
 

 

Środa 24 lutego 2021 
 
Drodzy Rodzice/Opiekunowie,  
 
Ważne  – CODA ponowne otwarcie oraz testowanie bezobjawowe 
 
Mam nadzieję, że wszyscy mieli udane ferie.  
 
Bardzo cieszę się z ostatniego obwieszczenia rządu zgodnie, z którym będziemy witać ponownie uczniów w poniedziałek 8 
Marca 2021. Jestem bardzo dumny z całej społeczności szkolnej w odniesieniu do nauki zdalnej. Aczkolwiek, zobaczenie 
uczniów w szkole, twarzą w twarz, będzie niesamowite. 
 
Zdajemy sobie również sprawę z tego, że 1 na 3 osoby zainfekowane koronawirusem nie ma żadnych objawów. Dlatego, 
przed powrotem do szkoły, uczniowie muszą otrzymać negatywny wynik testu antygenowego z wymazu z nosogardzieli.  
Test będzie przeprowadzany w szkole. Uczniowie będą testowani przed powrotem do szkoły. Harmonogram testów 
zostanie opublikowany na początku przyszłego tygodnia. Będziemy dążyć do tego, aby wszyscy uczniowie powrócili do 
szkoły do końca tygodnia rozpoczynającego się 8 marca.  
 
Pomimo tego, że test antygenowy jest dobrowolny, jest to bardzo ważny środek w redukcji rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. Kiedy powitamy uczniów spowrotem w szkole, im więcej uczniów wykona test, tym bardziej będzie 
zapewnione bezpieczeństwo dla wszystkich.  
  
Aby pomóc w organizacji masowego przeprowadzania testów w szkole, musimy wiedzieć, którzy uczniowie będą 
wykonywać test kiedy otworzymy szkołę ponownie w poniedziałek 8 marca 2021.  
 
Dlatego, prosimy rodziców, którzy wyrażają zgodę o wypełnienie ankiety Microsoft Forms. Ta ankieta zapewni nam 
wszystkie informacje, których potrzebujemy do tego procesu i daje państwa zgodę.  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_GMHcaHDbUudIL0N2z5-
IfTa4AW8Nt1Gq7H9IT2BThhUNlZHWjJOR1Y3SlpLMDVMWktFTUZUU0Y5OC4u 
 
Test antygenowy polega na samodzielnym wymazie z nosa i gardła, dodatkowe informacje na temat testów i ich przebiegu 
znajdują się tutaj: https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/12/08/lateral-flow-testing-new-rapid-tests-to-detect-
covid-19/  
Testy ukazują wyniki po 30 minutach i ochronią nas wszystkich przed dalszym rozprzestrzenianiem wirusa. Testy 
antygenowe pomogą znaleźć osoby z ‘wysokim poziomem wirusa’ wcześnie, nawet jeśli osoba ta nie ma objawów, i 
wspomoże mój główny cel, aby uchronić naszą społeczność.  
 
Jeśli nie chcesz, aby Twoje dziecko brało udział w testach, dziecko będzie mogło nadal uczęszczać do szkoły, chyba, że ma 
objawy Covid-19.  Główne objawy koronawirusa to: - 

 

 Nowy przewlekły kaszel oraz/lub 

 Wysoka temperatura oraz/lub 

 utrata lub zaburzenia smaku i/lub węchu 

 przewlekły ból głowy 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_GMHcaHDbUudIL0N2z5-IfTa4AW8Nt1Gq7H9IT2BThhUNlZHWjJOR1Y3SlpLMDVMWktFTUZUU0Y5OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_GMHcaHDbUudIL0N2z5-IfTa4AW8Nt1Gq7H9IT2BThhUNlZHWjJOR1Y3SlpLMDVMWktFTUZUU0Y5OC4u
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/12/08/lateral-flow-testing-new-rapid-tests-to-detect-covid-19/
https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/12/08/lateral-flow-testing-new-rapid-tests-to-detect-covid-19/
https://www.medicover.pl/objawy/anosmia/


 
 
 

 

Jeśli Twoje dziecko wykaże wynik pozytywny na swoim teście antygenowym, będzie musiał/a poddać się izolacji przez 10 
dni, ponieważ test antygenowy jest teraz odbierany podobnie do testu genetycznego PCR przez Wydział Zdrowia 
Publicznego w Anglii.  

Doceniamy Wasze wsparcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania lub obawy, prosimy o kontakt z nami.  

Z poważaniem,  
 

 
 
Mr P Smith 
Dyrektor 
 
Informacja o prywatności – dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za testy na Covid-19 w szkole City of Derby Academy. 
 
Cel przetwarzania danych osobowych 
Aby umożliwić testowanie na Covid-19 w szkołach i na uczelniach przy wsparciu Wydziału Edukacji, Wydział Edukacji musi 
przetwarzać dane osobowe wyznaczonego przedstawiciela każdej szkoły lub college’u. 
 
Wydział Edukacji będzie wykorzystywać dane osobowe zebrane od szkoły lub college'u specjalnie w celu wspierania 
dostarczania testów Covid-19 w szkołach i na uczelniach, w tym do prowadzenia rejestru audytu. 
 
Szkoła lub college powinna udostępnić niniejszą Informację o polityce prywatności wyznaczonemu przedstawicielowi, aby 
upewnić się, że dana osoba jest informowana o przetwarzaniu jej danych osobowych przez Wydział Edukacji.  
 
Dane osobowe włączone w process  
Szkoła lub college dostarczy poniższe informacje do Wydziału Edukacji w powyższym celu: 
 

 Imię i nazwisko 

 Służbowy adres email  

 Służbowy numer telefonu komórkowego połączony z tożsamością (Wyjątkowy Numer Rejestracyjny) szkoły lub 
collegu  

 
Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych  
Kiedy szkoła lub college dostarczy dane osobowe do Wydziału Edukacji w powyższym celu, Wydział Edukacji staje się 
odpowiedzialny za kontrolę danych. Wydział Edukacji przetwarza dane osobowe w celu wspierania szkół oraz collegów w 
realizacji ich zobowiązań w zakresie zdrowia publicznego. Wydział Edukacji przetworzy tylko minimum danych osobowych 
potrzebne do osiągnięcia powyższego celu.  
 
Partnerzy w zakresie udostępniania danych 
Dane osobowe są bezpiecznie udostępniane przez Wydział Edukacji ze stroną trzecią (SERCO, partnerem z Wydziału 
Zdrowia i Opieki Społecznej),który przetworzy dane osobowe w imieniu Wydziału Edukacji w powyższym celu.  
 
Jak przechowujemy dane osobowe  
Informacje będą przechowywane oraz udostępniane bezpiecznie przez stronę trzecią Wydziału Edukacji w powyższym 
celu. Tylko minimum osób w Wydziale Edukacji i stronie trzeciej będzie miało dostęp do danych osobowych w powyższym 
celu.   
 
Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe  



 
 
 

 

Minimalne dane osobowe zostaną zachowane przez Wydział Edukacji oraz stronę trzecią tylko na tak długo jak będzie to 
konieczne, aby spełnić powyższy cel, po czym zostaną bezpiecznie zniszczone. Wydział Edukacji obecnie przewiduje 
przechowywanie informacji przez minimum 12 miesięcy.  
 
Twoje prawa 
Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, masz prawa do swoich danych osobowych, takie jak:  
 
Twoje prawo dostępu – masz prawo poprosić nas o kopie swoich danych osobowych.  
 
Twoje prawo do sprostowania – masz prawo poprosić nas o sprostowanie informacji, które uważasz za nieprawidłowe. 
Masz również prawo do poproszenia nas o uzupełnienie informacji, które uważasz za niekompletne.  
 
Twoje prawo do wykasowania – masz prawo do poproszenia nas o wykasowanie swoich danych osobowych w pewnych 
okolicznościach.   
 
Twoje prawo do ograniczenia przetwarzania danych – masz prawo do poproszenia nas o ograniczenie przetwarzania 
Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach. 
  
Twoje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych  - masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych 
osobowych w pewnych okolicznościach.  
 
Twoje prawo do przenoszenia danych – masz prawo do poproszenia nas o transfer Twoich danych osobowych do innej 
organizacji, albo do Ciebie, w pewnych okolicznościach.  
Nie wymaga się od Ciebie żadnej zapłaty za wykorzystywanie swoich praw. Jeśli złożysz wniosek, mamy jeden miesiąc na 
odpowiedź.  Prosimy o kontakt, jak opisano poniżej, jeśli chcesz złożyć wniosek.  
 
Dodatkowe informacje oraz jak złożyć wniosek lub wnieść skargę.  
Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wydział Edukacji znajdują się w czarterze o 
danych osobowych Wydziału Edukacji. Jeśli masz obawy na temat tego, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe lub 
chcesz złożyć wniosek czy wnieść skargę, prosimy o kontakt zgodnie z danymi opublikowanymi w naszym czarterze 
informacyjnym.  
Możesz również złożyć skargę do ICO, jeśli jesteś niezadowolony z tego, jak Wydział Edukacji przetwarza Twoje dane 
osobowe.   
 
Adres ICO: 
Information Commissioner’s Office Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire 
SK9 5AF  
Infolinia: 0303 123 1113 

 
 


