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LYNN PUBLIC SCHOOLS 

Teste de Antigénio Abbott BinaxNOW para Indivíduos Sintomáticos 

Autorização dos Pais/Tutores para o Aluno 

 

Ao preencher e submeter este formulário, confirmo que sou o pai/mãe/tutor apropriado para dar 

consentimento e que autorizo a administração de um teste de antigénio para a COVID-19 no meu aluno 

durante o horário escolar, caso os funcionários da escola observem sintomas consistentes com a COVID-

19 ou sintomas isolados (por exemplo, corrimento nasal isolado, dor de cabeça isolada ou dor abdominal 

isolada sem febre). Compreendo que autorizar um teste à COVID-19 para o meu aluno é opcional e que 

posso recusar dar esta autorização, sendo que, nesse caso, o meu aluno não será testado. Compreendo 

ainda que o meu aluno deve ficar em casa se não se sentir bem. 

 

Informação Demográfica do Aluno:  

Primeiro Nome do Aluno: ________________________________________________________ 

 

Sobrenome do Aluno: ____________________________________________________________ 

 

Nome do Meio do Aluno: _________________________________________________________ 

 

Endereço do Aluno (rua, cidade, código postal): _______________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Qual é a data de nascimento do aluno? ______________________________________________ 

 

Qual é a raça do aluno? (Selecione todas as que se aplicam): 

____    Índio Americano/Nativo do Alasca 

____ Asiático 

____ Negro/Afro-Americano 

____ Nativo do Havai/Ilhas do Pacífico 

____ Branco 

____ Outro 

____ Desconhecido 

 

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

____ Sim 

____ Não 

____ Desconhecido 

 

Qual é o género do aluno? (Selecione um): 

____ Masculino 

____ Feminino 

____ Transgénero 

____ Desconhecido 
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O aluno tem alguma deficiência? (Selecione uma): 

____ Sim 

____ Não  

 

Qual é a língua principal do aluno? _________________________________________________ 

 

Informação dos Pais/Tutores:  

Primeiro Nome do Pai/Mãe/Tutor: _________________________________________________ 

 

Sobrenome do Pai/Mãe/Tutor: _____________________________________________________ 

 

Endereço dos Pai/Mãe/Tutor (se diferente do acima mencionado): ________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Número de Telefone do Pai/Mãe/Tutor: _____________________________________________ 

 

E-mail de Telefone do Pai/Mãe/Tutor: ______________________________________________ 

 

Consentimento e Partilha de Dados (por favor, rubricar): 

_____ No caso do meu aluno apresentar sintomas da COVID-19, autorizo que um profissional da 

administração, durante o horário escolar, administre o teste de antígeno Abbott BinaxNOW para a 

COVID-19 ao meu aluno. Compreendo que os resultados do teste do meu aluno serão carregados 

no Project Beacon, que os partilhará com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, de 

acordo com a lei estatal. 

_____ Autorizo a divulgação das minhas informações de contacto ao Project Beacon (uma 

organização de terceiros contratada para compilar o consentimento para os testes e para partilhar 

os resultados dos testes). Compreendo que, juntamente com os resultados dos testes, o Project 

Beacon partilhará as minhas informações de contacto com o Departamento de Saúde Pública 

(DPH). Também compreendo que posso criar um perfil de utilizador no Project Beacon que me 

notificará sobre a administração e os resultados dos testes. Concordo que se criar tal perfil de 

utilizador, só utilizarei o sistema Project Beacon para efeitos de acesso a informações, incluindo 

resultados de testes, a que estou legalmente autorizado a aceder. 

Signatário Autorizado: 

Compreendo que posso mudar de ideias e cancelar esta permissão em qualquer altura, mas que tal 

cancelamento é apenas prospetivo, e não afetará a informação que já permiti que fosse divulgada. 

Para cancelar esta permissão para os testes à COVID-19, terei de contactar diretamente o Project 

Beacon através do número (617) 741-7310. 

 

_________________________________________  

Nome do Pai/Mãe/Tutor (Letra de Imprensa)  

_________________________________________    _____________________ 

Assinatura do Nome do Pai/Mãe/Tutor     Data
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Teste de Antigénio Abbott BinaxNOW para Indivíduos Sintomáticos 

Autorização para amostra de aluno/funcionário que pode autorizar por si próprio 

Ao preencher e submeter este formulário, autorizo a administração de um teste de antigénio para 

a COVID-19 em mim durante o horário escolar se desenvolver sintomas consistentes com a 

COVID-19 ou sintomas mínimos (por exemplo, corrimento nasal isolado ou dor de cabeça ou dor 

abdominal sem febre). Compreendo que tal teste é opcional e posso recusar dar esta autorização, 

sendo que, nesse caso, não serei testado. Compreendo ainda que devo ficar em casa se não me 

sentir bem. 

Informação Demográfica:  

 

Primeiro Nome: ________________________________________________________________ 

 

Sobrenome: ___________________________________________________________________ 

 

Nome do Meio: ________________________________________________________________ 

 

Endereço (rua, cidade, código postal): _______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Qual é a sua data de nascimento? __________________________________________________ 

 

Qual é a sua raça? (Selecione todas as que se aplicam): 

____    Índio Americano/Nativo do Alasca 

____ Asiático 

____ Negro/Afro-Americano 

____ Nativo do Havai/Ilhas do Pacífico 

____ Branco 

____ Outro 

____ Desconhecido 

 

É de origem hispânica? (Selecione um):  

____ Sim 

____ Não 

____ Desconhecido 

 

Qual é o seu género? (Selecione um): 

____ Masculino 

____ Feminino 

____ Transgénero 

____ Desconhecido 

 

Tem alguma deficiência? (Selecione uma): 

____ Sim 
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____ Não  

 

Qual é a sua língua principal? _____________________________________________________ 

 

Qual é a sua profissão? __________________________________________________________ 

 

Consentimento e Partilha de Dados (por favor, rubricar): 

_____ No caso de apresentar sintomas da COVID-19, autorizo que um profissional da 

administração, durante o horário escolar, me administre o teste de antigénio Abbott BinaxNOW 

para a COVID-19.  Compreendo que os resultados do meu teste serão carregados no Project 

Beacon, que os partilhará com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts, de acordo com 

a lei estatal. 

_____ Autorizo a divulgação das minhas informações de contacto ao Project Beacon (uma 

organização de terceiros contratada para compilar o consentimento para testes e para partilhar os 

resultados dos testes). Compreendo que, juntamente com os resultados dos testes, o Project Beacon 

partilhará as minhas informações de contacto com o Departamento de Saúde Pública (DPH). 

Também compreendo que posso criar um perfil de utilizador no Project Beacon que me notificará 

sobre a administração e resultados dos testes. Concordo que se criar tal perfil de utilizador, só 

utilizarei o sistema Project Beacon com a finalidade de aceder a informações, incluindo resultados 

de testes, que estou legalmente autorizado a aceder. 

Compreendo que posso mudar de ideias e cancelar esta permissão em qualquer altura, mas que tal 

cancelamento é apenas prospetivo e não afetará a informação que já permiti que fosse divulgada. 

Para cancelar esta permissão para os testes COVID-19, terei de contactar diretamente o Project 

Beacon através do número (617) 741-7310. 

 

_________________________________________  

Nome (Letra de Imprensa)  

_________________________________________   _____________________ 

Assinatura       Data 

 

 

 

 


