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Phụ lục 2 
 

Mẫu đơn tuyên bố hủy bỏ 
Cần chăm sóc khẩn cấp trong nhà trẻ và trường học 

 
Giới thiệu chung 

 

Quyền chăm sóc khẩn cấp chỉ được cung cấp trong một khuôn khổ rất hạn chế để việc đóng cửa các cơ sở 
ngăn ngừa hoặc trì hoãn sự bùng phát chuỗi lây nhiễm dịch bệnh. Nếu điều kiện tiên quyết cho việc chăm 
sóc khẩn cấp không được đáp ứng, đứa trẻ sẽ không được nhận. 

 
Chăm sóc khẩn cấp chỉ là một lựa chọn nếu 

 
Cả hai người đều có quyền giám hộ hợp pháp hay người duy nhất có quyền giám hộ hợp pháp hoặc, trong 
trường hợp xử lý theo thỏa thuận, người này hiện được cho phép sử dụng người giám hộ trẻ em trong các 
khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng (xem Phụ lục 1) và bị ngăn cản chăm sóc trẻ vì lý do kinh doanh hoặc hoạt 
động. Ngoài ra còn có quyền chăm sóc khẩn cấp nếu chỉ một trong số những người có quyền nuôi con (hoặc 
trong trường hợp xử lý theo quy định) hoạt động trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, trong lĩnh vực chăm sóc 
bệnh nhân ngoại trú hoặc nội trú hoặc trong dịch vụ thực thi cảnh sát và vì lý do chăm sóc trẻ em vì lý do kinh 
doanh và hoạt động bị cản trở. 

 
Điều kiện tiên quyết để chăm sóc khẩn cấp là trẻ em và người giám hộ hợp pháp của chúng 

 
1. không có triệu chứng dịch bệnh Covid-19 và 
2. đã không tiếp xúc với người bị nhiễm SARS-CoV-2 hoặc sau 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với người bị 

nhiễm SARS-CoV-2 và họ không có triệu chứng nhiễm Convid-19, và 
3. đã không ở trong khu vực mà Viện Robert Koch xác định là khu vực có nguy cơ nhiễm nguồn bệnh 

SARS-CoV-2 vào thời điểm lưu trú, hoặc được xác định như vậy trong vòng 14 ngày sau khi hoặc kể từ 
khi trở về sau 14 ngày trong khu vực nguy cơ này và họ cho thấy không có triệu chứng nhiễm Covid-19. 

 
Chúng tôi muốn chỉ ra rằng các thông tin sau phải trung thực và đầy đủ. 

 

Tên, ngày sinh, địa chỉ của trẻ đang được chăm sóc 
 
 
 

Tên, địa chỉ (nếu khác): người giám 
hộ hợp pháp A 

Tên, địa chỉ (nếu khác): người giám 
hộ hợp pháp B 

Chủ nhân người giám hộ hợp pháp A 
Địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại nếu có thắc mắc 

Sở làm người giám hộ hợp pháp B 
Địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại nếu có thắc mắc 
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Tuyên bố đồng ý theo luật bảo vệ dữ liệu 

Do đó, tôi / chúng tôi đồng ý rằng 
 
 
 

(Tên của trung tâm chăm sóc ban ngày / trường học) 
 

có thể xử lý dữ liệu cá nhân nêu trên vì mục đích kiểm tra chăm sóc khẩn cấp của con tôi. Dữ liệu sẽ được 
lưu cho đến khi kết thúc dịch vụ chăm sóc khẩn cấp và sau đó sẽ được xóa bỏ. Sự đồng ý là tự nguyện và 
có thể được rút lại vào bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. 

 
Chăm sóc khẩn cấp không thể diễn ra mà không có sự đồng ý. 

 
Người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu là tổ chức giám sát. Điều này đáp ứng các quyền của chủ thể dữ liệu 
theo Điều khoản 13 đoạn 2 GDPR (quyền thông tin, chỉnh sửa, xóa bỏ, hạn chế xử lý). 

 
Các chi tiết liên hệ của nhân viên bảo vệ dữ liệu của tổ chức giám sát có thể được yêu cầu. 

 
 
 

Địa điểm, Ngày, Địa điểm, Ngày, 
Chữ ký của người giám hộ hợp pháp A Chữ ký của người giám hộ hợp pháp B 

Xác nhận nhu cầu của sở làm đối với 
 
Người giám hộ hợp pháp A 
(Xác nhận này phải do tổ chức nhận được chậm nhất một 
ngày làm việc sau khi nộp đơn.) 

Tôi xác nhận rằng người giám hộ hợp pháp đang làm việc cho 
tôi. Anh ta làm việc trong một cơ sở hạ tầng quan trọng (theo 
hệ thống) và hoàn toàn cần thiết cho hoạt động. 

Địa điểm, ngày tháng, chữ ký - con dấu sở 
 

Xác nhận nhu cầu của sở làm đối với 
 
Người giám hộ hợp pháp B 
(Xác nhận này phải do tổ chức nhận được chậm nhất một 
ngày làm việc sau khi nộp đơn.) 

Tôi xác nhận rằng người giám hộ hợp pháp đang làm việc cho 
tôi. Anh ta làm việc trong một cơ sở hạ tầng quan trọng (theo 
hệ thống) và hoàn toàn cần thiết cho hoạt động. 

Địa điểm, ngày tháng, chữ ký - con dấu sở 
 

Trong trường hợp quyền nuôi con duy nhất hoặc quyền tiếp cận hiện tại: Tôi xác nhận rằng tôi có quyền nuôi con 
riêng biệt duy nhất hoặc quyền tiếp cận hiện tại. 

 
 

Địa điểm, ngày tháng, chữ ký của người giám hộ hợp pháp 
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