
  

 

     

 

 

  

Formulário de consentimento 2 - Novo teste 

individual para o grupo que testou positivo  
Ao completar e submeter esse formulário, eu confirmo que sou o pai/mãe ou responsável legal para dar o 

consentimento e que autorizo a administração do teste antígeno do COVID-19 no meu filho(a) caso ele(a) 

faça parte do grupo testado como positivo pela Haverhill Public Schools. Eu entendo que essa autorização 

do teste do COVID-19 no meu filho(a) é opcional e que eu posso recusar dar a autorização, o que no caso, 

meu filho não será testado. Eu também entendo que o meu filho(a) deve ficar em casa caso ele(a) não esteja 

se sentindo bem.  

 

Informação demográfica do aluno: 
Primeiro nome do  

aluno(a):___________________________________________________________ 

 

Sobrenome do 

aluno(a):____________________________________________________________ 

 

Nome do meio do  

aluno(a):_________________________________________________________ 

 

Endereço do aluno(a) (rua, cidade, código  

postal):____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Qual é a data de nascimento do  

aluno(a)?_________________________________________________ 

 

Qual é a etnia do aluno(a)? (selecione todas que se aplicam): 

____ Nativo americano ou do Alasca 

____ Asiática 

____ Negra/Afro-americana 

____ Havaiano nativo/Ilha do Pacífico 

____ Branca 

____ Outra 

____ Desconhecida 

 

O aluno(a) é de origem hispânica? (Selecione um): 

____ Sim 

____ Não 

____ Desconhecida 

 

Qual é o sexo do aluno(a)? (Selecione um): 

____ Masculino 



  

____ Feminino 

____ Transgênero 

____ Desconhecido 

 

O aluno(a) é portador de deficiência? (Selecione um): 

____ Sim 

____ Não 

 

Qual é o idioma principal do aluno(a)? _____________________________________________ 

 

Nome do Pai/Mãe/Responsável legal:  
Nome do Pai/Mãe/Responsável legal:______________________________________________________ 

 

Sobrenome do Pai/Mãe/Responsável 

legal:______________________________________________________ 

 

Endereço dos pais/responsáveis (se diferente do acima):_____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Número de telefone dos pais/responsável:___________________________________________________ 

 

Endereço de e-mail do Pai/Mãe/Responsável legal ___________________________________ 

 

Consentimento e compartilhamento de dados (rubricar): 

_____ Caso meu filho(a) apresente sintomas de COVID-19, autorizo um profissional da administração, 

durante o horário escolar, a administrar o teste de antígeno Abbott BinaxNOW para a COVID-19. Eu 

entendo que os resultados do teste do meu filho(a) serão carregados no Projeto Beacon, que os 

compartilhará com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts de acordo com a lei estadual. 

_____ Eu autorizo a divulgação de minhas informações de contato para o Projeto Beacon (uma organização 

terceirizada contratada para obter consentimentos para o teste e para compartilhar os resultados do teste). 

Eu entendo que juntamente com os resultados dos testes, o Projeto Beacon compartilhará minhas 

informações de contato com o DPH. Também entendo que posso criar um perfil de usuário no Projeto 

Beacon, o qual me notificará sobre a administração e os resultados dos testes. Concordo que, se criar esse 

perfil de usuário, só usarei o sistema do Projeto Beacon com a finalidade de acessar informações, incluindo 

resultados de testes, às quais estou legalmente autorizado a acessar. 

Signatário autorizado: 
Eu entendo que posso mudar de ideia e cancelar essa autorização a qualquer momento. No entanto, sei que 

este cancelamento é válido apenas para informações futuras e que qualquer informação existente antes 

desse cancelamento pode ser divulgada. Para cancelar esta autorização para o teste da COVID-19, preciso 

entrar em contato diretamente com o Projeto Beacon pelo telefone (617) 741-7310. 

 

_________________________________________ 

Nome do pai/responsável (letra de forma) 

_________________________________________         _____________________  

Assinatura do pai/mãe/responsável             Data 
 


