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ﻓرم اﻋﻼم ﻟﻐو
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری در ﻣراﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودک و ﻣدارس
ﻋﻣوﻣﯽ
ﺣﻖ ﺑﮭرهﻣﻧدی از ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری ﺗﻧﮭﺎ در ﻗﺎﻟب ﯾﮏ ﭼﺎرﭼوب ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود ،ﺗﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣوﺟب ﺑروز ﻣﺎﻧﻊ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯾر در
ﺗوﺳﻌﮫ زﻧﺟﯾرهھﺎی ﻋﻔوﻧﯽ ﺷود .در ﺻورت ﺑرآورده ﻧﺷدن ﭘﯾش ﺷرط ﺑرای ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری ،ﮐودک ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود.
ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ،اﮔر
ھر دو ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ دارای ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ اﻓراد دارای ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﯾﺎ در ﺻورت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ،ﻓردی ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر
ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﮐودک در ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﮐﻠﯾدی اﺳت )ﺑﮫ ﭘﯾوﺳت  1ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( و اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل ﺗﺟﺎری
ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ از ﻣراﻗﺑت ﮐودک ﻣﻧﻊ ﺷدهاﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﺣﻖ ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطرای وﺟود دارد ،اﮔر ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓراد دارای ﺣﻖ ﺣﺿﺎﻧت )ﯾﺎ در ﺣﺎﻟت
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾﺑﺎت( در ﺳﯾﺳﺗم ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،در ﺣوزه ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺳرﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺳﺗری ،ﯾﺎ در ﺧدﻣﺎت ﭘﻠﯾس ﻣﺷﻐول ﺑﮫ ﮐﺎر اﺳت ﯾﺎ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل
ﺗﺟﺎری ﯾﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ از ﻣراﻗﺑت از ﮐودک ﻣﻧﻊ ﺷده اﺳت.
ﭘﯾش ﺷرط ﺑرای ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﮭﺎ
 .1ھﯾﭻ ﻋﻼﺋﻣﯽ از ﺑﯾﻣﺎری  Covid-19را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،و
 .2ھﯾﭻ ﺗﻣﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓرد آﻟوده ﺑﮫ  SARS-CoV-2ﻧداﺷﺗﮫ ﯾﺎ  14روز از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻓرد آﻟوده ﺑﮫ  SARS-CoV-2ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ھﯾﭻ ﻋﻼﯾﻣﯽ از
ﺑﯾﻣﺎری  Covid-19را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،و
 .3در ﻣﻧطﻘﮫای ﺣﺿور ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ در آن ﻣدت ،ﻣؤﺳﺳﮫ راﺑرت ُﮐﺦ آﻧﺟﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطر ﺳراﯾت ﺑﺎ ﻋﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎریزای SARS-
 CoV-2اﻋﻼم ﮐرده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ  14روز ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت آﻧﮭﺎ ،اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را اﻋﻼم ﮐرده ﺑﺎﺷد ،ﯾﺎ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت از اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺧطر،
 14روز ﺳﭘری ﺷده ﺑﺎﺷد و آﻧﮭﺎ ﻋﻼﺋﻣﯽ از ﺑﯾﻣﺎری  Covid-19را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾم ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ اﺷﺎره ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺑﺎﯾد ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﮐﺎﻣل اراﺋﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﺎم ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﻣﺣل ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧد
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ﻧﺎم ،ﻧﺷﺎﻧﯽ )در ﺻورت ﺗﻔﺎوت(:
ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻟف

ﻧﺎم ،ﻧﺷﺎﻧﯽ )در ﺻورت ﺗﻔﺎوت(:
ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ب

ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻟف
ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﺧص ﻣورد ﺗﻣﺎس ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺑرای طرح ﭘرﺳشھﺎ

ﮐﺎرﻓرﻣﺎی ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ب
ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﺷﺧص ﻣورد ﺗﻣﺎس ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﺑرای طرح ﭘرﺳشھﺎ

در ﻣورد ﺣﻖ ﺣﺿﺎﻧت ﺗﻧﮭ

ﻣﺣل ،ﺗﺎرﯾﺦ ،اﻣﺿﺎء ﺳرﭘ

ﺗﺄﯾﯾد ﻧﯾﺎز ﺗوﺳط ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺑ

ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ب
)ﺗﺄﯾﯾدﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺣداﮐﺛر ﯾﮏ ر
درﯾﺎﻓت ﺷود(.

ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺳرﭘرﺳت
ﮐﻠﯾدی )طﺑﻖ ﺳﯾﺳﺗم( ﮐﺎر ﻣ

ﻣﺣل،

اﻋﻼم رﺿﺎﯾت طﺑﻖ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت از دادهھﺎ
ﻣن  /ﻣﺎ ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ رﺿﺎﯾت ﺧود را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ

)ﻧﺎم ﻣرﮐز ﻧﮕﮭداری روزاﻧﮫ از ﮐودک  /ﻣدرﺳﮫ(
ﻣﯽﺗواﻧد دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﻓوق را ﺑﺎ ھدف ﺑررﺳﯽ ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری از ﻓرزﻧد ﻣن ،ﭘردازش ﮐﻧد .اﯾن دادهھﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری
ذﺧﯾره ﻣﯽﺷوﻧد و ﺳﭘس ﺣذف ﺧواھد ﺷد .اﯾن رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ داده ﺷده و در ھر زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺑر آﯾﻧده ﻗﺎﺑل اﺑطﺎل اﺳت.
ﻣراﻗﺑتھﺎی اﺿطراری ﺑدون رﺿﺎﯾت اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽﺷود.
ﺷﺧص ﻣﺳﺋول ﭘردازش دادهھﺎ ھﻣﺎن ﻣوﺳﺳﮫ ﻧﺎظر اﺳت .اﯾن اﻣر ،ﻣطﺎﺑﻖ اﺳت ﺑﺎ ﺣﻘوق ﻣرﺑوط ﺑﮫ داده ﻣﻧدرج در ﻣﺎده  13از ﺑﻧد  2از  GDPRﯾﺎ
ﻣﻘررات ﻋﻣوﻣﯽ ﺣﻔﺎظت از داده اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ )ﺣﻖ اطﻼﻋﺎت ،اﺻﻼح ،ﺣذف ،ﻣﺣدودﯾت ﭘردازش(.
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺳﺋول ﺣﻔﺎظت از دادهھﺎ در ﻣوﺳﺳﮫ ﻧﺎظر را ﻣﯽﺗوان درﺧواﺳت ﮐرد.

ﻣﮑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﮑﺎن ،ﺗﺎرﯾﺦ،
اﻣﺿﺎء ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻟف اﻣﺿﺎء ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ب
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