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Consimțământ în vederea testării pentru COVID-19  

Versiunea în limba engleză a prezentului consimțământ este disponibilă; în caz de neclarități, consultați versiunea în limba engleză. 
 

Concentric by Ginkgo, un serviciu furnizat de Ginkgo Bioworks, Inc. („Concentric”), oferă programe de testare pentru COVID-
19 sub forma „testării combinate de grup” și/sau a „testelor de diagnostic” adresate școlilor și organizațiilor (un „Program”). 
Testele combinate de grup oferite în cadrul unui Program au fost validate cu ajutorul recomandărilor FDA. Acestea arată 
dacă există persoane bolnave într-un „grup”. Testul nu indică însă cu exactitate cine este bolnav. Testele de diagnostic 
indică dacă o anumită persoană este bolnavă. Testele de diagnostic oferite în cadrul unui program sunt autorizate de FDA 
și includ teste rapide antigen și teste PCR/moleculare. 

Fiecare participant trebuie să citească și să semneze acest formular înainte să participe la un Program. Dacă 
participantul nu a împlinit încă 18 ani („Minor”), un părinte sau tutore trebuie să citească și să semneze acest formular în 
numele Minorului înainte de participarea acestuia la un Program.

Aspectele esențiale ale consimțământului sunt:

● La fel ca majoritatea testelor pentru COVID-19, nici testele de grup și nici cele de diagnostic din cadrul acestui 
program nu sunt aprobate de FDA. (Notă: Termenul „aprobat” are o semnificație foarte exactă din perspectiva 
FDA. De la începutul anului 2021, FDA nu a aprobat niciun test pentru COVID-19.) 
 

● Testele combinate de grup nu furnizează rezultate individuale pentru fiecare persoană dintr-un grup. Cu toate 
acestea, dacă se obține un rezultat pozitiv la un test combinat de grup, vor fi notificate toate persoanele din 
grupul respectiv. 

 
● Testele de diagnostic individuale pot fi utilizate ca „teste de urmărire” dacă se obține un rezultat pozitiv la un 

test combinat de grup. Aceste teste se pot utiliza și separat. Școala sau organizația care oferă testarea în cadrul 
programului va stabili când și unde se va utiliza testul de diagnostic. 
 

● Având în vedere că testele de diagnostic oferă rezultate individuale, fiecare persoană va fi notificată referitor la 
fiecare rezultat obținut la fiecare test de diagnostic pe care îl efectuează. 

 
● Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. 

 
● Riscurile potențiale asociate cu recoltarea unei probe includ disconfortul ușor. 

 
 
Vă rugăm să citiți cu atenție și să semnați următorul Consimțământ 

 
Pe parcursul acestui consimțământ, formulele de adresare „dumneavoastră” și „al dumneavoastră” se referă la persoana 
ale cărei informații și probe sunt puse la dispoziție spre testare și care va beneficia de serviciile furnizate în cadrul unui 
Program („Persoana testată”). Prin semnarea acestui consimțământ, confirmați că sunteți Persoana testată sau 
părintele, tutorele sau persoana autorizată legal să își exprime acordul pentru Minorul numit în continuare 
care efectuează testul și: 
 
A. Autorizați recoltarea și efectuarea testelor combinate de grup și/sau a testelor de diagnostic individuale pentru COVID-

19 pentru Persoana testată, la cererea organizației sau a școlii frecventate de Persoana testată (inclusiv teste rapide 
antigen și teste PCR/moleculare). Înțelegeți că toate tipurile de probe recoltate vor fi non-invazive, pe tampoane nazale 
scurte sau din salivă. Riscurile potențiale asociate cu recoltarea probelor includ disconfort cauzat de introducerea 
tampoanelor de recoltare. Se preconizează că iritația va fi de scurtă durată.  

B. Înțelegeți că acest tip de teste combinate de grup nu este necesar să fie aprobat sau autorizat de Agenția pentru 
Alimentație și Medicamente din Statele Unite (FDA) și înțelegeți că testele combinate de grup nu constituie un test 
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aprobat sau autorizat de FDA și nici un test de diagnostic medical. Înțelegeți că testele de diagnostic individual oferite 
de Concentric sunt autorizate de FDA în baza unei proceduri de autorizare pentru utilizare de urgență. 

C. Înțelegeți că testarea combinată de grup nu furnizează rezultate individuale pentru fiecare membru dintr-un grup și că 
nu vi se pot transmite rezultatele individuale ale unei Persoane testate din cadrul unei testări combinate de grup. 
Înțelegeți că organizația sau școala frecventată de Persoana testată poate primi rezultatele oricărui test. 

D. Înțelegeți că veți fi notificat(ă) cu privire la rezultatele obținute la orice test PCR de diagnostic individual sau test 
molecular pentru COVID-19. 

E. Înțelegeți că, la fel ca în cazul oricărui test de depistare a COVID-19, se pot obține rezultate fals pozitive sau fals 
negative la testul COVID-19 și că posibilitatea de a obține un rezultat eronat la testul pentru COVID-19 poate fi mai 
ridicată în cazul testării combinate de grup decât în cazul testării individuale. 

F. Înțelegeți că nici Concentric, nici școala sau organizația de care aparține Persoana testată nu acționează ca furnizor de 
servicii medicale pentru Persoana testată, că această testare nu înlocuiește tratamentul oferit de furnizorul de servicii 
medicale al Persoanei testate și vă asumați responsabilitatea deplină și completă de a lua măsuri corespunzătoare în 
ceea ce privește rezultatele testării Persoanei testate. Nu veți lua decizii medicale fără să consultați un furnizor de 
servicii medicale și nu veți ignora recomandările furnizorului dumneavoastră de servicii medicale și nici nu veți amâna 
să solicitați astfel de recomandări pe baza rezultatelor pe care le primiți în urma testărilor combinate de grup sau a 
testărilor individuale. 

G. Înțelegeți că puteți să vă răzgândiți și să anulați această permisiune în orice moment, dar o astfel de anulare se aplică 
doar pe viitor și nu va afecta informațiile pe care ați fost deja de acord să le furnizați. Pentru a anula această permisiune 
pentru testarea COVID-19, contactați școala sau organizația de care aparține Persoana testată. 

H. Înțelegeți că firma Concentric cercetează aspecte ale virusului COVID-19, cum ar fi urmărirea mutațiilor virale și 
autorizați în continuare Concentric să secvențieze virusurile și alți microbi prezenți în probe în scopuri epidemiologice și 
de sănătate publică. 

Subsemnatul, confirm că am citit informațiile de mai sus referitoare la Program, descrierea probelor de testare care 
urmează să fie colectate și posibilele riscuri ale Programului și înțeleg că aceste informații pot fi furnizate de Concentric și 
la cererea scrisă a școlii sau a organizației de care aparține Persoana testată. Termenii și condițiile suplimentare, politica 
de confidențialitate a Concentric și autorizațiile de lansare pentru testarea Concentric pot fi găsite aici: 
https://www.concentricbyginkgo.com/consent. Sunteți de acord în mod voluntar să participați (sau să îi permiteți 
Minorului să participe) la Program. 

 
Denumirea școlii/organizației: _____________________________________ 
 

În cazul consimțământului exprimat pentru 
Persoana testată:  
 
 
Nume (în clar):    
 
Semnătură: _______________________________________________ 
 
Data:  ________________ 
 

În cazul consimțământului exprimat pentru un 
Minor: 
 
 
Numele Minorului (în clar):    
 
Numele părintelui/tutorelui (în clar):   
 
Semnătura părintelui/tutorelui:    
 
Data: ______________ 
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Informații privind persoana testată pentru COVID-19  
 
 

Denumirea școlii sau organizației: _________________________________________________________________ 
 
 
 
Numele persoanei testate/minorului: _________________________________________________________________ 

Prenume (First)    Nume (Last) 
 
 
 
Numele tutorelui (după caz):  _________________________________________________________________ 

Prenume (First)    Nume (Last) 
 
 
Informații privind persoana testată/minorul: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Data nașterii (Lună Zi An)    Număr de telefon (1-###-###-####) 
(Date of Birth — Month Day Year)     (Phone Number) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Strada, căsuța poștală         Apartament, Bloc, Clădire, Etaj 
(Street Address, P.O. Box)        (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Localitate       Stat   Cod ZIP 
(City)        (State)   (ZIP Code) 
 
 
Pentru fiecare dintre cele de mai jos, încercuiți opțiunea care descrie cel mai bine persoana testată sau minorul: 
 
Gen:  Femeie  Bărbat  Altele  Prefer să nu spun  
(Gender)  (Female)  (Male)  (Other)  (Prefer not to say) 

 
 
Etnie:  Hispanică sau latină Nici hispanică, nici latină  Altele  Prefer să nu răspund 
(Ethnicity) (Hispanic or Latino)  (Not Hispanic or Latino) (Other)  (Prefer not to say) 

 
 
Rasă:  Amerindiană sau nativă din Alaska  Asiatică   Neagră sau afro-americană 
(Race)  (American Indian or Alaska Native)   (Asian)   (Black or African American) 
 

Nativă din Hawaii sau alte rase insulare din Pacific Albă  Două sau mai multe rase 
(Native Hawaiian/Other Pacific Islander)    (White)  (Two or more races) 

 
Altele      Prefer să nu răspund 
(Other)      (Prefer not to answer) 


