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Einverständniserklärung zum repetitiven Testen auf das Coronavirus 
(SARS-CoV-2) an der Schule 

በትምህርት ቤቱ ውስጥ ለኮሮቫቫይረስ (SARS-CoV-2) ተደጋጋሚ ሙከራ 

ስምምነት ማረጋገጫ 
 ሥሪት 4. እስከ ግንቦት 10 ቀን 2021 ዓ.ም. 

እንደ ሕጋዊ ሞግዚት ፣ እኔ / ልጃችን ለኮቪቭ -19 (የምራቅ ምርመራ) ተደጋጋሚ ምርመራዎች ላይ መሳተፍ 

እንደምትችል እንስማማለን ፡፡ ተሳትፎ በፈቃደኝነት ነው ፤ ፈቃዱ በማንኛውም ጊዜ ሊነሳ ይችላል። 

እኔ / እኛ ለኮቭቭ -19 ትንተና ወደ ተካፋዩ የትንታኔ ላቦራቶሪ ባዮላይቲ ኤጄ ለተላከው የምራቅ ናሙናዎች 

እንስማማለን ፡፡ ናሙናዎቹ ለ COVID-19 ዲያግኖስቲክስ ዓላማ ብቻ ተመርምረው ከዚያ ይደመሰሳሉ ፡፡ ገንዳ 

ተብሎ ለሚጠራው ከተመደበው በተጨማሪ የልጃችን የግል መረጃ አይሰበሰብም ፡፡ 

ናሙናዎቹ ለእያንዳንዱ ክፍል ተጣምረው ውጤቱ ለትምህርት ቤቱ ይነገራል ፡፡ የናሙናዎቹ ውጤቶች ስያሜ 

በማይታወቅ መልኩ በስታቲስቲክስ ይገመገማሉ። 

አዎንታዊ የመዋኛ ገንዳ ውጤት በሚከሰትበት ጊዜ እኔ / እኛ በልጄ / በልጃችን (ዲፕሎይንግ) ላይ ለሚቀጥለው 

የግለሰብ የምርመራ PCR ምርመራ እንስማማለን ፡፡ ለድርጅቱ መዋጮ ፣ የተሣታፊዎች ልጆች ዝርዝር ለኃላፊው 

የሙከራ ጣቢያ ሪፖርት የተደረገ ሲሆን የሚመለከታቸው ልጆች ለሁለተኛ ፈተና ይቀርቡ እንደሆነ ማጣራት ነው ፡፡ 

የምራቅ ምራቅ ምርመራ ይካሄዳል (ናሶፎፋርኒክስ ማበጥ የለም) ፡፡ እንደ ቀጣዩ ሙከራ ፈጣን የአንቲጂን 

ምርመራዎች አይፈቀዱም ፡፡ 

ሁለተኛው የምርመራ PCR ምርመራ ውጤት አዎንታዊ ከሆነ ውጤቱ ለፌዴራል የህዝብ ጤና ቢሮ እና ለባዝል-

ስታድ የህፃናት እና የጎረምሳ ህክምና አገልግሎት ሪፖርት የተደረገ ሲሆን ልጃችንም በተናጥል መሆን አለበት ፡፡ 

□ አዎ ፣ እኔ / እኛ ለልጄ / ለልጃችን ለመሳተፍ ፈቃደኞች ነን ፡፡ 

□ የእኔ / ልጃችን ባለፉት 6 ወራት ውስጥ COVID-19 ን ኮንትራት ወስደዋል ፡፡ በሽታው 

…………………… ላይ ተገኝቷል ፡፡ (ቀን) በአዎንታዊ የፈተና ውጤት ተወስኗል። በሽታው ከታወቀ በኋላ 

ከ 6 ወር በኋላ ካለፈ በኋላ በፈተናው ውስጥ ይሳተፋል ፡፡ 

□ አይ ፣ እኔ / እኛ ለልጄ ተሳትፎ ፈቃደኛ አይደለንም ፡፡ 
 
____________________      __________________________________________________ 

ቦታ እና ቀን:     የሕግ ሞግዚት ፊርማ: 
 
 

 

ስለ ልጁ መረጃ በሕጋዊ ሞግዚት ላይ መረጃ 

ትምህርት ቤት እና ክፍል 

 
 

የመጀመሪያ ስም / ሰ 

የመጀመሪያ ስም እና የአያት ስም 

 
 

ስም / ሰ 

የትውልድ ቀን 

 
 
 

የሞባይል ስልክ ቁጥር / የኢሜል አድራሻ 
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