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 Համաձայնություն՝ COVID-19-ի թեստավորման վերաբերյալ  

Սույն համաձայնության անգլերեն տարբերակը հասանելի է; անորոշության դեպքում, խնդրում ենք ընթերցել 
անգլերեն տարբերակը։ 

 
Concentric by Ginkgo՝ ծառայություն, որ տրամադրվում է Ginkgo Bioworks, Inc. (“Concentric”)-ից, ուսումնական 
հաստատություններին և կազմակերպություններին տրամադրում է COVID-19-ի թեստավորման ծրագրեր՝ 
«խմբակային թեստավորման» և/կամ «դիագնոստիկ թեստավորման»	 ձևով («Ծրագիր»)։ Ծրագրի միջոցով 
առաջարկվող խմբակային թեստավորումները հաստատվել են, առաջնորդվելով  FDA խորհրդով։  Այն ցույց է տալիս 
եթե «խմբում» որևէ մեկը հիվանդ է։ Սակայն, թեստը ցույց չի տալիս թե հատկապես ով է հիվանդ։ Դիագնոստիկ 
թեստերը ցույց են տալիս, երբ որևէ անհատ է հիվանդ։ Ծառայության կողմից առաջարկվող դիագնոստիկ թեստերը 
լիազորված են FDA կողմից և ներառում են հակածինների/անտիգենների էքսպրես թեստեր և PCR մոլեկուլային 
թեստեր։   

Ծրագրին մասնակցելուց առաջ, յուրաքանչյուր մասնակից պիտի կարդա և ստորագրի այս 
դիմումաձևը։ Եթե մասնակիցը 18-ից ցածր տարիքի է («Անչափահաս»), ծնողը կամ օրինական խնամակալը 
Անչափահասի փոխարեն պիտի կարդա և ստորագրի այս դիմումաձևը՝ Անչափահասի Ծրագրին մասնակցելուց 
առաջ։ 

Համաձայնության կարևոր կետերն են․

● Այս ծրագրում օգտագործվող խմբակային, ինչպես նաև դիագնոստիկ թեստերը, այնպես ինպես COVID-19 
թեստերի մեծամասնությունը FDA հաստատում չունեն։ (Նշում․	 «հաստատում» բառը յուրահատուկ 
նշանակություն ունի FDA տեսանկյունից։ 2021-ի սկզբի տվյալներով COVID-19-ի թեստերից ոչ մեկը FDA 
հաստատում չունի։)   
 

● Խմբակային թեստերը խմբի անդամներից յուրաքանչյուրի համար անհատական արդյունքներ չեն 
տրամադրում։ Սակայն խմբակային թեստից դրական արդյունք ստանալու դեպքում, այդ խմբի բոլոր 
անդամները կտեղեկացվեն։ 

 
● Խմբակային թեստերի դրական պատասխանի դեպքում անհատական դիագնոստիկ թեստեր կարող են 
անցկացվել որպես «հետագա թեստեր»։ Դրանք կարող են նաև առանձին օգտագործվել։ Ծրագրի ներքո թեստը 
տրամադրող ուսումնական հաստատությունը կամ կազմակերպությունը կորոշի երբ և ինչպես օգտագործել 
դիագնոստիկ թեստերը։ 
 

● Յուրաքանչյուր անձ անհատապես կտեղեկացվի անցկացված յուրաքանչյուր դիագնոստիկ թեստի արդյունքի 
մասին, քանի որ դիագնոստիկ թեստերն անհատական արդյունքներ են տրամադրում։   

 
● Ձեր համաձայնությունը կարող եք չեղարկել ցանկացած պահի։  

 
● Նմուշ վերցնելու հետևանքով առաջացող խնդիրներից է թեթևակի անհանգստությունը։ 

 
Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ և ստորագրել հետևյալ Համաձայնությունը  

 
Համաձայնագրի ընթացքում «դուք» և «ձեր» բառերը վերաբերում են այն անձնավորությանը, ում ինֆորմացիան և 
նմուշառումը (ները) տրամադրվում է/են թեստավորման նպատակով և ով պիտի Ծրագրի ներքո ծառայություններ ստանա 
(«Թեստավորվող»)։ Այս համաձայնությունը ստորագրելով դուք հաստատում եք, որ դուք եք Թեստավորվողը 
կամ համապատասխան ծնողը, խնամակալը, կամ համաձայնություն տալու համար օրենքով լիազորված 
անհատը ստորև նշված անչափահաս Թեստավորողի համար և․ 
 
A. Դուք լիազորում եք COVID-19-ի խմբակային թեստավորման հավաքումը և թեստավորումը և/կամ անհատական 
դիագնոստիկ թեստերն,	 այնպես ինչպես պատվիրվել է Թեստավորող կազմակերպության կամ ուսումնական 
հաստատության կողմից (այդ թվում՝ էքսպրես հակածինների/անտիգենների թեստեր և PCR/մոլեկուլային թեստեր)։ 
Դուք հասկանում եք, որ նմուշառման բոլոր տեսակները ոչ ինվազիվ են, վերցվում են թքից կամ թքի խոռոչից՝ կարճ 
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խծուծի միջոցով։ Նմուշառման վերցման հավանական խնդիրներից են անհանգստությունը՝ խծուծը մտցնելու 
հետևանքով։ Գրգռվածությունը պիտի կարճ տևի։  

B. Դուք հասկանում եք, որ այս տեսակի խմբակային թեստերի անցկացումը Ա․Մ․Ն․ Սննդի և Դեղերի Վարչության (FDA) 
լիազորում չի պահանջում և Դուք հասկանում եք, որ խմբակային թեստերը FDA հաստատում կամ լիազորում չունեն 
կամ բժշկական դիագնոստիկ թեստեր չեն։ Դուք հասկանում եք, որ Concentric-ից տրամադրվող անհատական 
դիագնոստիկ թեստերը FDA լիազորում ունեն՝ հրատապ օգտագործման լիազորման հրամանի ներքո։ 

C. Դուք հասկանում եք, որ խմբակային թեստավորումը խմբի անհատական անդամների ստուգման արդյունքներ չի 
տրամադրում և որ Թեստավորվողի անհատական թեստի արդյունքները ձեզ չեն կարող փոխանցվել խմբակային թեստի 
սահմաններում։ Դուք հասկանում եք, որ Թեստավորվողի կազմակերպությունը կամ ուսումնական հաստատությունը 
կարող է ստանալ ցանկացած թեստի արդունքներ։ 

D. Դուք հասկանում եք, որ կտեղեկացվեք  COVID-19-ի համար կատարված ցանկացած դիագնոստիկ PCR կամ 
մոլեկուլային թեստի արդյունքների վերաբերյալ։  

E. Դուք հասկանում եք, որ այնպես, ինչպես ցանկացած  COVID-19-ի թեստի դեպքում, կեղծ դրական կամ կեղծ 
բացասական COVID-19-ի թեստի արդյունքների հավանականություն կա և, որ խմբակային թեստավորման դեպքում ոչ 
ճշգրիտ արդյունքների հավանականությունն ավելի մեծ է, քան անհատական թեստավորման դեպքում։ 

F. Դուք հասկանում եք, որ ոչ Concentric-ը, ոչ էլ Թեստավորվողի ուսումնական հաստատությունը կամ 
Կազմակերպությունը Թեստավորվողի բժշկական ծառայություններ սպասարկող չի հանդիսանում, այս թեստավորումը 
չի փոխարինում Թեստավորվողի բժշկական ծառայություն սպասարկողի կողմից տրամադրվող բուժմանը և 
Թեստավորվողի թեստի արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան գործողությունների դիմելն ամբողջապես ձեր 
պատասխանատվության տակ է գտնվում։ Դուք բժշկական որոշումներ չեք կայացնի առանց բժշկական 
ծառայություններ սպասարկողի հետ քննարկելու կամ ձեր բժշկի բժշկական կարծիքը չեք անտեսի կամ չեք հետաձգի 
նման կարծիք ստանալը՝ հիմնվելով խմբակային կամ անհատական թեստի արդյունքների վրա։  

G. Դուք հասկանում եք, որ ցանկացած պահի կարող եք ձեր որոշումը փոխել կամ չեղարկել այս թույլատվությունը, սակայն 
այս չեղարկումը միայն հետագային է վերաբերում և չի անդրադառնա այն տեղեկատվության վրա, որ արդեն 
թույլատրել եք տարածել։ COVID-19-ի թեստավորման այս թույլատվությունը չեղարկելու համար կապվեք 
Թեստավորվողի Ուսումնական հաստատության կամ Կազմակերպության հետ։ 

H. Դուք հասկանում եք, որ Concentric-ը հետազոտություններ է անցկացնում COVID-19 վարակի վերաբերյալ, օրինակ 
հետևում է վարակի մուտացիաներին, և դուք նաև լիազորում եք Concentric-ին նմուշառման մեջ առկա վարակները և այլ 
մանրէները կարգավորել վարակաբանական և հանրային առողջության նպատակով։ 

Դուք՝ որպես ստորագրող, հաստատում եք, որ կարդացել եք Ծրագրի մասին վերոնշյալ տեղեկությունները, վերցվող 
նմուշառման նկարագրությունը և Ծրագրի հավանական ռիսկայնությունը և հասկանում եք, որ այս տեղեկությունը կարող 
է նաև փոխանցվել Concentric-ի կողմից Թեստավորվողի Ուսումնական հաստատության կամ կազմակերպության գրավոր 
խնդրանք ներկայացնելու դեպքում։ Լրացուցիչ պայմանները և հանգամանքները,	Concentric-ի գաղտնիության կարգը և 
Concentric-ի թեստավորման համար տրվող լիազորման թույտվությունը կարող եք գտնել այստեղ․ 
https://www.concentricbyginkgo.com/consent. Դուք կամավոր համաձայնում եք մասնակցել (կամ թույատրում եք 
Անչափահասին մասնակցել) Ծրագրում։ 

 
Ուսումնական հաստատության/Կազմակերպության անվանումը․ _____________________________________ 
 
Եթե այս համաձայնումը ձեզ համար է որպես 
Թեստավորվող  
 
Անուն ազգանուն (տպատառերով)․   
 
Ստորագրություն․ ________________________________________ 
 
Տարեթիվ․  ________________ 
 

Եթե այս համաձայնումն Անչափահասի համար է․ 
 
Անչափահասի անուն ազգանունը (տպատառերով)․    
 
Ծնողի/օրինական խնամակալի անունը (տպատառերով)․   
 
Ծնողի/օրինական խնամակալի ստորագրություն․    
 
Տարեթիվ․ ______________ 
 



 

Created 8/25/2021 

 

Տեղեկատվություն COVID-19-ի դեմ Թեստավորվողի 
Վերաբերյալ 

 

Ուսումնական հաստատության կամ կազմակերպության անվանումը․ ________________________________________  
 

 
Թեստավորվողի/անչափահասի անունը․ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
                        Անուն (First)              Ազգանուն (Last) 

 
 
Օրինական խնամակալի անունը (եթե կիրառելի է)․  
____________________________________________________________________________________________________ 
       Անուն (First)    Ազգանուն (Last) 
 
 
Թեստավորվողի/անչափահասի տեղեկությունները․ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Ծննդյան թիվ (Ամիս, Օր, Տարի)     Հեռախոսահամար (1-###-###-####) 
(Date of Birth — Month Day Year)                 (Phone Number) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Փողոցի հասցեն, Փոստարկղ             Բնակարան, շենք, հարկ 
(Street Address, P.O. Box)      (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Քաղաք      Նահանգ           Ինդեքս 
(City)       (State)         (ZIP Code) 
 
 
Շրջանակով նշեք հետևյալ տարբերակներից մեկը, որ լավագույնս նկարագրում է ձեր թեստավորվողին կամ 
անչափահասին․ 
 
Սեռ․   Իգական             Արական  Այլ  Նախընտրում եմ չասել  
(Gender)  (Female)  (Male)  (Other)  (Prefer not to say) 
 
 
Էթնիկ պատկանելությունը․  Իսպանացի կամ լատինոամերիկացի  Ոչ Իսպանացի կամ լատինոամերիկացի 
(Ethnicity)                           (Hispanic or Latino)    (Not Hispanic or Latino)   
   
 
             Այլ    Նախընտրում եմ չպատասխանել 
             (Other)    (Prefer not to say) 



 

Created 8/25/2021 

 
 
Ռասսան․   Ամերիկյան հնդկացի կամ բնիկ ալասկացի    Ասիացի   
(Race)   (American Indian or Alaska Native)      (Asian)   
 
   Սևամորթ  կամ աֆրոամերիկացի 
   (Black or African American) 
 
   Հավայան կղզիների բնիկ/Խաղաղօվկիանոսյան այլ բնիկ  Սպիտակամորթ  
   (Native Hawaiian/Other Pacific Islander)     (White)  
 
   Երկու կամ  ավել ռասսայի       Այլ    
   (Two or more races)       (Other)   
   
   Նախընտրում եմ չպատասխանել 
   (Prefer not to answer) 

 


