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Συγκατάθεση - Για όλους τους μαθητές (Κάτω των 16) 
Φόρμα συναίνεσης NHS Test and Trace για δοκιμή COVID-19 

Αυτή η κοινή φόρμα συναίνεσης έχει σχεδιαστεί για χρήση από γονείς και φροντιστές 

μαθητών 

Για μαθητές του Enfield County - εδώ είναι το κείμενο της ψηφιακής φόρμας παραπάνω, 

το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τον γονέα ή τον φροντιστή: 

1. Είχα την ευκαιρία να εξετάσω τις πληροφορίες που έδωσε η Enfield County σχετικά με τη 

δοκιμή, να κάνω ερωτήσεις και να τις απαντήσω ικανοποιητικά 

(μέσω ecsgeneral@enfieldcs.enfield.sch.uk ), με βάση τις πληροφορίες που παρουσιάζονται. 

2. Έχω συζητήσει τις δοκιμές με την κόρη μου και η κόρη μου είναι στην ευχάριστη θέση να 

συμμετάσχει. Εάν την ημέρα της δοκιμής δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, τότε δεν θα του 

ζητηθεί και η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη δοκιμή. 

3. Συμφωνώ με την κόρη μου να έχει στυλεό μύτης και λαιμού για δοκιμή πλευρικής ροής. 

4. Συμφωνώ ότι τα δείγματα των θυγατρικών μου θα εξεταστούν για την παρουσία του 

COVID-19. 

5. Κατανοώ ότι εάν τα αποτελέσματα της κόρης μου είναι αρνητικά στη δοκιμή πλευρικής 

ροής, δεν θα επικοινωνήσω με την Enfield County, εκτός εάν είναι στενή επαφή ενός 

επιβεβαιωμένου θετικού. 

6. Συμφωνώ ότι εάν τα αποτελέσματα των εξετάσεων της κόρης μου επιβεβαιωθούν ότι είναι 

θετικά από το τεστ πλευρικής ροής, θα πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του το 

συντομότερο δυνατό και καταλαβαίνω ότι η κόρη μου θα πρέπει να απομονωθεί μετά από 

συμβουλές για τη δημόσια υγεία. 

Παρακαλούμε κύκλος ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν συμφωνείτε με όλα τα 

παραπάνω. Υπογραφή________________________________ 

 
  


