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TANDAAN: Ang halimbawa ng isang may kaalamang pahintulot (informed consent) na form sa ibaba ay tanging 
nilalayon para magbigay ng isang halimbawa kung ano ang dapat na isama sa isang form ng pahintulot para sa mga 
atletang kabataan at adulto na lumalahok sa palakasan na may katamtamang kontak at mataas na kontak. Kabilang rito 
ang (1) isang pagkilala sa mga panganib na nauugnay sa pakikilahok sa mga aktibidad ng palakasan sa panahon ng 
pandemya at (2) isang pagkilala sa mga protokol na pangkaligtasan sa Koponan ng COVID-19, kabilang ang 
pangangailangan na masuri para sa mga sintomas bago ang pakikilahok sa anumang mga aktibidad ng alinmang 
koponan. Ang mga taong nagpapatakbo at namamahala ng mga koponan at liga sa palakasan ng mga kabataan at adulto 
ay dapat na komunsulta sa kanilang legal na tagapayo bago ang pagpapatupad ng anumang proseso ng may kaalamang 
pahintulot. 
 
Mahal Naming Atleta at kung ang atleta ay isang menor de edad, Magulang/Tagapag-alaga, 

 
Ang Estado ng California kamakailan ay nag-anunsyo na epektibo Pebrero 26, 2021, ang panlibangang palakasan ng 
mga kabataan at adulto na may katamtamang kontak at mataas na kontak ay maaaring magpatuloy, kabilang ang mga 
kumpetisyon, kung pahihintulutan ng mga lokal na awtoridad sa kalusugan at kung sumusunod sa parehong mga inaatas 
ng Los Angeles County at Estado para sa mga palakasang ito. 
 
Ang [Koponan/Team] ay nagsasagawa ng mga makatwirang hakbang para pigilan ang pagkalat ng impeksyon ng 
COVID-19, kabilang ang pagsusubaybay/pagbabakas (tracking/tracing), at pagsunod sa mga naaangkop na utos at 
protokol ng pampublikong kalusugan ng estado at County. Gayunpaman, ang posibilidad ng transmisyon ay hindi 
maiaalis. Ang mga atleta at kanilang mga pamilya ay dapat na may kamalayan sa mga panganib at kilalanin ang mga ito 
bago makilahok sa palakasan.  
 
Sa pamamagitan ng pag-iinisyal at paglagda sa Kasunduan ng May Kaalamang Pahintulot, iyong kinikilala, tinatanggap, 
at sinasang-ayunan ang lahat ng sumusunod (Atleta at, kung ang Atleta ay isang menor de edad, Dapat na Lagyan ng 
Inisyal at Lagdaan ng Magulang/Tagapag-alaga): 
 

● Ang pakikilahok sa palakasan ay pawang boluntaryo. 
 

Inisyal ng Magulang:___________      Inisyal ng Atleta:_________________ 
 

● Ang mga Batang Atleta ay may pahintulot na makilahok sa mga pagpupulong, pagsasanay, at kumpetisyon sa 
palakasan ayon sa iniuutos ng mga tauhan ng pagtuturo (coaching staff). 

Inisyal ng Magulang:___________     Inisyal ng Atleta:_________________ 
● Wala sinuman sa Atleta o Magulang/Tagapag-alaga ang dadalo sa mga pagpupulong, pagsasanay at/o 

kumpetisyon kung anuman sa mga sumusunod ay nalalapat: 
A. Ang Atleta o sinumang miyembro ng kanilang sambahayan ay nagpapakita ng isang (mga) sintomas ng 

COVID-19 na unang lumabas sa loob ng huling 10 araw: lagnat (na nasa o higit sa 100.4°F o 38°C) o 
panggiginaw, ubo, pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga, pakiramdam ng pagkapagod, pananakit ng 
kalamnan o katawan, sakit ng ulo, namamagang lalamunan, pagkahilo o pagsusuka, pagtatae, baradong ilong 
o sipon, o bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy. Ang Atleta o Magulang/Tagapag-alaga, kung ang 
Atleta ay isang menor de edad, ay sisiyasatin sa bahay ang temperatura ng Atleta bago ang pagdalo sa mga 
pagpupulong, pagsasanay, at/o kumpetisyon; at ang Atleta ay hindi dadalo kung ang kanilang temperatura ay 
nasa o higit sa 100.4°F o 38°C. 

B. Ang Atleta o sinumang miyembro ng kanilang sambahayan ay nasuri sa COVID-19 o may pinaghihinalaang 
nasuri ng COVID-19 o nakabinbing pagsuri (test) sa COVID-19. 

C. Ang Atleta o sinumang miyembro ng kanilang sambahayan ay gumugol ng oras kasama ang isa pang 
indibidwal na nasuri sa COVID-19 o may pinaghihinalaang nasuri ng COVID-19. 

D. Ang Atleta o sinumang miyembro ng kanilang sambahayan ay kasalukuyang sumasailalim sa mga utos ng 
pagbubukod o pag-quarantine. 

Inisyal ng Magulang:___________    Inisyal ng Atleta:_________________ 
 

● Kung ang Atleta ay nasuring positibo para sa COVID-19 o kinilala bilang nalantad sa isang indibidwal na 
nasuring positibo para sa COVID-19, ang Atleta o Magulang/Tagapag-alaga, kung ang Atleta ay isang menor de 
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edad, ay sumasang-ayon na agarang ipagbigay-alam sa [Opisyal ng Koponan/Team Officials] at ang [Opisyal ng 
Koponan/Team Officials] ay dapat na makipag-ugnayan sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Los 
Angeles County para magbigay ng impormasyon tungkol sa kumpirmadong positibong pagsuri, kabilang ang 
pangalan at impormasyon ng kontak ng Atleta. Ako ay nagpapahintulot sa [Koponan/Team] na magbigay ng 
nasabing impormasyon sa Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County o sa alinmang iba 
pang lupong administratibo ayon sa inaatas ng batas. Sumasang-ayon ako na kusang loob na makipagtulungan sa 
anumang contact tracing na itinuring na kinakailangan ng [Opisyal ng Koponan/Team Officials] at / o 
Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County. 

Inisyal ng Magulang:___________    Inisyal ng Atleta:_________________ 
 

● Kami ay may kamalayan na ang Atleta ay maaaring nalantad sa COVID-19 habang nakikilahok sa o dumadalo 
sa mga pagpupulong, pagsasanay at/o kumpetisyon. Nauunawaan namin na ang pagkakalantad na ito ay may 
dalang panganib ng impeksyon, malubhang karamdaman, o kamatayan para sa parehong atleta at kanilang mga 
miyembro ng sambahayan.  

 
Inisyal ng Magulang:___________     Inisyal ng Atleta:_________________ 

 
● Aming kinikilala na ang [Koponan/Team], ang Gobernador, Kagawaran ng Kalusugan ng Estado, Kagawaran 

ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County, o iba pang lupong administratibo na may awtoridad sa 
[Koponan/Team] ay maaaring magpasya na kanselahin ang isang kumpetisyon o ang panahon ng liga (season) 
anumang oras. Kinikilala rin namin na ang [Koponan/Team] ay dapat na sumunod sa anumang mga mandato na 
inilabas ng alinmang entidad na may awtoridad sa mga palakasan at sumasang-ayon na sumunod sa anumang 
nasabing mga direktiba kahit na inilabas pagkatapos ng paglagda sa kasunduang ito. 

 
Inisyal ng Magulang:___________     Inisyal ng Atleta:_________________ 

 
● Ang Atleta at Magulang/Tagapag-alaga, kung ang Atleta ay isang menor de edad, ay may kamalayan na ang 

mga pagsasanay, laro, panonood, at/o transportasyon ay magiging mukhang kakaiba kaysa sa mga naunang 
taon, kabilang ang pangangailangan para sa pisikal na pagdistansya at ang tama at hindi nagbabagong paggamit 
ng mga maskara sa mukha (face masks). Kami ay sumasang-ayon na susunod sa direksyong ibinigay ng mga 
tauhan sa pagtuturo (coaching staff) at kinikilala na ang kabiguan na gawin ito ay maaaring magresulta sa 
pagtanggi ng pakikilahok ng Atleta sa pagsasanay, mga kumpetisyon, at/o buong panahon ng liga ng palakasan. 

Inisyal ng Magulang:___________     Inisyal ng Atleta:_________________ 
 

● Ang Atleta ay boluntaryong nakikilahok sa palakasan. Ang Atleta o Magulang/Tagapag-alaga, kung ang Atleta 
ay isang menor de edad, ay sumasang-ayon na managot sa anuman at lahat ng panganib ng impeksyon, pinsala, 
o kamatayan, maging ang mga panganib na iyon ay napag-alaman o hindi napag-alaman. 

Inisyal ng Magulang:___________    Inisyal ng Atleta:_________________ 

MAINGAT KONG/NAMING BINASA ANG KASUNDUANG ITO AT GANAP NA NAUUNAWAAN ANG 
KANYANG NILALAMAN. AKO/KAMI AY MAY KAMALAYAN SA MGA PANGANIB NG PAKIKILAHOK SA 
PALAKASAN SA PANAHON NG PANDEMYANG COVID-19. AKO/KAMI AY MAY KAMALAYAN NA ANG 
FORM NA ITO AY NAGLALAMAN NG ISANG PAGPAPALAYA NG PANANAGUTAN AT PAGPAPAUBAYA 
SA LAHAT NG PAGHAHABOL. AKO/KAMI AY BOLUNTARYONG LUMALAGDA SA KASUNDUANG ITO, NA 
MAY GANAP NA KAMALAYAN SA LAHAT NG MGA PANGANIB AT SA AKING PAGPAPALAYA AT 
PAGPAPAUBAYA SA ANUMANG PAGHAHABOL LABAN SA [KOPONAN/TEAM], KANYANG MGA 
EMPLEYADO, AHENTE, MIYEMBRO NG LUPON, O IBA PANG MGA KAUGNAY NA ENTIDAD. 
 
Lagda ng Atleta: ________________________________________ 

 
Nakalimbag na Pangalan ng Atleta:________________________________________Petsa:_________________ 

  
Lagda ng Magulang kung ang Atleta ay isang menor de edad: _________________ 
 

Nakalimbag na Pangalan ng Magulang:________________________________________ Petsa: _________________ 


