
 

Notă: 
Procedura de utilizare a testelor rapide ANTIGEN pentru Covid 19 constă în recoltarea unui exudat nazal, 
cu ajutorul unui tampon steril, urmată de descărcarea tamponului într-un mediu lichid furnizat de către 
producătorul testului și, ulterior, impregnarea pe o casetă de testare. Rezultatul testului este disponibil 
în aproximativ 15 minute. Recoltarea se face de către personal medical instruit. 

FORMULAR DE EXPRIMARE A CONSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU TESTARE ANTIGEN ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 

Subsemnatul 

 

 

elev în clasa  

 

la Liceul Teoretic Jean Monnet, București, îmi exprin consimțământul pentru testarea ANTIGEN RAPIDĂ 
de către personalul medical al unității de învățământ, la revenirea la școală în a 8-a zi de la suspendarea 
cursurilor cu prezență fizică a colectivului clasei din care fac parte, 

CNP  

 

TELEFON  

 

E-MAIL  

 

ADRESĂ DE REȘEDINȚĂ 

 

 

Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea datelor mele cu caracter personal de către cabinetul 
medical din cadrul unității de învățământ Liceul Teoretic Jean Monnet, București, inclusiv pentru 
transmiterea datelor la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București rezultate din prezentul 
consimțământ depus voluntar la unitatea de învățământ Liceul Teoretic Jean Monnet, București. 

Data           Semnătura 

   

  



 

Notă: 
Procedura de utilizare a testelor rapide ANTIGEN pentru Covid 19 constă în recoltarea unui exudat nazal, 
cu ajutorul unui tampon steril, urmată de descărcarea tamponului într-un mediu lichid furnizat de către 
producătorul testului și, ulterior, impregnarea pe o casetă de testare. Rezultatul testului este disponibil 
în aproximativ 15 minute. Recoltarea se face de către personal medical instruit. 

FORMULAR DE EXPRIMARE A CONSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU TESTARE ANTIGEN ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 

 

 

 în calitate de părinte/reprezentant legal al 

 

elev în clasa  

 

la Liceul Teoretic Jean Monnet, București, îmi exprim consimțământul pentru testarea ANTIGEN RAPIDĂ 
a copilului meu, de către personalul medical al unității de învățământ, la revenirea la școală în a 8-a zi de 
la suspendarea cursurilor cu prezență fizică a colectivului clasei din care face parte, 

● DOAR ÎN PREZENȚA PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL 
● ÎN ABSENȚA PĂRINTELUI/REPREZENTANTULUI LEGAL. 

CNP MINOR  

 

TELEFON PĂRINTE 

 

E-MAIL PĂRINTE 

 

ADRESĂ DE REȘEDINȚĂ 

 

 

Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea datelor mele cu caracter personal de către cabinetul 
medical din cadrul unității de învățământ Liceul Teoretic Jean Monnet, București, inclusiv pentru 
transmiterea datelor la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București rezultate din prezentul 
consimțământ depus voluntar la unitatea de învățământ Liceul Teoretic Jean Monnet, București. 

Data           Semnătura 

   

  


	Consimțământ elev major
	Consimțământ elevi minori

