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LƯU Ý: Ví dụ dưới đây về một biểu mẫu chuẩn thuận sau khi am hiểu thông tin nhằm đưa ra một ví dụ về nội dung có thể 
có trong một biểu mẫu chuẩn thuận dành cho các vận động viên là thanh thiếu niên và người trưởng thành tham gia các 
môn thể thao đòi hỏi phải tiếp xúc ở mức trung bình và tiếp xúc ở mức cao. Biểu mẫu này bao gồm (1) xác nhận các rủi ro 
liên quan đến việc tham gia các hoạt động thể thao trong thời gian đại dịch và (2) thừa nhận các nghị định thư quy định 
cho Đội về an toàn COVID-19, bao gồm nhu cầu kiểm tra sàng lọc các triệu chứng trước khi tham gia bất kỳ hoạt động 
nào của đội. Những người điều hành và quản trị các đội và các giải đấu thể thao thanh thiếu niên và người trưởng thành 
nên tham khảo với cố vấn pháp luật của mình trước khi ký chuẩn thuận sau khi am hiểu thông tin.  
 
Mến gửi các Vận động viên và nếu Vận động viên là vị thành niên, Kính gửi Phụ huynh /Người Giám hộ, 

 
Gần đây Tiểu bang California đã thông báo rằng kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2021, các loại hình thể thao giải trí đòi hỏi sự 
tiếp xúc ở mức trung bình và tiếp xúc ở mức cao được khôi phục trở lại cho thanh thiếu niên, và người trưởng thành, bao 
gồm cả các hoạt động thi đấu, nếu được các cơ quan y tế địa phương cho phép, và nếu tuân thủ theo các yêu cầu của cả 
Quận Los Angeles và Tiểu Bang dành cho các môn thể thao này. 
 
[Team] đang thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19, bao gồm việc theo dấu/theo dõi, và 
tuân theo các chỉ thị và nghị định thư hiện hành của cơ quan y tế công cộng tiểu bang và Quận. Tuy vậy, khả năng lây lan 
thì không thể nào loại bỏ hoàn toàn. Các vận động viên và gia đình các em phải nhận thức và xác nhận các rủi ro trước khi 
tham gia hoạt động thể thao.  
 
Bằng cách ghi tắt chữ cái đầu của tên mình vào và ký tên bản Hợp đồng Chuẩn thuận sau khi Am hiểu thông tin này, quý 
vị thừa nhận, chấp thuận, và đồng ý với những điều sau (Vận động viên, và nếu Vận động viên này là trẻ vị thành niên, 
Phụ huynh/Người Giám hộ phải ký tắt chữ cái đầu của tên mình vào và ký tên): 
 

● Việc tham gia hoạt động thể thao là hoàn toàn tự nguyện. 
 
          Ký tắt chữ cái đầu của tên của Phụ Huynh:_________   Ký tắt chữ cái đầu của tên của Vận động viên:__________  
 

● Vận động viên Thanh thiếu niên được phép tham gia các cuộc họp, luyện tập, và thi đấu thể thao theo như chỉ 
thị của huấn luyện viên. 

      Ký tắt chữ cái đầu của tên của Phụ huynh:________    Ký tắt chữ cái đầu của tên của Vận động viên:____________ 
 

● Vận động viên này và Phụ huynh / Người Giám hộ sẽ không được tham dự các cuộc họp, luyện tập và/hoặc thi 
đấu nếu rơi vào bất kỳ trường hợp nào sau đây:  
A. Vận động viên này hoặc thành viên bất kỳ trong hộ gia đình của Vận động viên có một (các) triệu chứng của 

COVID-19 xuất hiện lần đầu trong vòng 10 ngày trở lại đây: sốt (ở 100.4°F hoặc 38°Choặc cao hơn) hoặc ớn 
lạnh, ho, hụt hơi hoặc khó thở, cảm thấy mệt mỏi, đau cơ hoặc đau người, đau đầu, đau họng, buồn nôn hoặc 
nôn mửa, tiêu chảy, nghẹt hoặc chảy nước mũi, hoặc mới mất đi vị giác hoặc khứu giác. Vận động viên này 
hoặc Phụ huynh/ Người Giám hộ, nếu Vận động viên này là trẻ vị thành niên, sẽ kiểm tra thân nhiệt của Vận 
động viên khi ở nhà, trước khi tham dự các cuộc họp, luyện tập, và/hoặc thi đấu; và Vận động viên sẽ không 
được tham dự nếu thân nhiệt của họ ở 100.4°F hoặc 38°C hoặc cao hơn. 

B. Vận động viên này hoặc thành viên bất kỳ trong hộ gia đình của Vận động viên được chẩn đoán là nhiễm 
COVID-19, hoặc bị chẩn đoán là nghi nhiễm COVID-19, hoặc đang chờ xét nghiệm COVID-19.  

C. Vận động viên này hoặc thành viên bất kỳ trong hộ gia đình của Vận động viên đã dành thời gian cùng với 
một cá nhân khác, người được chẩn đoán là nhiễm COVID-19, hoặc được chẩn đoán là nghi nhiễm COVID-
19. 

D. Vận động viên này hoặc thành viên bất kỳ trong hộ gia đình của Vận động viên hiện đang chịu các lệnh cách 
ly hoặc kiểm dịch. 

    Ký tắt chữ cái đầu của tên của Phụ huynh:_________   Ký tắt chữ cái đầu của tên của Vận động viên:___________ 
 

● Nếu Vận động viên này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc được xác định là đã phơi nhiễm 
với một cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, Vận động viên hoặc Phụ huynh/Người Giám 
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hộ này, nếu Vận động viên này là trẻ vị thành niên, đồng ý là sẽ ngay lập tức thông báo cho [Team Officials] và 
xác nhận rằng [Team Officials] phải liên hệ với Sở Y Tế Công Cộng Quận Los Angeles (LACDPH) để cung cấp 
thông tin liên quan đến trường hợp xác nhận là có kết quả xét nghiệm dương tính, bao gồm tên của Vận động viên 
và thông tin liên hệ. Tôi đồng ý để [Team] cung cấp thông tin này cho LACDPH hoặc cơ quản quản trị khác bất 
kỳ theo quy định của pháp luật. Tôi đồng ý là sẽ sẵn lòng hợp tác với bất kỳ hoạt động theo dấu tiếp xúc nào mà 
[Team Officials] và / hoặc LACDPH cho là cần thiết. 

    Ký tắt chữ cái đầu của tên của Phụ huynh:_________   Ký tắt chữ cái đầu của tên của Vận động viên:___________ 
 

● Chúng tôi nhận thức được rằng Vận động viên này có thể phơi nhiễm với COVID-19 trong khi tham gia hoặc 
tham dự các cuộc họp, luyện tập và/hoặc thi đấu. Chúng tôi hiểu rằng sự phơi nhiễm này mang theo rủi ro bị lây 
nhiễm, bị bệnh nặng, hoặc tử vong cho cả vận động viên này và các thành viên trong hộ gia đình của Vận động 
viên đó. 

 
Ký tắt chữ cái đầu của tên của Phụ huynh:_________   Ký tắt chữ cái đầu của tên của Vận động viên:____________ 

 
● Chúng tôi xác nhận rằng [Team], Thống đốc, Sở Y tế Tiểu bang, LACDPH, hoặc cơ quan quản trị khác có thẩm 

quyền với [Team] có thể quyết định hủy bỏ trận đấu hoặc mùa giải thi đấu vào bất kỳ thời gian nào. Chúng tôi 
cũng xác nhận rằng [Team] phải tuân theo mọi quy định của cơ quan bất kỳ có quyền hạn với hoạt động thể thao, 
và đồng ý là sẽ tuân theo bất kỳ chỉ thị nào, dù cho các chỉ thị đó được ban hành sau ngày ký tên vào bản thỏa 
thuận này. 

 
 Ký tắt chữ cái đầu của tên của Phụ huynh:__________    Ký tắt chữ cái đầu của tên của Vận động viên:___________ 

 
● Vận động viên và Phụ huynh/Người Giám hộ, nếu Vận động viên này là trẻ vị thành niên, nhận thức được rằng 

hoạt động luyện tập, trận đấu, làm khán giả xem, và/hoặc vận chuyển sẽ khác với những năm trước đó, bao gồm 
nhu cầu giữ khoảng cách vật lý và sử dụng khẩu trang đúng cách và thường xuyên. Chúng tôi đồng ý là sẽ tuân 
theo chỉ thị của huấn luyện viên, và thừa nhận rằng việc không thực hiện theo yêu cầu này có thể dẫn đến việc 
Vận động viên này bị từ chối không được tham dự hoạt động luyện tập, thi đấu, và/hoặc toàn bộ mùa giải thi đấu 
thể thao này. 

Ký tắt chữ cái đầu của tên của Phụ huynh:__________   Ký tắt chữ cái đầu của tên của Vận động viên:___________
  

 
● Vận động viên hoàn toàn tự nguyện tham gia hoạt động thể thao. Vận động viên hoặc Phụ huynh /Người Giám 

hộ, nếu Vận động viên này là trẻ vị thành niên, đồng ý sẽ chấp nhận bất kỳ và tất cả các rủi ro lây nhiễm, thương 
tích, hoặc tử vong, bất kể những rủi ro này đã được biết hay chưa được biết. 

  Ký tắt chữ cái đầu của tên của Phụ huynh:_________   Ký tắt chữ cái đầu của tên của Vận động viên:____________
  

TÔI/CHÚNG TÔI ĐÃ ĐỌC BẢN GIAO KÈO NÀY MỘT CÁCH THẬN TRỌNG VÀ AM HIỂU ĐƯỢC CÁC NỘI 
DUNG TRONG BẢN GIAO KÈO NÀY. TÔI/CHÚNG TÔI NHẬN THỨC ĐƯỢC CÁC RỦI RO KHI THAM GIA HOẠT 
ĐỘNG THỂ THAO TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH COVID-19. TÔI/CHÚNG TÔI NHẬN THỨC ĐƯỢC RẰNG BIỂU 
MẪU NÀY CÓ CHỨA NỘI DUNG MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ MIỄN TRỪ TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU KHIẾU 
NẠI. TÔI/CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN TỰ NGUYỆN KHI KÝ TÊN VÀO GIAO KÈO NÀY, HOÀN TOÀN HIỂU RÕ 
ĐƯỢC CÁC RỦI RO VÀ VIỆC TÔI LOẠI BỎ VÀ MIỄN TRỪ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CHỐNG LẠI [TEAM], 
NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, BAN GIÁM ĐỐC, HOẶC CÁC THỰC THỂ LIÊN QUAN KHÁC CỦA ĐỘI. 
 
Chữ ký của Vận động viên: _________________________________  

 
Tên của Vận động viên được viết bằng chữ In:__________________________Ngày:_____________  

  
Chữ ký của Phụ huynh nếu Vận động viên này là trẻ vị thành niên:_____________  

 
Tên Phụ huynh được viết bằng chữ In:_____________________________Ngày:_____________  


