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THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN:
Qua đây Ông/Bà đồng ý cho phép chúng tôi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bằng que bông ở vùng mũi và họng của thân
nhân Ông/Bà với bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh nhằm mục đích phát hiện bệnh COVID-19 cấp tính/nhiễm SARSCoV-2 và để xử lý thông tin cá nhân liên quan, chiếu theo Điều 4 Khoảng 1 về Quy định cơ bản về bảo mật dữ liệu (DSGVO),
bao gồm dữ liệu cá nhân được bảo vệ đặc biệt theo Điều 9 Khoản 1 trong DSGVO (dữ liệu về sức khỏe). Để thực hiện xét
nghiệm theo Điều 9 Khoản 2 theo Mục a) trong DSGVO, chúng tôi cần có được sự chấp thuận bằng văn bản của Ông/Bà
liên quan đến việc xử lý dữ liệu.

LẤY MẪU VẬT XÉT NGHIỆM:
Để thực hiện xét nghiệm nhằm phát hiện sự nhiễm trùng SARS-CoV-2 / COVID-19, trước tiên cần phải lấy mẫu vật xét
nghiệm. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách quẹt que bông gòn vào trong khoang mũi và khoang họng (mũi họng). Việc
lấy mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện bởi nhân viên y tế đã qua đào tạo chuyên môn. Thông thường thì việc lấy mẫu xét
nghiệm hoàn toàn vô hại về mặt y tế. Tuy nhiên, cũng có thể một vài sự bất tiện hay rủi ro xảy ra như sau:
• Kích ứng niêm mạc mũi
• Hắt hơi / ho / khó nuốt

• Gây nghẹt thở
• Thở gấp / khó thở

• Chảy máu bên trong mũi

THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM:
Sau khi lấy mẫu vật xét nghiệm xong thì sẽ tiến hành thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Cách xét nghiệm này sẽ
mau chóng cho ra kết quả tại chỗ. Nhưng xin lưu ý rằng kết quả xét nghiệm này không chính xác 100% vì nó có thể cho ra
kết quả dương tính giả hay âm tính giả.

TRƯỜNG HỢP KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH:
Nếu kết quả cho ra là dương tính với SARS-CoV-2 hoặc COVID-19 thì đây là một bệnh thuộc loại truyền nhiễm, cần được
trình báo theo Luật Bảo vệ Nhiễm trùng. Trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân của thân nhân Ông/Bà cùng với kết quả
xét nghiệm dương tính sẽ được báo cáo lên cơ quan y tế hữu trách. Xin lưu ý, theo kiến thức khoa học hiện nay, cho dù
kết quả xét nghiệm là âm tính chăng nữa thì thân nhân của Ông/Bà vẫn có thể gây lây nhiễm cho người khác. Nhân viên
của chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp thêm thông tin cho Ông/Bà.

TUYÊN BỐ CỦA ÔNG/BÀ:
Tôi đã đọc, hiểu và chấp nhận văn bản trên cũng như các ghi chú đính kèm về xử lý dữ liệu (Phụ lục 1 của tuyên bố đồng
ý).Qua việc ký tên vào phiếu này tôi đồng ý với việc xét nhiệm bao gồm việc lấy mẫu, xét nghiệm mẫu và xử lý dữ liệu cá
nhân của thân nhân tôi cho mục đích này. Tôi tuyên bố đồng ý cho phép quý vị tiến hành các bước xét nghiệm cần thiết.
Ngoài ra, tôi cũng xác nhận bằng chữ ký của mình rằng tôi đã có cơ hội nhận được sự trả lời cho tất cả các thắc mắc (liên
quan đến y tế) của mình và tôi cũng đã có đủ thời gian để suy nghĩ về điều đó trước khi tuyên bố đồng ý.



Đồng ý với việc quẹt bằng que bông nhiều lần để lấy mẫu xét nghiệm nhằm phát hiện SARS-CoV-2 / COVID-19.
Sự đồng ý này cũng có giá trị cho các bước xét nghiệm liên quan tiếp theo, diễn ra trong vòng ba tháng tới. Ngày
ký phiếu này cũng là ngày sự đồng ý bắt đầu có hiệu lực cho khoảng thời gian ba tháng.
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