
 

ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΚΙΜΗΣ COVID-19ΓΟΝΕΙΣ / ΚΗΠΟΣ 

ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΟ  
Πληροφορίες γονέα / κηδεμόνα 

 Δεν θα ειδοποιηθείτε για τακτικά αποτελέσματα ασφάλειας του COVID-19 (που στο παρελθόν αναφερόταν ως "ομαδοποιημένη 
δοκιμή"), αλλά θα ειδοποιηθείτε για μεμονωμένα αποτελέσματα δοκιμών είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 
 

● Εάν ο μαθητής σας βρέθηκε θετικός στον COVID-19 τις τελευταίες 90 ημέρες, δεν θα πρέπει να συμμετάσχει ακόμη στις 
δοκιμές COVID-19 για να αποφύγει ψευδώς θετικά. 

● Τα μη εμβολιασμένα άτομα ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε ρουτίνες ελέγχους ασφάλειας COVID.  
● Τα εμβολιασμένα άτομα μπορούν να συμμετέχουν σε ρουτίνες ελέγχους ασφάλειας COVID. 

γονέα/κηδεμόνα  
Όνομα εκτύπωσης: 

 

Γονέας/κηδεμόνα/κινητό #: 
Σημείωση: Τα αποτελέσματα θα 
αποσταλούν σε αυτό το κελί # 

 

γονέα/κηδεμόνα 
Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: 

 

Πληροφορίες παιδιού/μαθητή 
Παιδί/Μαθητής Όνομα 
εκτύπωσης: 

 
 

Επίπεδο βαθμού:   

Ημερομηνία γέννησης: 
(ΜΜ/ ΗΗ/ΕΕΕΕ)  

 
 

Διεύθυνση:  Πόλη:  Ταχυδρομικό
ς κώδικας: 

 

Αγώνας (επιλέξτε ένα):  Αμερικανός Ινδός/Αλάσκα Ιθαγενής      Ασιατικός       Μαύρος/Αφροαμερικανός 
 ιθαγενής Χαβάης/Ειρηνικός        Λευκός      Άλλος Άλλα       Προτιμήστε να μην πείτε 

Εθνικότητα (επιλέξτε ένα):  Ισπανόφωνος ή Λατινικός 
 Όχι Ισπανικός ή Λατινικός 
 Προτιμήστε να μην πείτε 

Φύλο:  Άντρας           Τρανσέξ 
 Γυναίκα 
 Προτιμήστε να μην πείτε 

Συγκατάθεση Εξαίρεση:  Ναι, παρέχω τη συγκατάθεσή μου για τη συμμετοχή του μαθητή μου σε δοκιμές COVID-19 
(διαβάστε και υπογράψτε την παρακάτω φόρμα) 
      Όχι, δεν παρέχω τη συγκατάθεση για τη συμμετοχή του μαθητή μου σε δοκιμές COVID-19. 
(Δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια) 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, επιβεβαιώνω ότι είμαι ο κατάλληλος γονέας, 
κηδεμόνας ή νομικά εξουσιοδοτημένο άτομο για την παροχή συγκατάθεσης και: 
 

A. Εξουσιοδοτώ τη συλλογή και τον έλεγχο ενός δείγματος από τον μαθητή μου για τον COVID-19 στο 
σχολείο, είτε για μεμονωμένη εξέταση (π.χ. μεμονωμένο αντιγόνο ή δοκιμή PCR) είτε για 
συνηθισμένο έλεγχο ασφάλειας COVID (συνδυασμένη δοκιμή). Υπογράφοντας αυτήν τη φόρμα, 
συναινώ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμής για τον μαθητή μου. Κατανοώ ότι το 
σχολείο του μαθητή μου θα καθορίσει ποιες μέθοδοι δοκιμών προσφέρονται στον μαθητή μου και θα 
με ενημερώσει για τις υπηρεσίες που παρέχει το σχολείο πριν από την έναρξη ή οποιαδήποτε αλλαγή 
στο πρόγραμμα δοκιμών COVID-19 του σχολείου. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους 
δοκιμών παρέχονται στο Παράρτημα Α. 

i. Ατομικές δοκιμές σε άτομα με συμπτώματα: για άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ενώ 
είναι στο σχολείο 

ii. Ατομική εξέταση σε στενές επαφές (Δοκιμή και παραμονή): για ασυμπτωματικές στενές 
επαφές να ελέγχονται καθημερινά για τουλάχιστον πέντε (5 ) ημέρες από την πρώτη ημέρα 
έκθεσης, με τα άτομα με αρνητικό έλεγχο να επιτρέπεται να παραμένουν στο σχολείο 



iii. Τακτικός έλεγχος ασφάλειας COVID-19 (που προηγουμένως αναφερόταν ως "ομαδοποιημένη 
δοκιμή"): για τακτικές δοκιμές με συλλογή ομάδας δειγμάτων και δοκιμή στην ομάδα, για 
αποτελεσματικότητα, με μεμονωμένους ελέγχους να γίνονται είτε στα ίδια μεμονωμένα 
δείγματα στο εργαστήριο ή σε νέα δείγματα από τα άτομα της ομάδας. 

B. Κατανοώ ότι όλοι οι τύποι δειγμάτων θα είναι μη επεμβατικοί, κοντές ρινικές επιχρίσματα ή δείγματα 
σάλιου.  

C. Κατανοώ ότι ένας συνηθισμένος έλεγχος ασφάλειας COVID-19 (που προηγουμένως αναφερόταν ως 
ομαδοποιημένος έλεγχος) μπορεί να αποφέρει ατομικά αποτελέσματα και ότι τα μεμονωμένα 
αποτελέσματα του μαθητή μου σε έναν έλεγχο ασφάλειας μπορεί να μην μοιράζονται μαζί μου. 
Ωστόσο, καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι τα προσωπικά στοιχεία υγείας του μαθητή μου και τα 
προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία από αρχεία εκπαίδευσης μπορούν να εισαχθούν στην 
τεχνολογική πλατφόρμα του παρόχου δοκιμών για να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των ελέγχων 
ελέγχου ασφάλειας και στον εντοπισμό ατόμων που χρειάζονται ατομική εξέταση παρακολούθησης.  

D. Κατανοώ ότι θα ειδοποιηθώ για τα αποτελέσματα κάθε μεμονωμένης εξέτασης για COVID-19 που 
πραγματοποιήθηκε στον μαθητή μου. 

E. Κατανοώ ότι υπάρχει πιθανότητα για ψευδώς θετικό ή ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής COVID-
19, ανεξάρτητα από το είδος των δοκιμών που εκτελούνται. Δεδομένης της πιθανότητας ψευδώς 
αρνητικού, κατανοώ ότι ο μαθητής μου θα πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί όλες τις οδηγίες 
ασφάλειας για τον COVID-19 και να ακολουθεί σχολικά πρωτόκολλα για απομόνωση και δοκιμές σε 
περίπτωση που ο μαθητής αναπτύξει συμπτώματα COVID-19. 

F. Κατανοώ ότι το προσωπικό που διαχειρίζεται όλες τις δοκιμές COVID-19 έχει λάβει εκπαίδευση 
σχετικά με την ασφαλή και σωστή χορήγηση δοκιμών. Συμφωνώ ότι ούτε ο διαχειριστής του τεστ 
ούτε τα δημόσια σχολεία Dedham, ούτε κανένας από τους διαχειριστές, αξιωματικούς, υπαλλήλους ή 
χορηγούς οργανισμού του δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή τραυματισμούς που μπορεί να 
προκύψουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δοκιμών COVID-19. 

G. Καταλαβαίνω ότι ο μαθητής μου πρέπει να μείνει σπίτι αν δεν αισθάνεται καλά. Αναγνωρίζω ότι ένα 
θετικό αποτέλεσμα ατομικού τεστ είναι ένδειξη ότι ο μαθητής μου πρέπει να μείνει σπίτι από το 
σχολείο, να απομονωθεί και να συνεχίσει να φορά μάσκα ή κάλυμμα προσώπου σύμφωνα με τις 
οδηγίες, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη μόλυνση των άλλων. 

H. Κατανοώ ότι το σχολικό σύστημα δεν λειτουργεί ως ιατρικός πάροχος του μαθητή μου, αυτός ο 
έλεγχος δεν αντικαθιστά τη θεραπεία από τον ιατρικό πάροχο του μαθητή μου και αναλαμβάνω 
πλήρη και πλήρη ευθύνη να αναλάβω τις κατάλληλες ενέργειες όσον αφορά τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων του μαθητή μου. Συμφωνώ ότι θα ζητήσω ιατρική συμβουλή, φροντίδα και θεραπεία από 
τον ιατρικό πάροχο του μαθητή μου εάν έχω ερωτήσεις ή ανησυχίες ή εάν η κατάστασή τους 
επιδεινωθεί. Κατανοώ ότι είμαι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε φροντίδα που λαμβάνει ο μαθητής 
μου από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. 

I. Κατανοώ ότι ο έλεγχος COVID-19 μπορεί να δημιουργήσει προστατευμένες πληροφορίες υγείας (PHI) 
και άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες του μαθητή, και αυτές οι πληροφορίες θα έχουν 
πρόσβαση, θα χρησιμοποιηθούν και θα αποκαλυφθούν μόνο σύμφωνα με το HIPAA και την ισχύουσα 
νομοθεσία. Σύμφωνα με το 45 CFR 164.524 (γ) (3), εξουσιοδοτώ και κατευθύνω τον πάροχο δοκιμών 
να μεταδώσει τέτοια PHI στο σχολείο των μαθητών μου, στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της 
Μασαχουσέτης, στο Εκτελεστικό Γραφείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών της Μασαχουσέτης και 
στο εργαστήριο δοκιμών. Κατανοώ περαιτέρω ότι το PHI μπορεί να αποκαλυφθεί στο Εκτελεστικό 
Γραφείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, όπως έχει 
εξουσιοδοτηθεί βάσει του HIPAA. 

J. Κατανοώ ότι η συμμετοχή σε δοκιμές COVID-19 μπορεί να απαιτήσει από το σχολείο να αποκαλύψει 
την ταυτότητα του μαθητή μου, δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας από τα αρχεία 
εκπαίδευσης στον πάροχο δοκιμών και μπορεί να απαιτήσει από το σχολείο να αποκαλύψει την 
ταυτότητα του μαθητή μου, δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας από αρχεία 
εκπαίδευσης στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Μασαχουσέτης. Σύμφωνα με το FERPA, 34 CFR 99.30, 
εξουσιοδοτώ το σχολείο μου να αποκαλύψει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης (PII) που 



απαιτούνται για να συμμετάσχει ο μαθητής μου στις δοκιμές COVID-19.   
K. Κατανοώ ότι η εξουσιοδότηση αυτών των τεστ COVID-19 για τον μαθητή μου είναι προαιρετική και 

ότι μπορώ να αρνηθώ να δώσω αυτήν την εξουσιοδότηση, οπότε ο μαθητής μου δεν θα υποβληθεί 
σε έλεγχο. 

L. Κατανοώ ότι μπορώ να αλλάξω γνώμη και να ακυρώσω αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή, αλλά ότι 
αυτή η ακύρωση αφορά μόνο το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν 
προηγουμένως.Για να ακυρώσω αυτήν την άδεια για δοκιμές COVID-19, πρέπει να επικοινωνήσω με 
το support@cic-health.com. 

M. Εξουσιοδοτώ τον πάροχο δοκιμών ή/και το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Μασαχουσέτης να 
παρακολουθεί πτυχές του ιού COVID-19, όπως η παρακολούθηση ιικών μεταλλάξεων, αναλύοντας 
θετικά δείγματα για επιδημιολογικούς σκοπούς και σκοπούς δημόσιας υγείας. Τα αποτελέσματα 
τέτοιων αναλύσεων δεν θα είναι προσωπικά αναγνωρίσιμα ούτε θα δημιουργούν πληροφορίες 
προσωπικής ταυτοποίησης. 
 

Εγώ, οι υπογράφοντες, ενημερώθηκα για τον σκοπό της δοκιμής COVID-19, τις διαδικασίες, τα πιθανά οφέλη 
και τους κινδύνους και έλαβα ένα αντίγραφο αυτής της ενημερωμένης συγκατάθεσης. Μου δόθηκε η 
ευκαιρία να κάνω ερωτήσεις πριν υπογράψω και μου είπαν ότι μπορώ να κάνω πρόσθετες ερωτήσεις ανά 
πάσα στιγμή. Συμφωνώ οικειοθελώς με αυτήν τη δοκιμή για τον COVID-19 για τον μαθητή μου. 

Υπογραφή γονέα/ κηδεμόνα: 
 

 
 

Ημερομηνία: 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΘΑΝΕΣ ΤΥΠΟΙ ΔΟΚΙΜΗΣ   
 

Υπογράφοντας αυτήν τη φόρμα, συναινώ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμής για τον 
μαθητή μου. Κατανοώ ότι το σχολείο του μαθητή μου θα καθορίσει ποιες μέθοδοι δοκιμών προσφέρονται 
στον μαθητή μου και θα με ενημερώσει για τις υπηρεσίες που παρέχει το σχολείο πριν από την έναρξη ή 
οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα δοκιμών COVID-19 του σχολείου. 

 

Ατομικός έλεγχος: 
 

Συμπτωματικός έλεγχος: (για άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα στο σχολείο. Τα άτομα δεν 
πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο εάν αντιμετωπίζουν συμπτώματα ενώ βρίσκονται στο σπίτι): Τα 
ρηχά δείγματα ρινικών επιχρισμάτων συλλέγονται στο σχολείο χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο 
διαγνωστικό τεστ.  
 
«Δοκιμή και μείνετε» (δοκιμή στενής επαφής): Τα ρηχά δείγματα ρινικών επιχρισμάτων συλλέγονται 
στο σχολείο χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο διαγνωστικό τεστ. Οι εξετάσεις διεξάγονται καθημερινά 
από την πρώτη ημέρα έκθεσης για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες, με τα άτομα να έχουν αρνητικό 
έλεγχο να επιτρέπεται να παραμείνουν στο σχολείο.  
 

Τακτικός Έλεγχος Ασφάλειας COVID: 
Σημειώστε ότι χρησιμοποιούμε τώρα την ορολογία «ρουτίνα έλεγχοι ασφαλείας COVID» για να 
περιγράψουμε αυτό που παλιότερα ονομάζαμε «συγκεντρωτικές δοκιμές». Τα τεστ παρακολούθησης είναι 
μεμονωμένα διαγνωστικά τεστ που προσδιορίζουν το θετικό άτομο (τα άτομα) σε θετικό έλεγχο ασφαλείας 
COVID. 
 

Έλεγχος ασφάλειας και έλεγχος παρακολούθησης βάσει σχολείου: Ρηχά δείγματα ρινικών 
επιχρισμάτων συλλέγονται στο σχολείο και τοποθετούνται σε έναν μόνο σωλήνα (το πολύ 10 
δείγματα ανά σωλήνα). Εάν ή σε περίπτωση θετικής εξέτασης μιας ομάδας, πραγματοποιείται 
ατομική εξέταση παρακολούθησης με δεύτερη συλλογή δειγμάτων στο σχολείο με ταχεία και/ή 
ατομική εξέταση PCR, όπως απαιτείται.  
 
Έλεγχος ασφαλείας και έλεγχος παρακολούθησης βάσει εργαστηρίου: Τα δείγματα σάλιου ή ρηχού 
ρινικού στυλεού συλλέγονται και διατηρούνται χωριστά πριν ομαδοποιηθούν στο εργαστήριο. Εάν 
μια ομάδα είναι θετική, πραγματοποιείται ατομική δοκιμή παρακολούθησης στο εργαστήριο, χωρίς 
δεύτερη συλλογή δειγμάτων.  

 


