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Zgoda na przeprowadzenie testu na COVID-19  

Dostępna jest angielska wersja niniejszej zgody; w przypadku jakichkolwiek niejasności należy zapoznać się z wersją angielską. 
 

Concentric by Ginkgo, usługa świadczona przez Ginkgo Bioworks, Inc. („Concentric”), zapewnia programy badań na COVID-
19 w formie „testów agregowanych” i / lub „testów diagnostycznych” dla szkół i organizacji („Program”). Testy agregowane 
oferowane w ramach programu zostały zweryfikowane zgodnie z zaleceniami FDA. Pokazują one, czy ktoś w danej „puli” 
badanych jest chory. Testy te nie pokazują jednak kto konkretnie jest chory. Testy diagnostyczne pokazują, czy dana osoba 
jest chora. Testy diagnostyczne oferowane w ramach programu są upoważnione przez FDA i obejmują szybkie testy 
antygenowe oraz testy PCR / molekularne. 

Każdy uczestnik musi przeczytać i podpisać niniejszy formularz przed wzięciem udziału w programie. W 
przypadku uczestników poniżej 18 roku życia (osób niepełnoletnich), rodzic lub opiekun prawny musi przeczytać i podpisać 
niniejszy formularz w imieniu osoby niepełnoletniej, zanim taka osoba niepełnoletnia będzie mogła wziąć udział w 
programie.

Najważniejsze elementy zgody to:

● Jak większość testów na COVID-19, wykorzystane w tym programie testy agregowane i diagnostyczne nie są 
zatwierdzone przez FDA. (Uwaga: Słowo „zatwierdzone” ma konkretne znaczenie z punktu widzenia FDA. (Jak 
na wczesny okres 2021 roku roku żadne testy na COVID-19 nie zostały zatwierdzone przez FDA). 
 

● Testy agregowane nie oferują indywidualnych wyników dla każdej osoby w puli. W przypadku jednak, gdy 
wystąpi wynik dodatni w puli agregowanej, wszyscy członkowie puli zostaną powiadomieni. 

 
● Indywidualne testy diagnostyczne mogą być używane jako „testy uzupełniające” w przypadku, gdy test 

agregowany zaowocuje wynikiem pozytywnym. Mogą one też zostać wykorzystane samodzielnie. Szkoła lub 
organizacja przeprowadzająca test w ramach programu określi kiedy i jak będą stosowane testy diagnostyczne. 
 

● Ponieważ testy diagnostyczne oferują indywidualne wyniki, każda osoba zostanie powiadomiona o swoich 
wynikach wszystkich testów przez nią zrobionych. 

 
● Można w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę. 

 
● Potencjalne ryzyko pobierania próbki obejmuje lekki dyskomfort. 

 
 
Proszę starannie przeczytać i podpisać niniejszą zgodę. 

 
W treści zgody "ja” i „mnie” odnosi się do osoby, której dane i próbki są pobierane na potrzeby badania i która skorzysta z 
usług, jakie mogą być świadczone w ramach programu („osoba podlegająca badaniu”). Podpisując niniejszą zgodę 
potwierdzam, że jestem osobą podlegającą badaniu lub że jestem odpowiednim rodzicem, opiekunem lub 
prawnie upoważnioną osobą dla niżej nazwanej osoby niepełnoletniej podlegającej badaniu oraz : 
 
A. Upoważniam do pobrania i przetestowania agregowanych testów na COVID-19 i / lub indywidualnych testów 

diagnostycznych osoby podlegającej badaniu, zgodnie z z prośbą organizacji lub szkoły osoby podlegającej badaniu (w 
tym szybkich testów antygenowych i testów PCR / molekularnych). Rozumiem, że wszystkie typy próbek będą to 
nieinwazyjne, krótkie wymazy z nosa lub śliny. Potencjalne ryzyko przy pobieraniu próbek obejmuje dyskomfort 
spowodowany wprowadzeniem wacików do wymazu. Oczekuje się, że podrażnienie będzie krótkotrwałe.  

B. Rozumiem, że testy agregowane tego typu nie muszą być zatwierdzone lub upoważnione przez Amerykańską Agencję 
ds. żywności i leków (FDA), oraz rozumiem, że agregowane testy nie są zatwiedzone ani autoryzowane przez FDA oraz 
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nie są medycznym testem diagnostycznym. Rozumiem, że indywidualne testy diagnostyczne dostarczane przez 
Concentric są autoryzowane przez FDA w ramach zezwolenia na użycie w nagłych wypadkach. 

C. Rozumiem, że testy agregowane nie oferują indywidualnych wyników dla każdego członka puli i że wyniki 
indywidualnych osób podlegających badaniu w ramach testu agregowanego nie będą udostępnione. Rozumiem, że 
organizacja lub szkoła osoby podlegającej badaniu może otrzymać wyniki wszelkich testów. 

D. Rozumiem, że zostanę powiadomiony o wynikach wszelkich indywidualnych testów diagnostycznych PCR lub testów 
molekularnych na COVID-19. 

E. Rozumiem, że podobnie jak w przypadku każdego testu na COVID-19 istnieje możliwość fałszywie dodatniego lub 
fałszywie ujemnego wyniku testu na COVID-19, a prawdopodobieństwo błędnego wyniku testu na COVID-19 może być 
wyższe w przypadku testów agregowanych niż w przypadku testów indywidualnych. 

F. Rozumiem, że ani firma Concentric, ani szkoła lub organizacja osoby podlegającej badaniu nie działają jako dostawca 
usług medycznych osoby podlegającej badaniu, niniejsze badanie nie zastępuje leczenia prowadzonego przez 
dostawców usług medycznych osoby podlegającej badaniu i przyjmuję pełną i kompletną odpowiedzialność za podjęcie 
odpowiednich działań w odniesieniu do wyników testu osoby podlegającej badaniu. Nie podejmę decyzji medycznych 
bez konsultacji z dostawcą usług medycznych lub nie zignoruję porady lekarskiej takiej osoby, lub nie będę zwlekać z 
zasięgnięciem takiej porady w oparciu o wyniki testów uzyskanych z badań agregowanych lub indywidualnych. 

G. Rozumiem, że mogę zmienić zdanie i cofnąć niniejszą zgodę w dowolnym momencie, ale takie cofnięcie zgody dotyczy 
tylko przyszłości i nie wpływa na informacje wcześniej przeze mnie dopuszczone do udostępnienia. W celu cofnięcia 
zgody na badanie na COVID-19 proszę skontaktować się ze szkołą lub organizacją osoby podlegającej badaniu. 

H. Rozumiem, że Concentric bada aspekty wirusa COVID-19, takie jak śledzenie mutacji wirusa, i dodatkowo upoważniam 
Concentric do sekwencjonowania wirusów i innych drobnoustrojów obecnych w próbkach do celów epidemiologicznych 
i zdrowia publicznego. 

Ja, niżej podpisany, potwierdzam, że przeczytałem powyższe informacje o programie, opisie próbek testowych, które 
mają być zebrane oraz możliwym ryzyku związanym z programem oraz rozumiem, że informacje te mogą być również 
dostarczone przez Concentric na pisemne żądanie skierowane do szkoły lub organizacji osoby podlegającej badaniu.  
Dodatkowe warunki, politykę prywatności Concentric oraz upoważnienia do udostępnienia informacji na badania 
Concentric można znaleźć tutaj:  https://www.concentricbyginkgo.com/consent. Dobrowolnie wyrażam zgodę na udział 
(lub zezwalam osobie niepełnoletniej na udział) w programie. 

 

 
Nazwa szkoły / organizacji: _____________________________________ 
 

Jeżeli niniejsza zgoda jest dla osoby podlegającej 
badaniu  
 
 
Nazwisko i imię (drukowanymi literami):  
 
_____________________________________________________  
 
Podpis: _______________________________________________ 
 
Data:  ________________ 
 

Jeżeli niniejsza zgoda jest dla osoby 
niepełnoletniej: 
 
 
Nazwisko i imię osoby niepełnoletniej (drukowanymi literami):   
 
________________________________________________________  
 
Nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego (drukowanymi literami):  
 
________________________________________________________  
 
Podpis rodzica / opiekuna prawnego:   
 
________________________________________________________  
 
Data: ______________ 
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Informacje o osobie badanej na COVID-19  

 

Nazwa szkoły / organizacji: ______________________________________________________________________ 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby badanej / osoby niepełnoletniej: _____________________________________________________________ 

Imię (First)    Nazwisko (Last) 
 
 
 
Imię i nazwisko opiekuna (jeżeli ma zastosowanie): _______________________________________________________________ 

Imię (First)    Nazwisko (Last) 
 
 
Dane osoby badanej / osoby niepełnoletniej: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Data urodzenia (miesiąc dzień rok)                Numer telefonu (1-###-###-####) 
(Date of Birth — Month Day Year)       (Phone Number) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Adres - ulica skrytka pocztowa             Mieszkanie, budynek, piętro 
(Street Address, P.O. Box)       (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Miasto      Stan   Kod Pocztowy 
(City)      (State)   (ZIP Code) 
 
 
Proszę wskazać, zaznaczając kółkiem jedną opcję w każdym z poniższych, która najlepiej opisuje osobę badaną lub osobę 
niepełnoletnią: 
 
Płeć:   Kobieta     Mężczyzna     Inne      Wolę nie mówić 
(Gender)  (Female)  (Male)  (Other)  (Prefer not to say) 

 
Grupa etniczna:   Latynos     Nie Latynos       Inna      Wolę nie mówić 
(Ethnicity)  (Hispanic or Latino) (Not Hispanic or Latino)  (Other)  (Prefer not to say) 
 
 
Rasa:          Indianin lub rdzenny mieszkaniec Alaski     Azjata     Czarny lub Afroamerykanin 
(Race)          (American Indian or Alaska Native)   (Asian)   (Black or African American) 
 

Rdzenny Hawajczyk lub rdzenny mieszkaniec innych wysp Pacyfiku    Biały    Osoba wielorasowa 
(Native Hawaiian/Other Pacific Islander)    (White)  (Two or more races) 

 
Inna       Wolę nie mówić 
(Other)       (Prefer not to answer) 


