Заява про згоду на проведення тесту на COVID-19
У разі позитивного результату тесту (тест на антиген/ПЛР/антитіла), я даю згоду на те, щоб мій
позитивний результат тесту та персональні дані, які я надав під час реєстрації, були направлені до
відповідального органу охорони здоров’я відповідно до вимог законодавства.
Я знаю, що моя медична страхова компанія не покриває витрати на тестування. Оскільки я не маю
симптомів, то мій тест не призначений і тому я несу витрати самостійно (не стосується
безкоштовного «тесту для громадян»).
1. При замовленні експрес-тесту на антиген / ПЛР-тесту:
○ Я даю згоду на відбір проби за допомогою мазка з носа або шляхом введення ватного тампона,
або полоскання розчином для полоскання горла, або шляхом видалення слини/мокротиння.
○ Я знаю, що навіть при найобережнішому застосуванні в окремих випадках можуть виникнути
травми, такі як незначна кровотеча або подразнення. Усвідомлюючи це я однозначно даю згоду на
те, щоб тест проводився як описано.
○ Я також знаю, що негативний результат тесту не виключає зараження Covid-19, а скоріше стан
здоров’я на момент проведення тесту. Я поінформував себе про чутливість, специфічність і тип
тесту, який використовується в поширених запитаннях на цьому веб-сайті.
○ Мені відомо, що у разі позитивного результату експрес-тесту на антиген, я повинен негайно
провести ПЛР-тест і перейти на карантин вдома відповідно до законодавчих норм.
Заява про згоду на доступ до результатів тесту онлайн
Цим я даю згоду відповідно до пункту 2 статті 9. DSGVO, що SYMEDIC GmbH, як відповідальна особа,
та його постачальник технічних послуг Venture Leap GmbH, як обробник, у розумінні процесу DSGVO
та зберігають мої наступні персональні дані та роблять їх доступними для тестувальника лише
через QR-код: ім’я та прізвище, адреса електронної пошти та результат. Метою цієї обробки є
безпечна та швидка передача результату тесту (негативний / позитивний / відсутній) відповідній
особі. Також зверніть увагу на загальну інформацію про захист даних Venture Leap GmbH та, якщо є,
додаткову інформацію про захист даних оператора випробувального центру, де детально
пояснюються Ваші права на інформацію, виправлення та видалення Ваших даних, а також
відповідальний контакт осіб. У разі експрес-тесту на антиген і тесту на антитіла, зацікавлена
особа після тесту отримує індивідуальний QR-код, за допомогою якого вона має ексклюзивний
доступ до результату тесту, включаючи ім’я тестувальника, відсканувавши його смартфоном.
Результат тесту суб’єкт отримає електронною поштою (на електронну адресу учасника, вказану
під час покупки). Крім того, результат можна отримати протягом 24 годин за допомогою наданого
QR-посилання. Після цього його вже не можна буде визивати.
Відмова від відповідальності
Кожна обробка клінічного зразка, а також необхідне обстеження ґрунтуються на найсучаснішому
науковому та аналітичному стані техніки. У декількох випадках тести можуть не показати
правильний результат. Основними причинами можуть бути, наприклад, низька якість надісланого
матеріалу, наприклад, через неправильні мазки або подальше забруднення, або збій аналізу
через непередбачувані або невідомі причини. Також можливо, що інфекція ще недостатньо
поширилася і тому ще не була виявлена в даній вибірці. Якщо компанію SYMEDIC GmbH не вдалося
визначити основну проблему, вона не несе відповідальності за неповний, потенційно оманливий
або навіть неправильний результат аналізу. Медичне керівництво та SYMEDIC GmbH не беруть на
себе жодної гарантії відповідальності за продукт за тест. Я розумію, що попереднє вживання
наркотиків та/або алкоголю може змiнити результати тесту та зробить його недійсним.
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