
               
PHIẾU THỎA THUẬN CỦA HỌC SINH ĐỂ LỰA CHỌN KIỂM TRA POOLED COVID-19 TÙY CHỌN (Phụ huynh / Người 

giám hộ hoàn thành) 
Bạn sẽ không được thông báo về kết quả kiểm tra tổng hợp, nhưng bạn sẽ được thông báo về kết quả kiểm tra tiếp theo qua điện thoại 

hoặc email. 

Cha mẹ / Người giám hộ 
Tên in: 

 

Cha mẹ / Người giám hộ Di 
động #: 
 

 Địa chỉ 
email: 

 

Trẻ em / Học sinh 
Tên in: 

 
 

Trường 
học: 

 

Ngày sinh (dd / mm / yyyy):  Cấp:  

Học sinh được liệt kê ở trên có 
được chẩn đoán mắc COVID-19 
trong 90 ngày qua không? 

      Có, con tôi đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 90 ngày qua. 
Nếu có, hãy liệt kê ngày xét nghiệm COVID-19 dương tính gần đây nhất: ______________________ 

 
       Không, con tôi không có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 90 ngày qua. 

BẰNG LÒNG 
Bằng cách hoàn thành và gửi biểu mẫu này, tôi xác nhận rằng tôi là cha mẹ, người giám hộ hoặc cá nhân được ủy quyền hợp pháp để cung cấp sự 
đồng ý và tôi chứng thực: 
• Tôi cho phép thu thập và thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 tổng hợp hàng tuần cho con tôi trong giờ học, ngoài bất kỳ xét nghiệm theo dõi chẩn 
đoán cá nhân cần thiết nào đối với học sinh của tôi (bao gồm xét nghiệm kháng nguyên nhanh Abbott BinaxNOW và xét nghiệm PCR / phân tử). 
Tôi hiểu rằng tất cả các loại mẫu sẽ không xâm lấn, ngoáy mũi ngắn. 
• Tôi hiểu rằng kiểm tra tổng hợp không mang lại kết quả riêng lẻ cho từng thành viên của nhóm và kết quả của kết quả cá nhân của học sinh của 
tôi trong bài kiểm tra tổng hợp không thể được chia sẻ với tôi. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng thông tin sức khỏe cá nhân của con tôi có thể được nhập 
vào nền tảng công nghệ của nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm để hỗ trợ theo dõi xét nghiệm tổng hợp và xác định những cá nhân cần kiểm tra 
theo dõi. 
• Tôi hiểu rằng tôi sẽ được thông báo về kết quả của bất kỳ xét nghiệm “theo dõi” chẩn đoán riêng lẻ nào đối với COVID-19 được thực hiện trên 
học sinh của tôi bằng cách sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh BinaxNOW của Abbott. 
• Tôi hiểu rằng có khả năng xảy ra kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính giả hoặc âm tính giả đối với các xét nghiệm tổng hợp hoặc riêng lẻ. 
Với khả năng âm tính giả, tôi hiểu rằng học sinh của tôi nên tiếp tục tuân theo tất cả các hướng dẫn an toàn COVID-19, bao gồm đeo khẩu trang và 
cách xa xã hội, đồng thời tuân theo các quy trình của trường để cách ly và kiểm tra trong trường hợp học sinh phát triển các triệu chứng của 
COVID- 19. 
• Tôi hiểu rằng nhân viên quản lý thử nghiệm tổng hợp và thử nghiệm tiếp theo đã được đào tạo về cách quản lý thử nghiệm an toàn và thích 
hợp. Tôi đồng ý rằng cả người quản lý bài kiểm tra cũng như Học khu Monomoy Regional School, cũng như bất kỳ người được ủy thác, cán bộ, 
nhân viên hoặc nhà tài trợ tổ chức nào của nó đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ tai nạn hoặc thương tích nào có thể xảy ra khi tham gia vào 
chương trình kiểm tra tổng hợp. 
• Tôi hiểu rằng học sinh của tôi phải ở nhà nếu cảm thấy không khỏe. Tôi thừa nhận rằng kết quả xét nghiệm theo dõi cá nhân dương tính là dấu 
hiệu cho thấy con tôi phải nghỉ học ở nhà, tự cách ly và tiếp tục đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt theo chỉ dẫn để tránh lây nhiễm cho người 
khác. 
• Tôi hiểu hệ thống trường học không đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ y tế cho con tôi, xét nghiệm này không thay thế việc điều trị bởi nhà 
cung cấp dịch vụ y tế của con tôi và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm thực hiện hành động thích hợp liên quan đến kết quả xét nghiệm của con tôi. 
Tôi đồng ý rằng tôi sẽ tìm kiếm lời khuyên, chăm sóc và điều trị y tế từ nhà cung cấp dịch vụ y tế của con tôi nếu tôi có thắc mắc hoặc lo lắng hoặc 
nếu tình trạng của chúng xấu đi. Tôi hiểu rằng tôi chịu trách nhiệm về tài chính cho bất kỳ sự chăm sóc nào mà học sinh của tôi nhận được từ nhà 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. 
• Tôi hiểu rằng kiểm tra tiếp theo sẽ tạo ra thông tin sức khỏe được bảo vệ (PHI) và thông tin nhận dạng cá nhân khác của học sinh. Căn cứ theo 
45 CFR 164.524 (c) (3), tôi ủy quyền và chỉ đạo công ty xét nghiệm truyền PHI đó đến trường học của con tôi, Bộ Y tế Công cộng, Bộ Giáo dục Tiểu 
học và Trung học và nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm. Tôi hiểu thêm rằng PHI có thể được tiết lộ cho Văn phòng Điều hành Dịch vụ Y tế và Con 
người và bất kỳ bên nào khác, khi được ủy quyền theo HIPAA. 
• Tôi hiểu rằng việc cho phép các bài kiểm tra COVID-19 này cho học sinh của tôi là tùy chọn và tôi có thể từ chối cấp phép này, trong trường hợp 
đó, học sinh của tôi sẽ không được kiểm tra. 
• Tôi hiểu rằng tôi có thể thay đổi quyết định và hủy bỏ sự cho phép này bất cứ lúc nào, nhưng việc hủy bỏ như vậy chỉ mang tính chất tương lai 
và sẽ không ảnh hưởng đến thông tin mà tôi đã được phép tiết lộ. Để hủy bỏ quyền này cho thử nghiệm COVID-19, tôi cần liên hệ với Toni London 
theo số (508) 945-5123 hoặc alondon@monomoy.edu. 
Tôi, những người ký tên dưới đây, đã được thông báo về mục đích thử nghiệm, các thủ tục, các lợi ích và rủi ro có thể xảy ra, và tôi đã nhận được 
một bản sao của Sự đồng ý đã được Thông báo này. Tôi đã có cơ hội đặt câu hỏi trước khi ký, và tôi đã được thông báo rằng tôi có thể hỏi thêm 
bất cứ lúc nào. Tôi tự nguyện đồng ý với xét nghiệm COVID-19 này cho con tôi. 

Chữ ký của Phụ huynh / Người 
giám hộ: 

 
 

Ngày:  

Vui lòng gửi lại biểu mẫu đã ký cho trường học của con bạn hoặc gửi email tới Toni London theo địa chỉ 
alondon@monomoy.edu. 
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