
 
FORMULÁRIO OPCIONAL DE CONSENTIMENTO PARA TESTES COLETIVOS EM ALUNOS PARA COVID-19 

PARA SER PREENCHIDO POR PAI/GUARDIÃO 
Informação da Pai/Guardião 

Você não receberá resultados dos testes coletivos negativos, mas será notificado por telefone ou e-mail sobre testes positivos e caso 
testes adicionais sejam necessários.  
Nome do Pai/Guardião:  
Celular/ # de telefone do 
pai/guardião: 
Aviso: resultados serão enviados para 
este celular  

 

 Email do pai/guardião:  
Informação da Criança/Aluno(a) 

Nome do Criança/Aluno(a):  
 

Escola: 
 

 

Professora:  
(se aplicável) 

 
 

Série:  

Data de Nascimento: 
 (MM/DD/YYYY)  

 
 

Idade:  

 A criança listada acima testou 
positivo para o vírus COVID-19 
nos últimos 90 dias? 

      Sim, minha criança testou positivo para o vírus COVID-19 nos últimos 90 dias. 
     O teste de COVID não é recomendado por 90 dias depois de um teste positivo.  
 
Se sim, liste a data do último teste positivo para COVID-19: ______________________ 

 
       Não, minha criança não testou positivo para o vírus COVID-19 nos últimos 90 dias. 
 

CONSENTIMENTO 
Ao completar e submeter este formulário, eu confirmo que sou o pai ou guardião ou legalmente autorizado 
para consentir e confirmar que:  
 

A. Eu autorizo a coleta e testagem de minha criança para COVID-19 durante o horário escolar como parte 
de testes coletivos semanais em um grupo aleatoriamente selecionado, além de testes adicionais 
individuais PCR/moleculares na minha criança. Eu entendo que todos os métodos de testagem serão 
não invasivos, com amostras coletadas através de esfregaços nasais com tubos curtos. 

B. Eu entendo que os testes coletivos não irão gerar um resultado individual de cada um do grupo, e que 
os resultados dos testes de minha criança não poderão ser individualmente compartilhados comigo. 
No entanto, eu entendo que dados pessoais de saúde da minha criança poderão ser usados por 
motivos de rastreamento e para identificar indivíduos que precisem de testes adicionais.  

C. Eu entendo que eu serei notificado sobre os resultados de qualquer teste “follow up” adicional de 
COVID-19 que precise ser feito em minha criança.  

D. Eu entendo que os testes coletivos de rotina de COVID-19 assim como os testes adicionais apresentam 
a possibilidade de serem falso-positivos ou falso-negativos. Dado o potencial para falso-negativos, eu 
entendo que minha criança deve continuar seguindo todas as normas de segurança para a prevenção 
do COVID-19, que inclui usar máscaras, manter o distanciamento social, e seguir todos os protocolos 
de isolamento e testagem caso minha criança venha a ter sintomas de COVID-19.  

E. Eu entendo que os funcionários que vão administrar os testes coletivos de rotina e os testes adicionais 
subsequentes foram treinados para administrar testes de forma segura e apropriada. Eu concordo que 
nem o administrador do teste, nem as Framingham Public Schools, nem seus fiduciários, 
administradores, funcionários ou organizações patrocinadoras são legalmente responsáveis por 
qualquer acidente ou eventuais danos que possam ocorrer em decorrência da participação do 
programa de testagem coletiva. 

F. Eu entendo que minha criança deve ficar em casa caso não esteja se sentindo bem. Eu reconheço que 

 

 



um teste adicional positivo é indicação de COVID-19 e que minha criança deve ficar em casa da escola, 
se auto-isolar e seguir as recomendações dos órgãos públicos de saúde locais.  

G. indica que minha criança precisa ficar em casa, não ir para a escola, se auto-isolar, e continuar usando 
máscaras para evitar o contágio de outras pessoas.  

H. Eu entendo que o sistema escolar não está atuando como provedor médico da sua criança, e este 
teste não deve substituir o provedor médico atual de minha criança, e eu assumo total 
responsabilidade de tomar as devidas providências em relação aos resultados dos testes de minha 
criança. Eu concordo que vou buscar assistência médica, cuidados necessários e devido tratamento do 
provedor médico de minha criança. Eu entendo que sou financeiramente responsável por qualquer 
cuidado que minha criança venha a receber de seu provedor médico.  

I. Eu entendo que os testes “follow-up” adicionais vão gerar informações de saúde protegidas (PHI, em 
inglês) e outras informações pessoais que identificam minha criança. De acordo com decisão 45 CFR 
164.524(c)(3), eu autorizo e confirmo que a empresa de testagem está autorizada a transmitir 
informações desta natureza (PHI) para a escola de minha criança, para o Departamento de saúde 
pública, para o Departamento de educação primária e secundária (DESE, em inglês), e para o provedor 
dos testes. Eu também entendo que informações de saúde protegidas (PHI) podem ser compartilhadas 
com o Escritório executivo de saúde e de serviços humanos (EOHHS, em inglês) e com qualquer outro 
terceiro, sendo estes dentro do que é autorizado pelo HIPAA.  

J. Eu entendo que autorizar estes testes de COVID-19 para minha criança é opcional e que eu posso 
recusar esta autorização, e, sendo assim, minha criança não será testada.  

K. Eu entendo que eu posso mudar de ideia e cancelar esta permissão a qualquer momento, mas que 
este cancelamento será aplicado somente à testes futuros, e não poderá ser retroativo e nem revogar 
informações cujas o compartilhamento já tenha sido anteriormente autorizado. Para cancelar esta 
permissão para testagem de COVID-19, entre em contato com Cindie Pagano pelo 
email cpagano@framingham.k12.ma.us ou pelo telefone 508-782-6876. 
 

Eu, abaixo assinado, fui informado do propósito do teste, procedimentos, possíveis benefícios e riscos e recebi 
uma cópia deste consentimento. Eu tive a oportunidade de tirar dúvidas antes de assinar, e recebi a 
informação que eu posso tirar dúvidas adicionais a qualquer momento. Eu voluntariamente autorizo a 
testagem de COVID-19 para minha criança.  
 
 

❏ EU LI O TERMO DE CONSENTIMENTO ACIMA E GOSTARIA QUE MINHA CRIANÇA PARTICIPASSE DA 
TESTAGEM PARA COVID-19.  

 
Assinatura do Pai/Guardião:  ________________________________              Data: ________________ 
 
 

❏ EU LI O TERMO DE CONSENTIMENTO ACIMA E NÃO GOSTARIA QUE MINHA CRIANÇA PARTICIPASSE 
DA TESTAGEM PARA COVID-19. 

 
Assinatura do Pai/Guardião:  ________________________________              Data: ________________ 
 
 
POR FAVOR DEVOLVA ESTE FORMULÁRIO PARA A ESCOLA DE SUA CRIANÇA PARA QUE VOCÊ POSSA INCLUIR 
SUA RESPOSTA EM NOSSA BASE DE DADOS.  
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