
               
Porma ng CONSENT NG MAG-AARAL PARA SA OPSYONAL COVID-19 POOLED TESTING (upang makumpleto ng 

Magulang / Tagapangalaga) 
Hindi ka aabisuhan tungkol sa pinagsamang mga resulta ng pagsubok, ngunit aabisuhan ka sa indibidwal na mga follow up na resulta ng 

pagsubok alinman sa telepono o email. 

Magulang / Tagapag-alaga 
Pangalan ng Pag-print: 

 

Magulang / Tagapangalaga ng 
Cell / Mobile #: 

 Email 
Address: 

 

Bata / Mag-aaral 
Pangalan ng Pag-print: 

 
 

Paaralan:  

Petsa ng Kapanganakan (MM / 
DD / YYYY): 

 Baitang:  

Ang mag-aaral na nakalista sa 
itaas ay na-diagnose na may 
COVID-19 sa nagdaang 90 
araw? 

      Oo, ang aking mag-aaral ay nasubok na positibo para sa COVID-19 sa nagdaang 90 araw. 
Kung oo, listahan ng petsa ng huling positibong pagsubok sa COVID-19: ______________________ 

 
       Hindi, ang aking mag-aaral ay hindi nagpositibo sa COVID-19 sa nakaraang 90 araw. 

KONSENTO 
Sa pamamagitan ng pagkumpleto at pagsusumite ng form na ito, kinukumpirma ko na ako ang naaangkop na magulang, tagapag-alaga, o legal na 
pinahintulutang indibidwal na magbigay ng pahintulot at pinatunayan ko na: 
• Pinahintulutan ko ang koleksyon at pagsubok ng isang lingguhang pooled COVID-19 na pagsubok sa aking anak sa oras ng pag-aaral, bilang karagdagan 
sa anumang kinakailangang indibidwal na mga pagsusuri sa follow up na diagnostic sa aking mag-aaral (kasama ang Abbott BinaxNOW mabilis na mga 
pagsubok sa antigen at PCR / mga pagsubok sa molekular). Nauunawaan ko na ang lahat ng mga uri ng sample ay hindi nagsasalakay, maikling ilong swab. 
• Naiintindihan ko na ang pooled na pagsubok ay hindi nagbubunga ng mga indibidwal na resulta para sa bawat miyembro ng isang pool, at ang mga 
resulta ng mga indibidwal na resulta ng aking mag-aaral sa loob ng isang pinagsamang pagsubok ay hindi maaaring ibahagi sa akin. Gayunpaman, 
naiintindihan ko na ang personal na impormasyon sa kalusugan ng aking mag-aaral ay maaaring ipasok sa platform ng teknolohiya ng nagbibigay ng 
pagsubok upang makatulong sa pagsubaybay sa pooled na pagsubok at pagkilala sa mga indibidwal na nangangailangan ng follow up na pagsubok. 
• Nauunawaan ko na aabisuhan ako tungkol sa mga resulta ng anumang indibidwal na diagnostic na "follow up" na pagsubok para sa COVID-19 na 
isinagawa sa aking mag-aaral gamit ang Abbott's BinaxNOW mabilis na antigen test. 
• Naiintindihan ko na may potensyal para sa isang maling positibo o maling negatibong resulta ng COVID-19 para sa pinagsama o indibidwal na mga 
pagsubok. Dahil sa potensyal para sa isang maling negatibo, naiintindihan ko na ang aking mag-aaral ay dapat na patuloy na sundin ang lahat ng patnubay 
sa kaligtasan ng COVID-19, kabilang ang pagsusuot ng maskara at pagpapalayo sa panlipunan, at sundin ang mga protocol ng paaralan para sa pag-iisa at 
pagsubok sa kaganapan na ang mag-aaral ay nagkakaroon ng mga sintomas ng COVID- 19. 
• Naiintindihan ko na ang kawani na namamahala sa pooled na pagsubok at follow up na pagsubok ay nakatanggap ng pagsasanay sa ligtas at tamang 
pangangasiwa ng pagsubok. Sumasang-ayon ako na alinman sa test admnistrator o Monomoy Regional School District, o alinman sa mga tagapangasiwa, 
opisyal, empleyado, o sponsor ng samahan ay mananagot para sa anumang aksidente o pinsala na maaaring maganap mula sa pakikilahok sa pinagsamang 
programa ng pagsubok. 
• Naiintindihan ko na ang aking mag-aaral ay dapat na manatili sa bahay kung pakiramdam niya ay hindi maganda. Kinikilala ko na ang isang positibong 
indibidwal na follow up na resulta ng pagsubok ay isang pahiwatig na ang aking anak, ay dapat manatili sa bahay mula sa paaralan, ihiwalay sa sarili, at 
magpatuloy sa pagsusuot ng mask o takip sa mukha na nakadirekta sa pagsisikap na iwasang mahawahan ang iba. 
• Nauunawaan ko na ang sistema ng paaralan ay hindi kumikilos bilang tagapagbigay ng medisina ng aking anak, ang pagsubok na ito ay hindi pumapalit sa 
paggamot ng tagabigay ng medikal ng aking anak, at inaako ko ang kumpleto at buong responsibilidad na gumawa ng naaangkop na aksyon hinggil sa mga 
resulta ng pagsubok ng aking anak. Sumasang-ayon ako na hihingi ako ng payo medikal, pangangalaga at paggamot mula sa tagapagbigay ng medisina ng 
aking anak kung mayroon akong mga katanungan o alalahanin, o kung lumala ang kanilang kalagayan. Nauunawaan kong responsable ako sa pananalapi 
para sa anumang pangangalaga na natatanggap ng aking mag-aaral mula sa kanilang tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. 
• Naiintindihan ko na ang follow-up na pagsubok ay lilikha ng protektadong impormasyong pangkalusugan (PHI) at iba pang personal na makikilalang 
impormasyon ng mag-aaral. Alinsunod sa 45 CFR 164.524 (c) (3), pinapahintulutan ko at ididirekta ang kumpanya ng pagsubok na ipadala ang naturang 
PHI sa paaralan ng aking anak, ang Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko, ang Kagawaran ng Elementarya at Sekondaryong Edukasyon, at ang nagbibigay ng 
pagsubok. Nauunawaan ko pa na ang PHI ay maaaring isiwalat sa Executive Office ng Pangkalusugan at Mga Serbisyong Pantao at anumang iba pang 
partido, na pinahintulutan sa ilalim ng HIPAA. 
• Naiintindihan ko na ang pagpapahintulot sa mga pagsubok na COVID-19 para sa aking mag-aaral ay opsyonal at maaari kong tanggihan na bigyan ang 
pahintulot na ito, kung saan, hindi masubukan ang aking mag-aaral. 
• Naiintindihan ko na mababago ko ang aking isip at kanselahin ang pahintulot na ito sa anumang oras, ngunit ang naturang pagkansela ay inaasahan 
lamang, at hindi makakaapekto sa impormasyong pinayagan ko nang palabasin. Upang kanselahin ang pahintulot na ito para sa pagsubok sa COVID-19, 
kailangan kong makipag-ugnay sa Toni London sa (508) 945-5123 o alondon@monomoy.edu. 
Ako, ang nasa ilalim ng lagda, ay nabatid tungkol sa layunin ng pagsubok, mga pamamaraan, posibleng mga benepisyo at panganib, at nakatanggap ako ng 
isang kopya ng Informed Consent na ito. Nabigyan ako ng pagkakataong magtanong bago ako mag-sign, at sinabi sa akin na maaari akong magtanong ng 
mga karagdagang katanungan anumang oras. Kusa akong sumasang-ayon sa pagsubok na ito para sa COVID-19 para sa aking anak. 

Lagda ng Magulang / 
Tagapangalaga: 

 
 

Petsa:  

Mangyaring ibalik ang naka-sign form sa paaralan ng iyong anak o mag-email sa Toni London sa 
alondon@monomoy.edu. 
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