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 2الملحق 
 

 نموذج إقرار اإللغاء
 بحاجة إلى رعایة طارئة في الرعایة النھاریة والمدرسة

 
 العامة

 
الشرط األساسي ال یُمنح الحق في رعایة الطوارئ إال في إطار مقید للغایة بحیث یمنع إغالق المرافق أو یؤخر تطور سالسل العدوى. إذا لم یتم استیفاء 

 للرعایة الطارئة، فلن یتم قبول الطفل.
 

 رعایة الطوارئ لیست سوى خیار إذا
 

أو األشخاص الوحیدین الذین لدیھم الوصایة القانونیة، أو في حالة التعامل مع الترتیبات، فإن الشخص األشخاص الذین لدیھم وصایة قانونیة على حد سواء 
) ویمنعوا من االعتناء بالطفل ألسباب تتعلق 1المصرح لھ حالیًا باستخدام أولیاء األمور األطفال یكونوا في مناطق البنیة التحتیة الحساسة (انظر الملحق 

من األشخاص الذین یحق لھم الحضانة (أو في حالة لوائح المناولة) واحد فقط غیلیة. ھناك أیضا الحق في رعایة الطوارئ إذا ُمنِع بالعمل أو ألسباب تش
تتعلق نشطون في نظام الرعایة الصحیة، في مجال رعایة مرضى العیادات الخارجیة أو المرضى داخل المستشفیات أو في خدمة إنفاذ الشرطة وألسباب 

 األطفال ألسباب تجاریة وعملیة. برعایة
 

 الشرط األساسي لرعایة الطوارئ ھو أن األطفال وأوصیاءھم القانونیین
 

 ، و19-لیس لدیھم أعراض مرض كوفید  .1
ولیس لدیھم أي  CoV-2یوًما منذ االتصال بشخص مصاب بالسارس  14أو مرت  CoV-2لم یكونوا على اتصال بشخص مصاب بالسارس  .2

 ، و19-ید أعراض للمرض كونف
في وقت اإلقامة، أو تم تحدیده على ھذا النحو في  CoV-2 -لم یكن في منطقة حددھا معھد روبرت كوخ كمنطقة خطر لإلصابة بممرض سارس  .3

 .19یوًما في منطقة الخطر ھذه وال تظھر علیھم أي أعراض لمرض كوفید  14یوًما بعد أو بعد مرور  14غضون 
 

 نود أن نشیر إلى أن المعلومات التالیة یجب أن تكون صادقة وكاملة.
 

 االسم وتاریخ المیالد وعنوان رعایة الطفل
 
 
 

االسم والعنوان (إذا كان مختلفًا): الوصي 
 القانوني أ

االسم والعنوان (إذا كان مختلفًا): الوصي 
 القانوني ب

 الوصي القانوني لصاحب العمل
 العنوان، جھة االتصال، رقم الھاتف لألسئلة

 الوصي القانوني ب لصاحب العمل
 العنوان، جھة االتصال، رقم الھاتف لألسئلة
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 إعالن الموافقة بموجب قانون حمایة البیانات

 بموجب ھذا فإنني/ أوافق بأن
 
 
 

 (اسم مركز الرعایة النھاریة / المدرسة)
 

حذفھا. یجوز لھا معالجة البیانات الشخصیة المذكورة أعاله لغرض فحص الرعایة الطارئة لطفلي. سیتم حفظ البیانات حتى نھایة رعایة الطوارئ ثم 
 الموافقة طوعیة ویمكن إلغاؤھا في أي وقت بأثر مستقبلي.

 
 ال یمكن أن تتم رعایة الطوارئ دون موافقة.

 
الالئحة العامة لحمایة البیانات  2الفقرة.  13انات ھو المؤسسة المشرفة. ھذا یفي بموضوع حقوق البیانات وفقاً للمادة الشخص المسؤول عن معالجة البی

 (الحق في المعلومات والتصحیح والحذف وتقیید المعالجة).
 

 یمكن طلب تفاصیل االتصال بمسؤول حمایة البیانات في المؤسسة المشرفة.
 
 
 

 الموقع، التاریخ، الموقع، التاریخ،
 توقیع الوصي القانوني أ. توقیع الوصي القانوني ب

 تأكید الحاجة من قبل صاحب العمل ل
 

 أوصیاء قانونیین أ
(یجب أن یتم استالم التأكید من قبل المؤسسة في موعد ال یتجاوز یوم 

 عمل واحد بعد تقدیم الطلب.)

أؤكد أن الوصي القانوني یعمل لدي. یعمل في البنیة التحتیة الحساسة 
 (وفقًا للنظام) وھو ضروري للغایة للعملیة.

 ختم صاحب العمل -المكان والتاریخ والتوقیع 

 تأكید الحاجة من قبل صاحب العمل ل
 

 أوصیاء قانونیین ب
(یجب أن یتم استالم التأكید من قبل المؤسسة في موعد ال یتجاوز یوم 

 عمل واحد بعد تقدیم الطلب.)

أؤكد أن الوصي القانوني یعمل لدي. یعمل في البنیة التحتیة الحساسة 
 (وفقًا للنظام) وھو ضروري للغایة للعملیة.

 ختم صاحب العمل -المكان والتاریخ والتوقیع 

 في حالة حقوق الحضانة الفردیة أو حقوق الوصول الحالیة: أؤكد أن لدي حقوق الحضانة الشخصیة الوحیدة أو حقوق الوصول الحالیة.
 
 

 المكان والتاریخ وتوقیع ولي األمر
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