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THÔNG BÁO VÀ ỦY QUYỀN XÉT NGHIỆM COVID-19 VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN
Để đối phó với đại dịch toàn cầu và tình trạng khẩn cấp quốc gia về COVID-19, Phòng thí nghiệm Chẩn đoán Phân tử (“MDL”) của Đại
học Tiểu bang Wichita đã thực hiện các chính sách và quy trình dựa trên các khuyến nghị hiện tại của Trung tâm Kiểm soát và Phòng
ngừa Dịch bệnh (“CDC”) và các cơ quan y tế công cộng khác tại địa phương và tiểu bang để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Như một
phần của các biện pháp này, chúng tôi yêu cầu quý vị chấp thuận và ủy quyền cho MDL xử lý xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo chi
tiết dưới đây.
Xét nghiệm có khả năng mang đến những rủi ro và lợi ích gì? Giống với bất kỳ xét nghiệm nào, khả năng sẽ có kết quả dương tính
giả hoặc âm tính giả. Do đó, không nên hiểu kết quả xét nghiệm là chẩn đoán lâm sàng về việc nhiễm COVID-19. MDL không có vai trò
là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để cung cấp các dịch vụ y tế. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý
vị chỉ có thể đưa ra chẩn đoán sau khi đánh giá tất cả các kết quả lâm sàng và xét nghiệm.
Quý vị sẽ làm gì với kết quả xét nghiệm của tôi? MDL yêu cầu quý vị ủy quyền xử lý các kết quả xét nghiệm của quý vị như sau:
•

Nếu quý vị đồng ý, ủy quyền này sẽ có hiệu lực cho đến thời điểm sớm hơn trong số những thời điểm sau: (a) đại dịch toàn cầu
và tình trạng khẩn cấp quốc gia về COVID-19 được tuyên bố đã chấm dứt; hoặc (b) mười hai (12) tháng kể từ ngày lấy mẫu
xét nghiệm.

•

Trong khi ủy quyền này có hiệu lực, MDL có thể truy cập, tiết lộ và sử dụng kết quả xét nghiệm COVID-19 của quý vị cho nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chủ lao động, trường học của quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác yêu cầu quý vị
thực hiện xét nghiệm COVID-19 này và cho các tổ chức chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương hiện hành trong phạm
vi quy định của pháp luật để giám sát COVID-19 và thúc đẩy sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Xin lưu ý rằng luật bảo
mật liên bang và tiểu bang có thể không còn bảo vệ thông tin tiết lộ lại về kết quả xét nghiệm COVID-19 của quý vị.

Kết quả xét nghiệm của tôi sẽ được báo cáo như thế nào? Nếu quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện, kết quả xét nghiệm
của quý vị sẽ được gửi đến quý vị qua SoftGenePortal từ SCC Soft Computer®. Nếu không, kết quả của quý vị sẽ nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe đã yêu cầu xét nghiệm COVID-19 báo cáo cho quý vị.
Tôi nên làm gì nếu bị thương? Do tình trạng khẩn cấp về vi-rút corona, chính phủ liên bang đã ban hành lệnh có thể hạn chế quyền
khởi kiện của quý vị nếu quý vị bị thương hoặc bị tổn hại trong khi tham gia xét nghiệm. Nếu áp dụng, lệnh này sẽ hạn chế quyền khởi
kiện của quý vị đối với các nhà nghiên cứu, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bất kỳ nhà sản xuất, nhà phân phối nào, kể cả
Đại học Tiểu bang Wichita. Tuy nhiên, chính phủ liên bang có một chương trình có thể bồi thường cho quý vị hoặc gia đình quý vị nếu
quý vị bị thương tật nghiêm trọng hoặc tử vong. Để tìm hiểu thêm về “Chương trình Bồi thường Thương tích do các Biện pháp Ứng phó”
này, vui lòng truy cập https://www.hrsa.gov/cicp.
•
•
•
•
•

Quý vị đồng ý cho phép Đại học Tiểu bang Wichita xử lý xét nghiệm COVID-19 của quý vị.
Quý vị đã được cung cấp bản chấp thuận với hiểu biết sáng suốt này để đọc.
Quý vị đã đồng ý bằng miệng với các điều khoản trong bản chấp thuận với hiểu biết sáng suốt này và đồng ý cho phép
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị hoặc một người khác giám sát việc thu thập mẫu ghi lại việc quý
vị xác nhận mẫu chấp thuận với hiểu biết sáng suốt này.
Quý vị xác nhận rằng quý vị đã được thông báo về quá trình xét nghiệm, cũng như những rủi ro và lợi ích tiềm có thể
có của việc đó.
Quý vị cũng xác nhận rằng quý vị đã có cơ hội đặt câu hỏi trước khi xét nghiệm và đã được trả lời thỏa đáng.

Nếu quý vị đồng ý với những điều trên, vui lòng quay sang nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị và nói: “Tôi
đồng ý với Mẫu chấp thuận”. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị sẽ ghi lại câu trả lời của quý vị trong hệ
thống hồ sơ y tế thích hợp để chúng tôi lưu hồ sơ.
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