
 

ΦΌΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗς ΜΑΘΗΤΉ ΓΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈς ΕΞΕΤΆΣΕΙς ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗς ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗς COVID-19 

ΟΜΌΚΕΝΤΡΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΚΊΝΚΓΚΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΓΟΝΈΑ /  ΚΗΔΕΜΌΝΑ 

Πληροφορίες γονέα/κηδεμόνα 
Δεν θα ειδοποιηθείτε  με  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα δοκιμών, αλλά θαειδοποιηθείτε για μεμονωμένη  παρακολούθηση-

αποτελέσματα  δοκιμών  είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Γονέας/Κηδεμόνας  
Όνομα εκτύπωσης: 

 

Γονικό/φυλευθέν 
κελί/Κινητό #: 
Σημείωση: τα αποτελέσματα θα είναι 
σε μήνυμα σε αυτό το κελί # 

 

Γονέας/Κηδεμόνας 
 Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: 

 

Πληροφορίες παιδιού/σπουδαστή 
Όνομα εκτύπωσης 
παιδιού/μαθητή: 

 
 

Επίπεδο βαθμού:   
 

Τάξη 
(κατά 

περίπτωση) : 

 

Ημερομηνίαγέννησης: 
 (ΜΜ/ΗΔ/ΓΙΑΥ) 

 
 

Ηλικία:  

 Έχει διαγνωστεί ο 
φοιτητής που αναφέρεται 
παραπάνω με COVID-19 τις 
τελευταίες 90 ημέρες; 

Ναι,ο μαθητής μου έχει δοκιμαστεί θετικά για COVID-19 τις τελευταίες 90 ημέρες  
(σημείωση: τα άτομα που έχουν δοκιμαστεί θετικά για COVID-19 τις τελευταίες 90 ημέρες 
δεν πρέπει να συμμετέχουν σε συγκεντρωτικές δοκιμές). 

 

Όχι, ο μαθητής μου  δεν έχει δοκιμαστεί θετικά για COVID-19 τις τελευταίες 90 ημέρες. 
 

Συγκατάθεση 
Για τους σκοπούς της μετάφρασης σε άλλες γλώσσες εκτός της αγγλικής: η λέξη pool iστο παρόν 
έγγραφο  σημαίνει  "μια ομάδα. " 
 
Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αυτό το έντυπο, επιβεβαιώνω ότι είμαι ο κατάλληλος γονέας, 
κηδεμόνας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο για την παροχή συγκατάθεσης και: 
 

A. Εγκρίνω τη συλλογή και τον έλεγχο μιας εβδομαδιαίας συγκεντρωτικής εξέτασης COVID-19 στον 
μαθητή μου κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, εκτός από τις απαραίτητες ατομικές 
διαγνωστικές εξετάσεις παρακολούθησης  στον μαθητή μου (συμπεριλαμβανομένων των 
γρήγορων δοκιμών αντιγόνου Abbott BinaxNOW και των εξετάσεων PCR / μοριακών δοκιμών). 
Καταλαβαίνω ότι όλοι οι τύποι δειγμάτων θα είναι μη επεμβατικά, σύντομα ρινικά επιχρίσματα  
ή δείγματα σάλιου. 

B. Κατανοώ ότι οι συγκεντρωτικές δοκιμές δεν αποφέρουν μεμονωμένα αποτελέσματα για κάθε 
μέλος μιας ομάδας και ότι τα μεμονωμένα αποτελέσματα του μαθητή μου σε ένα συγκεντρωτικό 
τεστ δεν μπορούν να μοιραστούν μαζί μου. Ωστόσο, κατανοώ και συμφωνώ ότι οι προσωπικές 
πληροφορίες υγείας του μαθητή μου και οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τα 
εκπαιδευτικά αρχεία μπορούν να εισαχθούν στηντεχνολογική πλατφόρμα του προγράμματος 

δοκιμώνγια να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των συγκεντρωτικών δοκιμών και στον 
εντοπισμό ατόμων που χρειάζονται εξετάσεις παρακολούθησης.     

C. Κατανοώ ότι θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα οποιασδήποτε μεμονωμένης 
διαγνωστικήςδοκιμής "παρακολούθησης - παρακολούθησης" για το COVID-19 που εκτελείται 
στον μαθητή μου.  

D. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει η πιθανότητα για ένα ψευδώς θετικό ή ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα 
δοκιμής COVID-19 για ομαδοποιημένες ή μεμονωμένες δοκιμές. Δεδομένης της πιθανότητας 



ψευδώς αρνητικού, καταλαβαίνω ότι ο μαθητής μου θα πρέπει να συνεχίσει να ακολουθεί όλες 
τις οδηγίες ασφαλείας του COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μάσκας και της 
κοινωνικής απόστασης, και να ακολουθεί τα σχολικά πρωτόκολλα για απομόνωση και δοκιμές σε 
περίπτωση που ο μαθητής αναπτύξει συμπτώματα COVID-19. 

E. Κατανοώ ότι το προσωπικό που διαχειρίζεται συγκεντρωτικές δοκιμές και  δοκιμές 
παρακολούθησης  έχει λάβει εκπαίδευση για την ασφαλή και σωστή διαχείριση των δοκιμών. 
Συμφωνώ ότι  ούτε ο εξεταστής ούτε τα δημόσια σχολεία του Dedham, ούτε κανένας από τους 
διαχειριστές, τους αξιωματικούς, τους υπαλλήλους ή τους χορηγούς του οργανισμού είναι 
υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό που μπορεί να προκύψει  από τη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα συγκεντρωτικών δοκιμών. 

F. Καταλαβαίνω ότι ο μαθητής μου πρέπει να μείνει σπίτι αν δεν αισθάνεται καλά. Αναγνωρίζω ότι 
ένα θετικό ατομικό  αποτέλεσμα δοκιμής παρακολούθησης είναι μια ένδειξη ότι ο  μαθητής μου 

πρέπει να μείνει στο σπίτι από το σχολείο, να αυτοαπομονωθεί και να συνεχίσει να φοράει μάσκα ή 
κάλυμμα προσώπου σύμφωνα με τις οδηγίες σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη μόλυνση άλλων.   

G. Καταλαβαίνω ότι το σχολικό σύστημα δεν ενεργεί ως ιατρικός πάροχος του μαθητή μου,αυτές οι 
εξετάσεις δεν αντικαθιστούν τη θεραπεία από τον ιατρικό πάροχο του μαθητή μουκαιαναλαμβάνω 
την πλήρη και πλήρη ευθύνη να λάβω τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων του μαθητή μου. Συμφωνώ ότι θα ζητήσω ιατρική συμβουλή, φροντίδα και θεραπεία 
από τον ιατρικό πάροχο του μαθητή μουεάν έχω ερωτήσεις ή ανησυχίες ή εάν η κατάστασή τους 
επιδεινωθεί. Καταλαβαίνω ότι είμαι οικονομικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε φροντίδα λαμβάνει 
ο μαθητής μου από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. 

H. Κατανοώ ότι οι εξετάσεις παρακολούθησης μπορεί να  δημιουργήσουν προστατευμένες 
πληροφορίες για την υγεία (PHI) και άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες του μαθητή. 
Σύμφωνα με το 45 CFR 164.524(c)(3), εξουσιοδοτώ και κατευθύνω τον  πάροχο δοκιμών  να 
διαβιβάσει το εν λόγω PHI στο σχολείο του μαθητή μου,στο Υπουργείο Δημόσιας Υγείας και στο  
εργαστήριοδοκιμών. Κατανοώ επίσης ότι η PHI μπορεί να γνωστοποιηθεί στο Εκτελεστικό 
Γραφείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, όπως επιτρέπεται 
στο πλαίσιο του HIPAA. 

I. Κατανοώ ότι η συμμετοχή σε συγκεντρωτικές εξετάσεις μπορεί να απαιτεί από το σχολείο να 
αποκαλύψει την ταυτότητα, τα δημογραφικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του μαθητή 
μου από τα εκπαιδευτικά αρχεία στον πάροχο δοκιμών και, για εξετάσεις παρακολούθησης, θα 
απαιτήσει από το σχολείο να αποκαλύψει την ταυτότητα, τη δημογραφική και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του μαθητή μου από τα εκπαιδευτικά αρχεία στο Υπουργείο Δημόσιας Υγείας.  
Σύμφωνα με το FERPA, 34 CFR 99.30, εξουσιοδοτώ το σχολείο μου να αποκαλύψει τέτοιες 
προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες (PII) όπως απαιτείται για να συμμετάσχει ο μαθητής 
μου σε συγκεντρωτικές και επακόλουθες δοκιμές.   

J. Καταλαβαίνω ότι η έγκριση αυτών των εξετάσεων COVID-19 για τον μαθητή μου είναι 
προαιρετική και ότι μπορώ να αρνηθώ να δώσω αυτή την εξουσιοδότηση, οπότε ο μαθητής μου 
δεν θα δοκιμαστεί. 

K. Κατανοώ ότι μπορώ να αλλάξω γνώμη και να ακυρώσω αυτήν την άδεια ανά πάσα στιγμή, αλλά 
ότι μια τέτοια ακύρωση είναι μόνο για το μέλλον και δεν θα επηρεάσει τις πληροφορίες που έχω 
ήδη επιτρέψει να δημοσιοποιηθούν. Για να ακυρώσω αυτήν την άδεια για δοκιμές COVID-19, 
πρέπει να επικοινωνήσω με  την Emily Kadehjian, Συντονίστρια Δοκιμών COVID στην 
ekadehjian@dedham.k12.ma.us. 

L. Εξουσιοδοτώ τον πάροχο δοκιμών να παρακολουθεί πτυχές του ιού COVID-19, όπως η 
παρακολούθηση ιογενών μεταλλάξεων, με αλληλουχία ιών και άλλων μικροβίων που υπάρχουν 
στα δείγματα για επιδημιολογικούς σκοπούς και σκοπούς δημόσιας υγείας. Τα αποτελέσματα 
των αναλύσεων αυτών δεν θα είναι προσωπικά αναγνωρίσιμα ούτε θα δημιουργούν προσωπικά 
αναγνωρίσιμες πληροφορίες. 
 

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, έχω ενημερωθεί για τον σκοπό της δοκιμής, τις διαδικασίες, τα πιθανά οφέλη 
και τους κινδύνους, και έχω λάβει ένα αντίγραφο αυτής της ενημερωμένης συγκατάθεσης. Μου δόθηκε 
η ευκαιρία να υποβάλω ερωτήσεις πριν υπογράψω, και μου είπαν ότι μπορώ να κάνω πρόσθετες 



ερωτήσεις ανά πάσα στιγμή. Συμφωνώ οικειοθελώς σε αυτή τη δοκιμή για το COVID-19 για  τον μαθητή 
μου. 
 

Υπογραφή 
Γονέα/Κηδεμόνα: 

 

 
 
 

Ότιε: 

 
 
Συμπληρώστε αυτό το έντυπο και  επιστρέψτε  το το συντομότερο δυνατό. 
Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό το πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου σχολικού 
έτους συμπληρώνοντας αυτό το έντυπο συγκατάθεσης. 
 


