
Форма згоди батьків/опікунів на швидкий тест
на антиген COVID-19

Ім’я учня:
Дата народження:
Школа:
Ім’я(а) батьків/опікуна [якщо є]:
Домашня адреса:
Номер телефону:

Уважно прочитайте наведене нижче повідомлення про інформовану згоду та підпишіть дозвіл на
тест на COVID-19.

1. Я розумію, що тестування на COVID-19 вищезазначеної особи буде проводитися за допомогою
швидкого тесту на антиген COVID-19, наданого Департаментом Охорони Здоров’я Штату
Вашингтон. Я підтверджую що BinaxNOW інформація о Rapid COVID Тест на: BinaxNOW фактів і
CareStart COVID-19 Антиген інформація про експрес тест на CareStart Fact Sheet доступні для мене
огляду.

2. Я розумію, що здатність вищезазначеної особи проходити тестування обмежена наявністю
тестових матеріалів.

3. Я розумію, що організація, яка проводить тест, не діє як медичний працівник зазначеної вище
особи. Тестування не замінює лікування медичним працівником. Я беру на себе повну
відповідальність за вжиття відповідних дій щодо результатів тесту, включаючи звернення за
медичною допомогою та лікуванням  медичного працівника чи іншого органу охорони здоров’я,
якщо у мене виникли запитання чи занепокоєння, якщо у вказаної вище особи з’являються
симптоми COVID-19, або якщо стан вищезазначеної особи погіршується.

4. Я розумію, що, як і будь-який медичний тест, існує ймовірність хибно позитивного або помилково
негативного результату тесту на COVID-19.

5. Я розумію, що маю обов’язок повідомити медичного працівника/врача вищеназваної особи про
позитивний результат тесту, і що копія тесту не буде надіслана лікарю вищезазначеної особи
замість мене.

6. Я також розумію, що результат тесту на антиген буде доступний через 15-30 хвилин.
7. Я розумію і визнаю, що позитивний результат тесту на антиген є ознакою того, що вищезазначена

особа повинна самоізолюватися, щоб уникнути інфікування інших.
8. Мене повідомили про мету тесту, процедури та потенційні ризики та переваги. В мене буде

можливість поставити запитання, перш ніж продовжити тест на COVID-19. Я розумію, що якщо я не
хочу, щоб названа особа продовжувала діагностичне тестування на COVID-19, я можу відмовитися
від цього тесту.

9. Я розумію, що для забезпечення громадського здоров’я та безпеки та для контролю поширення
COVID-19 результати тесту можуть надаватися без мого індивідуального дозволу.

10. Я розумію, що результати тесту будуть оприлюднені відповідним органам охорони здоров’я,
Офісу Суперінтенданта Громадянської Освіти, а також якщо інше дозволено або вимагається
законом.

11. Я розумію, що мій дозвіл надано на тестування протягом 2021-22 навчального року і що я можу
відкликати свою згоду на тестування в будь-який час до його проведення.

АВТОРИЗАЦІЯ/ЗГОДА НА ТЕСТУВАННЯ НА COVID-19

◻ Я погоджуюся дозволити вказаний вище особі пройти тестування на COVID-19.

https://www.fda.gov/media/141569/download
https://www.fda.gov/media/142918/download


_____________________________________________ __________________________
Підпис Батьки/опікуни Дата


