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  COVID-19 تست ھمانتیاضر

 .دینک ھعجارم یسیلگنا ھخسن ھب افطل ،مھبم دروم رھ هرابرد ؛تسا دوجوم ھمانتیاضر نیا یسیلگنا ھخسن
 

Concentric by Ginkgo زا یتمدخ ھک Ginkgo Bioworks, Inc. (“Concentric”) تست یاھھمانرب ،تسا COVID-19 تست« لکش ھب ار 
 زا هدافتسا اب ،»حرط« کی قیرط زا یھورگ یاھتست .دنکیم ھئارا )»حرط« ناونع اب( اھنامزاس و سرادم یارب »یصیخشت یاھتست« ای/و »یھورگ
 ناشن اصخشم تست ،لاح نیا اب .دھدیم ناشن ار نآ تست دشاب رامیب ،تست »هورگ« نیا رد یسک رگا .دناهدش دییات )وراد و اذغ هرادا( FDA یاھھیصوت
 زا ،حرط کی یوس زا هدش ھئارا یصیخشت یاھتست .تسا رامیب صخشم درف کی ھک دنھدیم ناشن یصیخشت یاھتست .تسا رامیب یسک ھچ ھک دھدیمن

 .دنتسھ یلوکلوم/رآیسیپ یاھتست و نژیتنآ عیرس یاھتست لماش و دناهدش دییات وراد و اذغ هرادا یوس

 ای نیدلاو زا یکی ،)»غلابان«( دشاب لاس 18 ریز هدننکتکرش رگا .دنک ءاضما و دناوخب ار مرف نیا دیاب ،»حرط« کی رد تکرش زا شیپ ،هدننکتکرش رھ
.دنک ءاضما و دناوخب غلابان درف فرط زا ار مرف نیا دیاب »حرط« کی رد تکرش زا شیپ ،ینوناق تسرپرس

:زا دنترابع ھمانتیاضر مھم تاکن

 .دناهدشن دییات وراد و اذغ هرادا یوس زا ،حرط نیا رد هدش هدافتسا یصیخشت یاھتست ھن و یھورگ یاھتست ھن ،COVID-19 یاھتست رتشیب دننام ●
 یوس زا COVID-19 یاھتست زا مادکچیھ ،2021 لاس لیاوا زا .دراد یصخشم رایسب ینعم وراد و اذغ هرادا رظن زا »هدشدییات« ھملک :یروآدای(
 ).دناهدشن دییات وراد و اذغ هرادا

 
 دارفا ھمھ ھب ،دشاب تبثم یھورگ تست کی ھجیتن رگا ،لاح نیا اب .دننکیمن ھئارا هورگ رد رضاح صخش رھ یارب ھناگادج جیاتن ،یھورگ یاھتست ●

 .دش دھاوخ هداد عالطا هورگ نآ
 

 ھب اھنآ زا .دنوش هدافتسا دشاب تبثم یھورگ تست کی ھجیتن ھک یتروص رد »یریگیپ یاھتست« ناونع ھب دنناوتیم یدارفنا یصیخشت یاھتست ●
 نییعت ار یصیخشت تست زا هدافتسا یگنوگچ و نامز ،دنکیم ھئارا ار تست ھک حرط تحت نامزاس ای ھسردم .درک هدافتسا ناوتیم زین ھناگادج تروص
 .درک دھاوخ

 
 علطم دھدیم ماجنا ھک یصیخشت تست رھ زا ھناگادج تروص ھب درف رھ ،دننکیم ھئارا درف رھ یارب ھناگادج جیاتن یصیخشت یاھتست ھک اجنآ زا ●

 .دش دھاوخ
 

 .دینک وغل ار دوخ تقفاوم دیناوتیم ھظحل رھ امش ●
 

 .تسا یئزج یتحاران لماش ،یریگھنومن یلامتحا تالکشم ●
 

 
 دینک ءاضما و دیناوخب تقد اب ار ریز ھمانتیاضر افطل

 
 کی تحت ھک ار یتامدخ و دنوشیم/دوشیم ھئارا تست یارب شیاھھنومن ای ھنومن و تاعالطا ھک تسا یدرف »امش لام« و »امش« زا روظنم ،ھمانتیاضر نتم مامت رد
 ینوناق زاجم صخش ای تسرپرس ،یلو ای هدنھدتست ھک دینکیم دییات امش ،ھمانتیاضر نیا ءاضما اب .)»هدنھدتست«( درک دھاوخ تفایرد دنوشیم ھئارا »حرط«
 :و دیھدیم تیاضر ریز ِغلابان هدنھدتست فرط زا ھک دیتسھ

 
A. یصیخشت یاھتست ای/و یھورگ یاھتست ماجنا و یریگھنومن اب COVID-19 هدنھدتست درف یور هدنھدتست درف ھسردم ای نامزاس یوس زا هدش تساوخرد 

 دھاوخ قازب ای ینیب هاتوک و برخمریغ یاھباوس ،اھھنومن عون ھک دینادیم امش .دینکیم تقفاوم )رآیسیپ/یلوکلوم یاھتست و نژیتنآ عیرس یاھتست لماش(
  .تسا هاتوک الومعم ،باوس ندرک ورف رثا رد شزوس .تسا اھباوس ندرک ورف زا یشان یتحاران لماش ،یریگھنومن یلامتحا تالکشم .دوب

B. اکیرمآ هدحتم تالایا یورد و اذغ هرادا یوس زا هزاجا ای دییات ھب زاین یھورگ یاھتست ھک دینادیم امش )FDA( تست کی ،یھورگ یاھتست ھک دینادیم و دنرادن 
 ،Concentric یوس زا هدش ھئارا یدارفنا یصیخشت یاھتست ھک دینادیم امش .دنتسین یکشزپ یصیخشت تست کی ای وراد و اذغ هرادا یوس زا زاجم ای دییات دروم
 .دنتسھ زاجم وراد و اذغ هرادا یوس زا یرارطضا هدافتسا زوجم کی تحت

C. امش ھب لیوحت لباق ،یھورگ تست کی رد هدنھدتست درف یدارفنا جیاتن و دنکیمن ھئارا هورگ کی وضع رھ یارب یدارفنا جیاتن ،یھورگ تست ھک دینادیم امش 
 .دنک تفایرد ار اھتست زا مادک رھ جیاتن تسا نکمم هدنھدتست درف ھسردم ای نامزاس ھک دینادیم امش .تسین
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D. یارب یلوکلوم ای رآیسیپ یصیخشت یدارفنا تست رھ جیاتن هرابرد ھک دینادیم امش COVID-19 دش دھاوخ هداد عالطا امش ھب. 

E. تست رھ دننام ھک دینادیم امش COVID-19، تست بذاک یفنم ھجیتن کی ای بذاک تبثم ھجیتن کی لامتحا COVID-19 ھجیتن کی لامتحا و دراد دوجو 
 .دشاب یدارفنا تست زا رتالاب تسا نکمم یھورگ تست رد COVID-19 تست هدننکهارمگ

F. ھن ھک دینادیم امش Concentric تست نیا ،دننکیمن لمع هدنھدتست درف یارب ینامرد تامدخ هدننکھئارا ناونع ھب ،هدنھدتست درف نامزاس ای ھسردم ھن و 
 هدھع ھب هدنھدتست درف تست جیاتن هرابرد بسانم مادقا ماجنا رد ار لماک تیلوئسم امش و ،تسین هدنھدتست درف هدنھدتامدخ یوس زا هدش ھئارا نامرد نیزگیاج
 تفرگ دیھاوخن ار ینامرد تامیمصت ،تمالس تامدخ هدننکھئارا کی اب هرواشم نودب ،دینکیم تفایرد یدارفنا ای یھورگ تست زا ھک یجیاتن ساسا رب .دیریگیم
 .تخادنا دیھاوخن ریخات ھب ار یاھیصوت نینچ ای تفرگ دیھاوخن هدیدان ار یکشزپ ھیصوت ای

G. امش ھک ار یتاعالطا و تسا رثوم هدنیآ یارب طقف ندرک وغل عون نیا یلو ،دینک وغل ار تقفاوم نیا و دیھد رییغت ار دوخ رظن دیناوتیم ھظحل رھ ھک دینادیم امش 
 .دیریگب سامت هدنھدتست درف نامزاس ای ھسردم اب ،COVID-19 تست ھمانتیاضر نیا ندرک وغل یارب .دوب دھاوخن لماش دیاهداد هزاجا ار ناشراشتنا البق

H. ھک دینادیم امش Concentric سوریو بناوج یور رب شھوژپ لاح رد COVID-19 ھب زین و تسا یسوریو یاھشھج یبایدر دننام Concentric هزاجا 
 .دھد ماجنا یمومع تمالس و یژولومدیپا فادھا یارب ار اھھنومن رد دوجوم یاھبورکیم ریاس و اھسوریو یلاوت ھک دیھدیم

 نیا ھک دینادیم و دیاهدناوخ ار »حرط« یلامتحا تارطخ و تست رد یریگھنومن ھب طوبرم تاحیضوت ،»حرط« هرابرد الاب تاعالطا ھک دینکیم دییات و دینادیم امش
 تسایس ،رگید طیارش  .دریگ رارق هدنھدتست درف نامزاس ای ھسردم رایتخا رد Concentric یوس زا ،یبتک تساوخرد تروص رد ،تسا نکمم نینچمھ تاعالطا

 :دیبایب اجنیا رد دیناوتیم ار Concentric تست رشن یاھزوجم و Concentric یصوصخ میرح
. byginkgo.com/consenthttps://www.concentricدنک تکرش »حرط« رد ھک )دیھدیم هزاجا غلابان درف ھب ای( دینکیم تقفاوم ھنابلطواد امش. 

 
 _____________________________________ :نامزاس/ھسردم مان

 
  تسا هدنھدتست ناونع ھب امش یارب ھمانتیاضر نیا رگا

 
 

    :)یپاچ فورح اب( مان
 

 :ءاضما
_______________________________________________ 

 
 ________________  :خیرات

 

 :تسا غلابان درف کی یارب ھمانتیاضر نیا رگا
 
 

    :)یپاچ فورح اب( غلابان درف مان
 

   :)یپاچ فورح اب( ینوناق تسرپرس/یلو مان
 

    :ینوناق تسرپرس/یلو ءاضما
 

 ______________ :خیرات
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 19-دیووک شیامزآ رد هدننکتکرش تاعالطا
 
 

 ______________________________________________________________________ :نامزاس ای ھسردم مان
 
 
 

 ________________________________________________________________ :کدوک / شیامزآ رد هدننکتکرش مان
 (Last) یگداوناخ مان (First) مان                                  

 
 
 

 ________________________________________________________________ )دوجو تروص رد( تسرپرس مان 
 (Last) یگداوناخ مان (First) مان                                  

 
 

 :کدوک / شیامزآ رد هدننکتکرش تاعالطا 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 )####-###-###-1( نفلت هرامش )لاس زور هام( دلوت خیرات

(Date of Birth — Month Day Year)     (Phone Number) 
 

 

 
________________________________________________________________________________________ 
 ھقبط ،نامتخاس ،دحاو ،تییوس ،نامتراپآ یتسپ قودنص ،نابایخ یناشن

                                          (Apartment, Suite, Unit, Building, Floor)       (Street Address, P.O. Box) 
 

 

 
________________________________________________________________________________________ 
 یتسپدک تلایا رھش

                                                                                   (ZIP Code)                                     (State)          (City) 
 
 

 :دیشکب طخ ،دنکیم فیصوت رتھب ار امش کدوک ای شیامزآ رد هدننکتکرش ھک یاھنیزگ رود
 

 میوگیمنً احیجرت  ریاس  رکذم  ثنوم  :تیسنج
(Gender) (Female)  (Male)  (Other)  (Prefer not to say) 

 
 
 

 مھدیمن خساپً احیجرت  ریاس  نیتال ای کیناپسیھ ریغ  نیتال ای کیناپسیھ   :تیموق
(Ethnicity) (Hispanic or Latino)           (Not Hispanic or Latino)                   (Other)      (Prefer not to say)               

 
 

 ییاقیرفآ ییاکیرمآ ای تسوپهایس             ییایسآ             اکسالآ یموب ای اکیرمآ تسوپخرس             :داژن
(Race)               (American Indian or Alaska Native)               (Asian)              (Black or African American) 

 
 داژن دنچ ای ود                       تسوپدیفس             کیفیساپ نیشنهریزج یاھداژن رگید ای ییاواھ یموب          

(Native Hawaiian/Other Pacific Islander)                              (White)   (Two or more races) 
 

 
 مھدیمن خساپً احیجرت               ریاس          

(Other)                              (Prefer not to answer) 
 


