθητών χρησιμοποιώντας 

τεστ αντιγόνου PoC για την ανίχνευση λοίμωξης COVID-19 στο σχολείο 

 

Σχεδιάστηκε ότι τα σχολεία θα προσφέρουν στους μαθητές, για τους οποίους υπάρχει 

μάθημα δια ζώσης, αρκετές φορές εβδομαδιαίως μια γρήγορη δοκιμή αντιγόνων για 

τον Κορονοϊό. Αυτό θα ρυθμιστεί με την επόμενη τροποποίηση του κανονισμού 

Corona του κράτους της Βάδης-Βυρτεμβέργης (CoronaVO). Στις αστικές και αγροτικές 

περιοχές όπου, σύμφωνα με τα ευρήματα της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, η 

επταήμερη συχνότητα εμφάνισης 100 νέων λοιμώξεων ανά 100.000 κατοίκους έχει 

ξεπεραστεί για τρεις συνεχόμενες ημέρες, από το σημείο αυτό θα υπάρχει υποχρέωση 

έμμεσων εξετάσεων για τους μαθητές στα σχολεία: στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει 

απαγόρευση εισόδου στο σχολείο και απαγόρευση συμμετοχής στη δια ζώσης 

διδασκαλία σε μαθητές που δεν μπορούν να παρέχουν απόδειξη αρνητικού τεστ ή 

ανοσία ενάντια στον ιό SARS-CoV-2. Στη συνέχεια, οι μαθητές αυτοί θα εξαρτιόνται 

από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που θα προσφέρει το σχολείο. Μόνο οι μαθητές 

που συμμετέχουν σε ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις ή σε αξιολογήσεις σχολικών 

επιδόσεων που απαιτούνται για τη βαθμολόγηση, εξαιρούνται από την εν λόγω 

απαγόρευση εισόδου και συμμετοχής. 

 

Η απόδειξη της δοκιμής μπορεί να παρασχεθεί ως εξής: 

• με τη διεξαγωγή τεστ που προσφέρονται από το σχολείο ή 

• με την υποβολή του πιστοποιητικού άλλου παρόχου αρνητικού αποτελέσματος 

δοκιμής (τεστ) σύμφωνα με το § 4a του CoronaVO, σύμφωνα με το οποίο πρέπει 

να υποβάλλεται την ημέρα που το σχολείο προσφέρει το τεστ και το τεστ στο οποίο 

βασίζεται δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες, 

• για μαθητές δημοτικών σχολείων, κέντρων ειδικής εκπαίδευσης και παροχής 

συμβουλών με έμφαση στην ψυχική ανάπτυξη, τη σωματική και κινητική ανάπτυξη 

ή ειδικά εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά κέντρα με άλλες προτεραιότητες 

χρηματοδότησης και τα μαθήματα αυτά, καθώς και για παιδιά σε τάξεις 

υποστήριξης δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγεία, υποβάλλοντας ένα 



                                                                                                                                                               Anlage 2b*                                                                                                                                                                

2 
*Το συνημμένο αυτό χρησιμοποιείται από την ημερομηνία κατά την οποία το CoronaVO διαβιβάζει  
  το τεστ στα σχολεία (πιθανώς από τις 19 Απριλίου). 

αυτοπιστοποιητικό από τον γονέα ή τον κηδεμόνα μετά από μια σωστή διεξαγωγή 

δοκιμής σε ένα έντυπο δείγματος που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. 

 

Ο καθοδηγούμενος αυτοέλεγχος (Selbstest) που προσφέρει το σχολείο 

πραγματοποιείται στην οργανωτική αρχή και (επίσης στο νόμο περί προστασίας 

δεδομένων) ευθύνη του σχολείου. Το ίδιο το σχολείο καθορίζει το χρόνο και τη θέση 

για τις εξετάσεις (τεστ), εάν είναι απαραίτητο με σκοπό την αλλαγή λειτουργίας. Τα 

σχολεία προσφέρουν στους μαθητές και το προσωπικό που εργάζεται τουλάχιστον 

δυο δοκιμασίες σε συνεχόμενη παρουσία τους σε μια σχολική εβδομάδα και μια 

δοκιμασία (τεστ) ανά σχολική εβδομάδα, αν είναι παρόντες το μέγιστο τρεις 

συνεχόμενες μέρες. Τα σχολεία ορίζουν επίσης εκείνους που καθοδηγούν και 

επιβλέπουν τις εξετάσεις (τεστ). Τα άτομα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, για 

παράδειγμα, εκπαιδευτικούς ή (εθελοντές) βοηθούς από οργανισμούς παροχής 

βοήθειας ή ιατρικούς οργανισμούς. Τα πρόσωπα αυτά που εκτελούν το έργο 

υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο, με εξαίρεση τους νόμιμους κηδεμόνες, τη 

σχολική διοίκηση και την υγειονομική αρχή. Το αποτέλεσμα του αυτοελέγχου 

(Selbstest) ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους μαθητές και στα πρόσωπα 

επιμέλειας κατά τρόπο, ώστε κανένας άλλος από το άτομο που διεξάγει τη δοκιμή να 

μην το γνωρίζει.  

 

Οι μαθητές θα λάβουν πιστοποιητικό από το σχολείο, αν είναι θετικό το αποτέλεσμα 

της εξέτασης (τεστ). (βλέπε § 5 του διατάγματος του Υπουργείου Κοινωνικών 

Υποθέσεων σχετικά με το διαχωρισμό των προσώπων που έχουν μολυνθεί ή 

υπάρχουν υπόνοιες ότι αναπτύσσουν τον ιό SARS-CoV-2 και με υπόνοια ασθένειας 

των μελών των νοικοκυριών τους , «ο διαχωρισμός CoronaVO», διαθέσιμο στη: 

https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/aktuelle 

-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-absonderung/). 

 

Στην περίπτωση ενός θετικού αποτελέσματος δοκιμής, οι μαθητές/τριες δεν 

επιτρέπεται πλέον να συμμετέχουν στη δια ζώσης διδασκαλία της τάξης. Αντίθετα, 

σύμφωνα με το § 3 Absatz 2 CornaVO, πρέπει να μετακινηθούν αμέσως σε οικιακή 

απομόνωση. Το σχολείο ενημερώνει αμέσως τους νόμιμους κηδεμόνες οι οποίοι θα 

παραλάβουν τους μαθητές το συντομότερο δυνατό. Μέχρι τότε, οι μαθητές θα 

επιβλέπονται σε κατάλληλο δωμάτιο. Με την άδεια του νόμιμου κηδεμόνα, οι μαθητές 

μπορούν επίσης να πάνε σπίτι μόνοι τους. 

Οι επιπλέον υποχρεώσεις που ισχύουν κατά τον διαχωρισμό προκύπτουν επίσης από 

τον κανονισμό διαχωρισμού Corona ꞏ οι κανονισμοί για το τέλος της απομόνωσης σε 

περίπτωση θετικού αποτελέσματος ταχείας δοκιμής (Schnelltest) προκύπτουν από το 

§ 3 Absatz 4 του προαναφερθέντος διατάγματος. 

 

https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/
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Επιπλέον, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής σύμφωνα με την §§ 6 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, 8 Abs. 1 Nr. 2 und 7, i.V.m. §§ 36 Abs. 1 Nr.1 und 33 Nr. 3, 

σε συνδυασμό με §§ 36 Παράγραφος 1 Αρ. 1 και 33 Αρ. 3 του νόμου για την 

προστασία των λοιμώξεων (IfSG) υποχρεούται να το αναφέρει στην αρμόδια 

υπηρεσία υγείας παρέχοντας τις περαιτέρω πληροφορίες που αναφέρονται στην § 9 

Absatz 1 Nummer 1 und 3 und Absatz 2 IfSG. Οι υγειονομικές αρχές μπορούν στη 

συνέχεια, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, να θεσπίσουν περαιτέρω 

κανονισμούς που υπερβαίνουν τις υποχρεώσεις του Corona Ordinance Separation ή 

που αποκλίνουν από αυτό. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δοκιμές γρήγορης ανίχνευσης (Schnelltest) δεν 

προσφέρουν 100% ασφάλεια. Ένα αποτέλεσμα δοκιμής μπορεί να είναι θετικό, 

ακόμα και αν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει οξεία λοίμωξη με SARS-Cov-2. 

Αντίθετα, ακόμη και αν υπάρχει μόλυνση από τον ιό, το αποτέλεσμα της δοκιμής 

μπορεί να είναι αρνητικό. 

 

Οι μαθητές που θέλουν να επωφεληθούν από την προσφορά τεστ του σχολείου 

ξεκινώντας από την επόμενη αλλαγή στο διάταγμα Corona της πολιτείας της Βάδης-

Βυρτεμβέργης, είτε επειδή θέλουν να κάνουν το τεστ εθελοντικά, είτε επειδή αυτή είναι 

η προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δια ζώσης διδασκαλία, πρέπει να δηλώσουν εκ 

των προτέρων την προθυμία τους να συμμετάσχουν στο τεστ στο σχολείο. Στην 

περίπτωση ανηλίκων μαθητών, απαιτείται η δήλωση του νόμιμου κηδεμόνα. Σας 

παρακαλούμε να υποβάλετε αυτήν τη δήλωση στην ακόλουθη φόρμα. 

 

II. Πληροφορίες σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων 

του άρθρου 13 για την επαλήθευση δεδομένων σε σχέση με τις προσφορές 

εξετάσεων (τεστ) του σχολείου από την τροποποίηση του κανονισμού 

Corona: 

 

Όνομα και στοιχεία 

επικοινωνίας του υπευθύνου 

για την επεξεργασία 

δεδομένων 

 

Monika Walz-Kurz 

Tel. 0621 2937610 

info@waldhof-grundschule.de 

Στοιχεία επικοινωνίας του 

υπεύθυνου προστασίας 

δεδομένων 
 

Julia Heeß 

Tel. 0621 2937610 

info@waldhof-grundschule.de 

 

Σκοπός της επεξεργασίας 

δεδομένων 
 

Εκπλήρωση του καθήκοντος που επιβλήθηκε στο 

σχολείο με τον κανονισμό Corona της προσφοράς 

και της διεξαγωγής ταχέων δοκιμών (Schnelltest) 

Corona με σκοπό την προστασία των λοιμώξεων 
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στο σχολείο, για τον περιορισμό της πανδημίας του 

Corona και για τη διατήρηση της δια ζώσης 

διδασκαλίας στο σχολείο. 

 

 

 

Διάρκεια αποθήκευσης 

Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος δοκιμής, 

τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται. 

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, τα 

δεδομένα θα αποθηκευτούν μέχρι το τέλος του 

τρέχοντος σχολικού έτους με σκοπό την 

εξασφάλιση της μεταφοράς δεδομένων στο τμήμα 

υγείας. 

 

Η δήλωση σύμφωνα με αυτήν τη φόρμα σχετικά με 

τη συμμετοχή στα τεστ θα αποθηκευτεί το μέγιστο 

έως και δύο εβδομάδες μετά την ανάκλησή της, το 

αργότερο μέχρι την έξοδο από το σχολείο ή με τη 

λήξη του κανονισμού του κράτους για τον Corona ή 

σε έναν από τους επόμενους κανονισμούς. 

 

 

Νομική βάση για επεξεργασία 
 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το Artikel 

6 Absatz 1 Buch- stabe e, Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe i DS-GVO σε συνδυασμό με § 14b  του 

κανονισμού της κυβέρνησης του ομόσπονδου 

κράτους σχετικά με τα μέτρα για την προστασία των 

λοιμώξεων από την εξάπλωση του ιού SARS-CoV-

2, όπως τροποποιήθηκε από τις 19 Απριλίου 2021. 

 

Αποδέκτες των δεδομένων 

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του τεστ, τα 

δεδομένα που αναφέρονται στα § 9 Absatz 1 και 2 

IfSG διαβιβάζονται στο τοπικό γραφείο υγείας και 

με βάση το Artikel 6 Ab- satz 1 Buchstaben c και e, 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i DS- GVO σε 

συνδυασμό με § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. t, § 8 

Abs. 1 Nr. 2 και 7 IfSG i.V.m. § 36 Abs. 1 Nr.1 και § 

33 Nr. 3 IfSG 

 

Νομικές συνέπειες σε 

περίπτωση μη παροχής των 

δεδομένων 

Στην περίπτωση που 100 νέες λοιμώξεις σε 7 

ημέρες ανά 100.000 κατοίκους σύμφωνα με τα 

ευρήματα του αρμόδιου τμήματος υγείας, έχουν 

ξεπεραστεί για τρεις συνεχόμενες ημέρες, χωρίς να 

παρέχονται τα δεδομένα, υπάρχει απαγόρευση 

πρόσβασης στους σχολικούς χώρους και 

απαγόρευση συμμετοχής σε δια ζώσης διδασκαλία. 

Στη συνέχεια, ο μαθητής μπορεί να λάβει μέρος 

μόνο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό ισχύει 
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μέχρι την επόμενη μέρα της διαπίστωσης από την 

τοπική υγειονομική υπηρεσία ότι για πέντε 

συνεχόμενες ημέρες ισχύει η – επταήμερη 

επίπτωση μικρότερης των 100 νέων λοιμώξεων 

από τον Κορονοϊό την ημέρα- στις εν λόγω 

αγροτικές ή αστικές περιοχές των 100.000 

κατοίκων. 

 

Επιπλέον, η μη παροχή των δεδομένων δεν έχει 

νομικές συνέπειες. 

  

 

Επηρεαζόμενα δικαιώματα 

Σύμφωνα με το Art. 15 DS-GVO, το σχολείο έχει 

δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά 

δεδομένα που συλλέγονται. Έχετε το δικαίωμα 

διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού (σύμφωνα 

με τα άρθρα 16, 17 και 18 DS-GVO) και δικαίωμα 

ένστασης κατά του διακανονισμού σύμφωνα με το 

Art. 21 DS-GVO. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 77 DS-GVO, 

έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων, την εθνική αρχή 

προστασίας δεδομένων. 

 

Baden-Württemberg, 

Königstrasse 10 a, 

70173 Stuttgart 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Postfach 10 29 32 

70025 Stuttgart 

Tel. 0711/615541-0 

Fax 0711/615541-15. 
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III. Δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών για αυτοέλεγχο με τεστ 

αντιγόνου PoC για την ανίχνευση λοίμωξης COVID-19 στο σχολείο 

 

Μαθητής/τρια:  

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Οδός/ αριθμός:  

Τάξη/ επίπεδο μαθήματος:  

 

Δεδομένα κηδεμόνων ανηλίκων 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Οδός/αριθμός:  

Ταχυδρομικός Κώδικας:  

Τόπος:   

 

Δηλώνω / δηλώνουμε ότι 

 

- ότι το παιδί μου/μας 

 

- ότι εγώ (για ενήλικες μαθητές) 

 

□ συμμετέχει/συμμετέχω σε δωρεάν αυτοέλεγχους (Selbstests) για την ανίχνευση 

λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 στο σχολείο το πολύ δύο φορές την εβδομάδα 

από την ημερομηνία εφαρμογής του τροποποιημένου διατάγματος Corona του 

ομόσπονδου κράτους της Βάδης-Βυρτεμβέργης, 

 

□ επίσης στο βαθμό που αυτό δεν αποτελεί νομική απαίτηση για συμμετοχή σε 

διδασκαλία δια ζώσης ή για την αποφυγή απαγόρευσης εισόδου σε σχολικές 

εγκαταστάσεις. 

 

Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει επίσης τη συγκατάθεση για την επίδειξη και επεξήγηση 

του αυτοελέγχου (Selbstests), καθώς και για την εποπτεία των προσώπων που 

καθορίζονται από το σχολείο για αυτόν τον σκοπό. 
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Εφόσον ο μαθητής δεν είναι ενήλικος: 

 

□ Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος της εξέτασης, σας παρακαλούμε να 

ενημερώσετε εμένα/το ακόλουθο άτομο που είναι υπεύθυνο για την φροντίδα (του 

παιδιού) μέσω των ακόλουθων τηλεφωνικών αριθμών: 

 

□ Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, το παιδί μου επιτρέπεται να πάει σπίτι μόνο 

του. 

 

Αυτή η δήλωση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή γραπτώς στη διεύθυνση του 

σχολείου με μελλοντική ισχύ. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής, το 

σχολείο υποχρεούται να υποβάλει αναφορά σύμφωνα με την §§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Buchst. t, 8 Abs. 1 Nr. 2 και 7, 9 Abs. 1 Nr. 1 και Absatz 2 i.V.m. §§ 36 Abs. 1 Nr.1 και 

33 Nr. 3. Ο νόμος περί προστασίας από λοιμώξεις σε περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος δοκιμής στην αρμόδια υγειονομική αρχή παραμένει ανεπηρέαστος 

από αυτό. 

 

 

 

 

 

                  Τόπος και ημερομηνία                                                                Όνομα/επώνυμο με κεφαλαία γράμματα 

                                                                                                                            του νόμιμου κηδεμόνα που υπογράφει    

 

 

 

 

    Υπογραφή του νόμιμου κηδεμόνα 


