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 . عليه التوقيع بعناية و COVID-19اختبار  الموافقة عل الرجاء قراءة اشعار 

ات المقدم  BinaxNOWللشخص المذكور أعاله سيتم إجراؤه من خالل اختبار  COVID-19اختبار بأن   أتفهم .1 رس مدا إىل منطقة   ت أبو من مختبر

 . ىلي لقراءتها قد قدم بهذا االختبار المعلومات الخاصة  اشعار كينويك من قبل وزارة الصحة بوالية واشنطن وأقر بأن 

 عىل  سيتوفر للشخص المذكور أعاله   االختبار بأن تلقر هذا اتفهم  .2
ً
  الختبار. االزمة  مستلزماتالتوافر طبقا

ح من  االختبار ال  هذا  ن أأتفهم  .3 للشخص المذكور أعاله. االختبار ال يحل محل العالج من قبل مقدم الخدمة الطبية.   الخدمات الطبية مقدمي يقبر

ي ذلك طلب المشورة الطبية والرعاية والعالج من   االختبار،هذا أتحمل المسؤولية الكاملة التخاذ اإلجراء المناسب فيما يتعلق بنتائج  
مقدم البما ف 

ي أو كيان رعاية صحية ال عىل الشخص المذكور أعاله ، أو إذا ساءت   COVID-19 إذا ظهرت أعراض مخاوف، إذا كانت لدي أسئلة أو ي آخر طبر

 . حالته

ي كما هو الحال   أنه، فهم تأ .4
،أي اختبار   ف  ي  إيجابية أو سلبية كاذبة.  COVID-19هناك احتمال لنتيجة اختبار   طبر

ي إبالغ مقدم الرعاية الصحية للشخص المذكور أعاله بنتيجة أت .5
ي  ال احد  ن وأ إيجابية،  اذا كانت ختبار اال فهم أنه من مسؤوليبر تلك  إرسال  سيتمغبر

 . اليهسخة الن

ي اال  هذا   أن نتيجة أتفهم .6
 دقيقة   20-15 خاللختبار ستكون متاحة ف 

 الشخص المذكور أعاله يحتاج إىل عزل نفسه لتجنب إصابة اآلخرين أنفان هذا يدل عىل  ايجابية كانت  إذا ختبار اال  هذا   فهم وأقر بأن نتيجةتأ .7

ي بغرض .8
إذا كنت   . االختبار فبل اجراء هذا  اي األسئلة فرصة طرح سيتيح ىل  ه. ل المحتملة والمخاطر والفوائد  االختبار، إجراءاته  هذا   . لقد تم إبالغ 

ي 
 االختبار.  اجراء رفض  حرية  ه لدىفأن   لشخص المذكور أعاله ل  COVID-19اختبار اجراء ال أرغب ف 

ي انتشار  للجميع  فهم أنه لضمان الصحة العامة والسالمة  ات .9
ي ة نتيجة هذا االختبار ، قد يتم مشارك  COVID-19والتحكم ف 

مع من يهمه  بدون إذن 

 . األمر 

ف عىل التعليمات العامة ، وعىل النحو الذي   العامة،الصحة  لمسؤولير  أنه سيتم الكشف عن نتائج االختبار بفهم  تأ .10 به القانون   ينصومكتب المشر

 أو يقتضيه. 

ي أي وقت قبل إجرائه. بفهم  تأ .11
ي عىل االختبار ف 

ي سحب موافقبر
 أنه يمكنب 

 

 COVID-19التفويض / الموافقة عل اختبار 
 

 . COVID-19الشخص المذكور أعاله الختبار  خضوع أوافق عىل 
 

 

ي المستقبل COVID-19 أوافق عىل اجراء اختبار
 2022-2021بإذن شفهي للعام الدراسي  ف 
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