
               
ФОРМУЛЯР ЗА СЪГЛАСИЕ НА СТУДЕНТА ЗА ИЗБОРНО ИЗПИТВАНЕ НА COVID-19 (попълва се от родител / настойник) 
Няма да бъдете уведомени за обединени резултати от теста, но ще бъдете уведомени за отделни последващи резултати 

от теста или по телефона, или по имейл. 

Родител настойник 
Име на печат: 

 

Номер на родител / 
настойник / мобилен номер: 

 Имейл 
адрес: 

 

Дете / ученик 
Име на печат: 

 
 

Училищ
е: 

 

Дата на раждане 
(ММ/ДД/ГГГГ): 

 Клас:  

Изброеният по-горе студент 
диагностициран ли е с COVID-
19 през последните 90 дни? 

      Да, моят студент е показал положителен тест за COVID-19 през последните 90 дни. 
Ако да, посочете датата на последния положителен тест за COVID-19: ___________________ 
       Не, моят студент не е получил положителен тест за COVID-19 през последните 90 дни. 

СЪГЛАСИЕ 
С попълването и изпращането на този формуляр потвърждавам, че съм подходящият родител, настойник или законно упълномощено 
лице, за да дам съгласие и удостоверявам: 
• Разрешавам събирането и тестването на седмичен сборен тест за COVID-19 върху моето дете по време на учебните часове, в 
допълнение към всички необходими индивидуални диагностични проследяващи тестове на моя ученик (включително бързи антигенни 
тестове на Abbott BinaxNOW и PCR / молекулярни тестове). Разбирам, че всички видове проби ще бъдат неинвазивни, къси назални 
тампони. 
• Разбирам, че обединеното тестване не дава индивидуални резултати за всеки член на пула и че резултатите от индивидуалните 
резултати на моя ученик в рамките на обединен тест не могат да се споделят с мен. Разбирам обаче, че личната здравна информация на 
моя ученик може да бъде въведена в технологичната платформа на доставчика на тестове, за да подпомогне проследяването на 
обединеното тестване и идентифицирането на лица, нуждаещи се от последващи тестове. 
• Разбирам, че ще бъда уведомен за резултатите от всеки индивидуален диагностичен „проследяващ“ тест за COVID-19, извършен на моя 
студент, използвайки бързия тест за антиген на Abbott’s BinaxNOW. 
• Разбирам, че съществува вероятност за фалшиво положителен или фалшиво отрицателен резултат от теста COVID-19 за обединени или 
индивидуални тестове. Като се има предвид възможността за фалшиво отрицание, разбирам, че моят ученик трябва да продължи да 
следва всички указания за безопасност на COVID-19, включително носенето на маски и социалното дистанциране, и да следва училищни 
протоколи за изолиране и тестване, в случай че ученикът развие симптоми на COVID- 19. 
• Разбирам, че персоналът, администриращ обединени тестове и последващи тестове, е преминал обучение за безопасно и правилно 
администриране на тестове. Съгласен съм, че нито администраторът на теста, нито Регионалното училищно окръжие на Мономой, нито 
някой от неговите попечители, служители, служители или спонсори на организации не носят отговорност за инциденти или наранявания, 
които могат да възникнат в резултат на участието в обединената програма за тестване. 
• Разбирам, че моят ученик трябва да остане вкъщи, ако се чувства зле. Признавам, че положителният индивидуален резултат от 
последващи тестове е индикация, че детето ми трябва да остане вкъщи от училище, да се самоизолира и да продължи да носи маска или 
покритие за лице според указанията, за да избегне заразяването на другите. 
• Разбирам, че училищната система не действа като медицински доставчик на детето ми, това тестване не замества лечението от 
медицинския доставчик на детето ми и поемам пълна и пълна отговорност да предприема подходящи действия по отношение на 
резултатите от теста на детето ми. Съгласен съм, че ще потърся медицинска помощ, грижи и лечение от доставчика на лекар на детето 
ми, ако имам въпроси или притеснения или ако състоянието им се влоши. Разбирам, че съм финансово отговорен за всяка грижа, която 
моят ученик получава от своя доставчик на здравни грижи. 
• Разбирам, че последващите тестове ще създадат защитена здравна информация (PHI) и друга лична информация на ученика. Съгласно 
45 CFR 164.524 (c) (3), упълномощавам и насочвам тестващата компания да предаде такъв PHI на училището на детето ми, 
Министерството на общественото здраве, Департамента за начално и средно образование и доставчика на тестове. Освен това разбирам, 
че PHI може да бъде разкрит на Изпълнителната служба по здравеопазване и хуманитарни услуги и всяка друга страна, както е 
разрешено съгласно HIPAA. 
• Разбирам, че разрешаването на тези тестове за COVID-19 за моя студент не е задължително и че мога да откажа да дам това 
разрешение, като в този случай студентът ми няма да бъде тестван. 
• Разбирам, че мога да променя решението си и да отменя това разрешение по всяко време, но че такова отменяне е само с перспектива 
и няма да засегне информацията, която вече съм разрешил да бъде пуснато. За да отменя това разрешение за тестване на COVID-19, 
трябва да се свържа с Тони Лондон на (508) 945-5123 или alondon@monomoy.edu. 
Аз, долуподписаният, бях информиран за целта на теста, процедурите, възможните ползи и рискове и получих копие от това 
информирано съгласие. Дадена ми е възможност да задавам въпроси, преди да подпиша, и ми беше казано, че мога да задавам 
допълнителни въпроси по всяко време. Доброволно се съгласявам с това тестване за COVID-19 за моето дете. 

Подпис на родител / 
настойник: 

 
 

Дата:  

Моля, върнете подписания формуляр в училището на детето си или имейл до Toni London на 
alondon@monomoy.edu. 
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