
               
Porma sa CONSENT SA ESTUDYANTE ALANG SA OPSYONAL NGA COVID-19 POOLED TESTING (mahuman sa 

Ginikanan / Tigbantay) 
Dili ka pahibaw-an sa mga nahipos nga mga resulta sa pagsulay, apan mapahibalo ka sa tagsatagsa nga mga pag-follow up nga mga 

resulta sa pagsulay pinaagi sa telepono o email. 

Ginikanan / Tigbantay 
Ngalan sa Pag-print: 

 

Ginikanan / Tigbantay nga Cell / 
Mobile #: 

 Email 
Address: 

 

Bata / Estudyante 
Ngalan sa print: 

 
 

Eskuylah
an: 

 

Petsa sa Pagkatawo (MM / DD / 
YYYY): 

 Grado:  

Ang estudyante ba nga nalista 
sa taas na-diagnose nga adunay 
COVID-19 sa miaging 90 ka 
adlaw? 

      Oo, ang akong estudyante nagpositibo sa COVID-19 sa miaging 90 ka adlaw. 
Kung oo, lista ang petsa sa katapusang positibo nga pagsulay sa COVID-19: ______________________ 
 
       Dili, ang akong estudyante wala nagpositibo sa COVID-19 sa miaging 90 ka adlaw. 

KONSENTENTO 
Pinaagi sa pagkumpleto ug pagsumite sa kini nga porma, gikumpirma ko nga ako ang angay nga ginikanan, tig-alima, o legal nga gitugutan nga 
indibidwal nga maghatag pagtugot ug nagpamatuod ako sa: 
• Gihatagan nako pagtugot ang pagkolekta ug pagsulay sa us aka semana nga pooled COVID-19 nga pagsulay sa akong anak sa oras sa pag-eskuyla, 
dugang sa bisan unsang kinahanglan nga indibidwal nga pag-follow up nga mga pagsulay sa akong estudyante (lakip ang Abbott BinaxNOW nga 
dali nga antigen test ug PCR / molekular nga pagsulay). Nakasabut ako nga ang tanan nga mga tipo sa sampol dili magsamok, mubu nga mga ilong. 
• Nasabtan nako nga ang pooled nga pagsulay wala maghatag indibidwal nga mga sangputanan alang sa matag miyembro sa usa ka pool, ug nga 
ang mga sangputanan sa tagsatagsa nga mga sangputanan sa akong estudyante sa sulud sa usa ka pooled test dili mahimong igbahin sa akon. 
Bisan pa, nahibal-an nako nga ang kasayuran sa personal nga kahimsog sa akong estudyante mahimong masulud sa plataporma sa teknolohiya sa 
tighatag aron matabangan ang pagsubay sa pooled nga pagsulay ug pag-ila sa mga indibidwal nga nanginahanglan sa follow up nga pagsulay. 
• Nasabtan nako nga pahibal-an ako bahin sa mga sangputanan sa bisan unsang indibidwal nga diagnostic nga "follow up" nga pagsulay alang sa 
COVID-19 nga gihimo sa akong estudyante gamit ang Abbott's BinaxNOW dali nga antigen test. 
• Nasabtan nako nga adunay potensyal alang sa sayup nga positibo o bakak nga negatibo nga resulta sa COVID-19 alang sa mga pooled o 
indibidwal nga mga pagsulay. Tungod sa potensyal alang sa usa ka sayup nga negatibo, nahibal-an nako nga ang akong estudyante kinahanglan 
magpadayon sa pagsunod sa tanan nga panudlo sa kahilwasan sa COVID-19, lakip ang pagsul-ob sa maskara ug pagpalayo sa sosyal, ug pagsunod 
sa mga protokol sa eskuylahan alang sa pagpalain ug pagsulay sa higayon nga ang estudyante mag-uswag mga simtomas sa COVID- 19. 
• Nasabtan nako nga ang akong estudyante kinahanglan magpabilin sa balay kung mobati nga dili maayo. Giila nako nga ang usa ka positibo nga 
indibidwal nga pag-follow up sa resulta sa pagsulay usa ka timailhan nga ang akong anak, kinahanglan nga magpabilin sa balay gikan sa 
eskuylahan, magpalain sa kaugalingon, ug magpadayon nga magsul-ob og maskara o tabon sa nawong sama sa gimando sa usa ka paningkamot 
nga likayan ang uban. 
• Nasabtan nako nga ang sistema sa eskuylahan dili ninglihok ingon usa ka tagahatag medikal sa akong anak, kini nga pagsulay wala bayloi sa 
pagtambal sa tagahatag medikal sa akong anak, ug akong gihunahuna ang kompleto ug hingpit nga responsibilidad nga mohimo sa angay nga 
aksyon kalabot sa mga resulta sa pagsulay sa akong anak. Uyon ako nga mangayo ako tambag medikal, pag-atiman ug pagtambal gikan sa 
tagahatag medikal sa akong anak kung adunay ako mga pangutana o kabalak-an, o kung mograbe ang ilang kahimtang. Nasabtan nako nga 
responsable ako sa panalapi alang sa bisan unsang pag-atiman nga madawat sa akong estudyante gikan sa ilang tagahatag sa panglawas. 
• Nasabtan nako nga ang pag-follow up nga pagsulay maghimo sa protektadong kasayuran sa kahimsog (PHI) ug uban pang personal nga makilala 
nga kasayuran sa estudyante. Pinauyon sa 45 CFR 164.524 (c) (3), gihatagan nako pagtugot ug direksyon ang kompaniya sa pagsulay nga ipadala 
ang ingon nga PHI sa eskuylahan sa akong anak, Department of Public Health, Department of Elementary and Secondary Education, ug ang 
naghatag provider. Dugang nako nga nahibal-an nga ang PHI mahimong ipadayag sa Executive Office of Health and Human Services ug bisan 
unsang ubang partido, sama sa gitugot sa HIPAA. 
• Nasabtan nako nga ang pagtugot sa kini nga mga pagsulay sa COVID-19 alang sa akong estudyante nga opsyonal ug mahimo nako nga magdumili 
sa paghatag kini nga pagtugot, diin niini, dili masulayan ang akong estudyante. 
• Nasabtan nako nga mahimo nako mabag-o ang akong hunahuna ug kanselahon kini nga pagtugot sa bisan unsang oras, apan ang ingon nga 
pagkansela gipaabut ra sa unahan, ug dili makaapekto sa kasayuran nga gitugotan ko na nga buhian. Aron kanselahon ang kini nga pagtugot alang 
sa pagsulay sa COVID-19, kinahanglan nako nga makontak ang Toni London sa (508) 945-5123 o alondon@monomoy.edu. 
Ako, ang gipirmahan sa ubos, gipahibalo bahin sa katuyoan sa pagsulay, mga pamaagi, posible nga mga benepisyo ug mga peligro, ug nakadawat 
ako usa ka kopya sa Kini nga Pahibal-on nga Pahimatuud Gihatagan ako higayon nga makapangutana sa wala pa ako mopirma, ug gisultihan ako 
nga mahimo ako makapangutana dugang nga mga pangutana bisan unsang orasa. Boluntaryo akong uyon sa kini nga pagsulay alang sa COVID-19 
alang sa akong anak. 

Pirma sa Ginikanan / Tigbantay:  
 

Petsa
: 

 

Palihug ibalik ang gipirmahan nga porma sa eskuylahan sa imong anak o pag-email sa Toni London sa 
alondon@monomoy.edu. 

mailto:alondon@monomoy.edu
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