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Soglasje za samostojno in redno izvajanje testov za COVID-19 med šolskim letom 2021/2022  

Samostojno in redno izvajanje hitrih testov za COVID-19 (antigenskih in PCR-testov) predpostavlja 
soglasje osebe, ki se testira, oz. pri učencih do dokončanega 14. leta starosti soglasje vzgojnega 
upravičenca. Soglasje velja za redno izvajanje samoizvedbenih antigenskih testov ter PCR-testov med 
šolskim letom 2021/2022 in glede PCR-testov za obdelavo podatkov, navedenih v nadaljevanju:  

• Ime in priimek učenca oz. učenke in razred, ki ga obiskuje  
• Kontaktni podatki vzgojnih upravičencev (telefonska številka in elektronski naslov) 
• Številka epruvete (= številka na nalepki izkaznice za testiranje) 
• Rezultat testa 

Opozorilo: Podatki učenke ali učenca oz. vzgojnega upravičenca se z rezultatom testa iz laboratorija 
povezujejo izključno v primeru pozitivnega rezultata v vsakokratni šoli. Rezultati testov se en teden po 
prejemu testov v šoli izbrišejo. 

Izvedba samoizvedbenih PCR-testov za COVID-19:  

• PCR-testi v šoli se izvajajo s 30-sekundnim izpiranjem v ustih. (Pri tekočini gre za jedilno sol v 
pitni vodi, katere živilska varnost je bila preizkušena.)  

• Vsak učenec oz. vsaka učenka prejme nalepke osebnih QR-kod. 
• Neposredno po vsakem testiranju učenec oz. učenka nalepi QR-kodo na svojo epruveto (oz. na 

zamašek epruvete).  
• S tem se prepreči, da se epruveta zunaj lastne šole lahko neposredno dodeli konkretnemu 

učencu oz. konkretni učenki. 
• Epruvete se skupaj z informacijo o šoli, v kateri so bile zbrane, pošljejo certificiranemu 

laboratoriju za ocenjevanje testov. Laboratorij bo šoli poslal poročilo s skupnim številom 
testov, ki so bili izvedeni na kraju šole, in navedel QR-kode, pri katerih je bil ugotovljen virus, 
ki povzroča bolezen COVID-19. 

• V primeru pozitivnega rezultata lahko šola vsakokratne QR-kode poveže z učencem oz. učenko.   
• V primeru pozitivnega rezultata testa bo šola nemudoma obvestila učenca oz. učenko ter 

vzgojne upravičence. Pozitivne rezultate testa je treba v skladu s 1. odst. 3. čl. Zakona o 
epidemijah sporočiti zdravstvenem uradu.   

• Negativni rezultat testa se zabeleži v izkaznici o testiranju učenka oz. učenke. 

 
Več informacij o samoizvedbenem PCR-testu je na voljo na naslovu  
www.bmbwf.gv.at/allesspuelt.  
 
Informacije o samoizvedbenem antigenskem testu za COVID-19 so na voljo na naslovu 
www.bmbwf.gv.at/selbsttest.  
 
Več informacij o varstvu podatkov za področje BMBWF je na voljo na naslovu 
www.bmbwf.gv.at/datenschutzschulen. 
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IZJAVA O SOGLASJU 

 

Podpisana/-i, ……………………………………………….……..
…………………………………… ……………………………………………………. 

………………………………………………..

 (ime in priimek), dosegljiv/-a na  
(telefonski številki) in na (e-naslov), 

soglašam, da jaz oz. moj otrok, ki še ni dopolnil 14 let, (ime in 
priimek), 

• izvede/-m samoizvedbeni antigenski test za COVID-19 (brez jemanja brisa v nosni sluznici ali v 
žrelu). 

• izvede/-m samoizvedbeni PCR-test za COVID-19 (z izpiranjem) in da se prej navedeni podatki 
obdelajo za prej navedeni namen samotestiranja v šolah.  

 

__________________ __________     __________________________________________________  

_____________________________________________________________  

,    

Kraj, datum  Podpis učenca oz. učenke ali zakonitega zastopnika oz. zakonite zastopnice 

 

 

Ime (s tiskanimi črkami)  

 

Preklic soglasja 

Preklic tega soglasja za obdelavo osebnih podatkov in soglasja za izvedbo PCR-testov ali antigenskih 
testov je mogoč kadarkoli v pisni obliki (po pošti, e-pošti ali faksu) v šoli. Preklic tega soglasja ne vpliva 
na zakonitost predhodno izvedenih ukrepov in obdelave podatkov na podlagi soglasja. Preklic velja za 
testiranje v šoli in od datuma preklica v šoli ne bo več izvedeno testiranje.  

Prosimo, da svojemu otroku daste s seboj podpisano soglasje v šolo. Šola ga bo shranila prav tam. 

 

 


