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Fomu ya Idhini ya COVID-19  
Inatakiwa kujazwa na mzazi au mlezi wa mwanafunzi 

Taarifa za Mzazi/Mlezi 

Andika jina la Mzazi/Mlezi:  

Mzazi/Mlezi namba ya simu ya 
mkononi: 

 

Mzazi/Mlezi anuani ya email:  

Taarifa ya Mwanafunzi 

Jina la Mwanafunzi:  

Anuani ya nyumbani:  Mji:  

ZIP code:  Kata:  

Tarehe ya kuzaliwa: 
(MM/DD/YYYY) 

 Darasa:  

Ridhaa 

Kwa kujaza hii fomu na kurudisha shuleni, mimi nadhibitisha kuwa ni mzazi/mlezi wa mwanafunzi aliyeandikwa hapo juu, na 
ninaridhaa kuruhusu mwanafunzi wangu kupimwa COVID-19 kwa kumpatia na kuweza mwenyewe kuingiza kwenye usufu 
wa pua. Ridhaa hii itatumika kwa mwaka mzima wa kalenda labda iondolewe kwa maandishi. Kupimwa COVID-19 
kunaweza kutolewa kwa wanafunzi katika mazingara tofauti: (1) kama mwanafunzi wangu akionyesha dalili mpya za COVID-
19 wakati akiwa shuleni; (2) kama mwanafunzi wangu akiwa amepata maambukizi ya COVID-19   mamlaka ya afya ya mtaa 
inashauri kupimwa  (3) kama mwanafunzi wangu anatakiwa kupimwa COVID-19 kwa mitaala ya ushirikiano ( hii inahitajika ni 
pale tu mtaala na mahali panapohitajika ushahidi wa  kupimwa na majibu hasi ya COVID-19); (4) Sitoi idhini kwa mfanyakazi 
wa shule kumpima mwanafunzi COVID-19 katika shule yao.  

Ninaelewa kuwa ninaweza kuwa na ridhaa ya aina zote za vipimo. Ninaelewa kuwa mwanafunzi kupimwa COVID-19 ni 
chaguo na ninaweza kukataa kutoa ridhaa, ambapo mwanafunzi wangu hatapimwa. Ninaelewa kuwa mwanafunzi wangu 
atakaa nyumbani kama hajisikii vizuri 

 Ninaelewa kuwa Mamlaka ya Afya ya Oregon (OHA) imeruhusu hivi vipimo. Ninaelewa kuwa siyo OHA au shule 
inayofanyakazi kama mtoaji huduma wa afya kwa mwanafunzi wangu na vipimo havibadilishi matibabu ya mwanafunzi 
wangu na mtoa huduma wake, na ninachukua majukumu yote kutokana na matokeo ya vipimo vya mwanafunzi wangu. 
Ninaelewa kuwa itabaki kuwa jukumu langu kutafuta ushauri, huduma na matibabu kwa mwanafunzi wangu kutoka kwa 
mtoa huduma wa afya. 

 Ninaelewa kuwa bado ni jukumu langu kutafuta ushauri wa kimatibabu, kujali na matibabu ya mwanafunzi wangu kutoka 
kwa muuguzi wa afya. 

 Ninaelewa ya kuwa kunauwezekano wa majibu ya vipimo yasiyo sahihi kuonyesha sina maambukizi ya COVID-19 na lakini 
mwanafunzi wangu bado anaweza kuwa na maambukizi ya COVID-19 hata kama majibu ya vipimo ni hasi. Na pia ninaelewa 
kuwa mwanafunzi wangu atakapokuwa  na maambukizi ya COVID-19 majibu ya vipimo yatapelewekwa kwenye mamlaka ya 
afya ya umma kama inavyotakiwa kisheria 

Taarifa binafsi hazitaloewa bila idhihi ya maandishi isipokuwa pale tu inapotakiwa kisheria 

Ridhaa 

  Nina ruhusu mfanyakazi wa shule kumpima mwanafunzi kama ameonyesha dalili mpya za COVID-19 

 Nina ruhusu mfanyakazi wa shule kumpima mwanafunzi kama amepata maambuziki na mamlaka ya mtaa inashauri 
kupimwa 

  Nina ruhusu mfanyakazi wa shule kumpima mwanafunzi COVID-19 kama wanatakiwa kwa mitaala ya ushirikiano 
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   Siruhusu mfanyakazi wa shule kumpima mwanafunzi COVID-19 katika shule yao 

 

  Sahihi ya Mzazi/Mlezi  
 

 
 

  Tarehe 

 


