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  COVID-19 תקידבל המכסה
 .תילגנאה הסרגב ןייע ,תומימע לכ תרהבהל ;הנימז הז המכסה ספוט לש תילגנאה הסרגה

 
Concentric תיבמ Ginkgo, ידי לע קפוסמה תוריש Ginkgo Bioworks, Inc )ןלהל: "Concentric"(, תקידב תוינכות קפסמ COVID-

 תועצמאב ועצוהש םוגיאה תוקידב .)"תינכות"( םינוגראו רפס יתבל "תויתנחבא תוקידב" וא/ו "םוגיא תוקידב" לש הרוצב 19
 .יפיצפסה הלוחה ימ הארמ אל הקידבה ,תאז םע .הלוח "םגא"ב והשימ םא תוארמ ןה .FDA-ה תוצלמה יפ לע ףקות ולביק תינכות
 FDA-ה רושיא תא ולביק תינכות ךרד תועצומה תויתנחבאה תוקידבה .הלוח םיוסמ םדא םא תוארמ תויתנחבא תוקידב
 .תוריהמ תוירלוקלומ/PCR תוקידהו םינגיטנא תוקידב תוללוכו

 ,)"ןיטק"( 18 ליגל תחתמ אוה ףתתשמה םא .תינכותב תופתתשה ינפל וילע םותחלו הז ספוט אורקל בייח ףתתשמ לכ
.תינכותב ןיטקה לש ותופתתשה ינפל ןיטקה םשב וילע םותחלו הז ספוט אורקל יקוח סופורטופא וא הרוה לע

:םה המכסהה ספוט ירקיע

 ידי לע תורשואמ ןניא וז תינכותב תושמשמה תויתנחבאהו תודגואמה תוקידבה םג ,COVID-19-ה תוקידב בור ומכ ●
 תקידב ףא ,2021 תליחת זאמ .FDA-ה יניעב יפיצפס דאמ והשמל תסחייתמ "רשואמ" הלימה :הרעה( .FDA-ה

COVID-19 ה ידי לע הרשוא אל-FDA(. 
 

 תקידבב תיבויח האצות התלגתה םא ,תאז םע ."םגא"ב םדא לע רובע תוינטרפ תואצות תוקפסמ אל םוגיא תוקידב ●
 .העדוה ךכ לע ולבקי "םגא" ותואב םישנאה לכ ,םוגיא

 
 ןתינ .תיבויח האצות הקיפה םוגיאה תקידב םא ,"בקעמ תוקידב"כ שמשל תולוכי תוינטרפ תויתנחבא תוקידב ●

 ךיאו יתמ ועבקי ,תינכותה תרגסמב הקידבה תא םיקפסמה ןוגראה וא רפסה תיב .ןמצע ינפב םג ןהב שמתשהל
 .תויתנחבא תוקידבב ושמתשי

 
 הקידב לכמ האצות לכ לע העדוה לבקי םדא לכ ,תוינטרפ תואצות תוקפסמ ןכ תויתנחבא תוקידבש ןוויכמ ●

 .השעש תיתנחבא
 

 .תע לכב ךתמכסה תא לטבל ה/לוכי ה/תא ●
 

 .הלק תוחונ יא םיללוכ תומיגדה ףוסיאמ םיירשפא םינוכיס ●
 

 
 וילע ימתח/םותחו ,ןלהל המכסהה ספוט תא ןויעב י/ארק אנא

 
 רשאו הקידבל םירסמנ ה/ולש תו/המיגדהו עדימה רשא םדאל םיסחייתמ "ךלש"ו "ה/תא" ,המכסהה ספוט לכ ךרואל
 ת/רשאמ ה/תא ,הז המכסה ספוט לע ךתמיתחב .)"ת/קדבנה"( תינכות תרגסמב ונתנייש יפכ םיתורישה תא לבקת/לבקי

 ת/קדבנל המכסה קפסל םיאתמה יקוחה רושיאה לעב םדאה וא סופורטופאה ,הרוהה וא ת/קדבנה ךנהש
 :-ו ,ןלהל ה/ןיטקה

 
A. תוקידב לש הקידבו ףוסיא ת/רשאמ ה/תא COVID-19 שקבתהש יפכ ,ת/קדבנהמ תוינטרפ תויתנחבא תוקידב וא/ו תומגואמ 

 לכש ה/ןיבמ ה/תא .)תוריהמ תוירלוקלומ/PCR תוקידבו ןגיטנא תוקידב ללוכ( ת/קדבנה לש רפסה תיב וא ןוגראה ידי לע
 .)ןפג רמצ והצקבש ןולקמ( שוטמ תרזעב ףאהמ המיגד וא קור תמיגד ףוסיא ןוגכ תוינשלופ אל תוקידב ויהי תומיגדה יגוס
  .דאמ רצק תויהל יופצ יוריגה .םישוטמה תסנכהמ תוחונ יא םיללוכ תומיגדה ףוסיאמ םיירשפאה םינוכיסה

B. ינקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ לש האשרה וא רושיאל תושרדנ ןניא הז גוסמ םוגיא תוקידב יכ ה/ןיבמ ה/תא )FDA(, 
 ה/תא .תיאופר תיתנחבא הקידב תווהמ ןניאו FDA-ה ידי לע וכמסוה וא ורשואש תוקידב ןניא םוגיא תוקידבש ה/ןיבמ ה/תאו

 שומישל רושיא תרגסמב FDA-ה ידי לע תורשואמ ןכ Concentric ידי לע תוקפוסמה תוינטרפ תויתנחבא תוקידבש ה/ןיבמ
 .םוריח
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C. תא ךתא ףתשל ןתינ אל יכו ,םיקדבנה תצובקב רבח לכ רובע תוישיא תואצות תובינמ ןניא םוגיא תוקידבש ה/ןיבמ ה/תא 
 יאשר ת/קדבנה לש רפסה תיב וא ןוגראהש ה/ןיבמ ה/תא .םוגיאה תקידבב םיקדבנה לש תוינטרפה תוקידבה תואצות
 .הקידב לכ לש תואצותה תא לבקל

D. לכ לש תואצותה לע העדוה לבקתש ה/ןיבמ ה/תא PCR לש תירלוקלומ הקידב וא דדוב יתנחבא COVID-19. 

E. תקידב לכב ומכש ה/ןיבמ ה/תא COVID-19, תקידב תאצות לבקל תורשפא תמייק COVID-19 תילילש וא תבזוכ תיבויח 
 .תינטרפ הקידבב רשאמ  םוגיא תקידבב רתוי הובג תויהל יושע COVID-19 תקידבב היוגש האצותל לאיצנטופה יכו ,תבזוכ

F. יכ ןיבמ התא Concentric הניא וז הקידב ,ת/קדבנה לש יאופרה קפסכ םילעופ אל קדבנה םדאה לש ןוגראה וא רפסה תיבו 
 תומיאתמ תולועפב טוקנל המלשו האלמ תוירחא ךמצע לע ת/חקול ה/תאו ,ת/קדבנה לש אפור ידי לע לופיט הפילחמ
 י/םלעתת אלו תואירב יתוריש קפס םע ץעייתהל ילבמ תויאופר תוטלחה י/לבקת אל .ת/קדבנה לש הקידבה תואצותל סחיב
 ת/לבקמ ה/תאש הקידבה תואצות ךמס לע הזכ ץועייל היינפ י/בכעת וא ךלש תואירבה יתוריש קפס לש יאופר ץועיימ
 .תוינטרפ תוקידב וא םוגיא תוקידבמ

G. אלו ,דבלב דיתע ינפ הפוצ אוה הזכ לוטיב ךא ,תע לכב וז האשרה לטבלו ךתעד תא תונשל ה/לוכי ה/תאש ה/ןיבמ ה/תא 
 ןוגראה וא רפסה תיב םע רשק ירצ/רוצ ,COVID-19 תקידבל וז האשרה לוטיבל .תרשיא רבכ ורורחש תאש עדימ לע עיפשי

 .ת/קדבנה לש

H. יכ ה/ןיבמ ה/תא Concentric ה ףיגנ לש םימיוסמ םיטביה תרקוח-COVID-19, רתי ה/תאו ,תוילאריו תויצטומ רחא בקעמ ןוגכ 
 .רוביצה תואירבו תויגולוימדיפא תורטמל תומיגדב םיאצמנה םירחא םיקדייחו םיפיגנ ףצרל Concentric תא ךימסמ ןכ לע

 תאו ופסאייש הקידבה תומיגד רואית תא ,תינכותה תודוא ל"נה עדימה תא תארקש ת/רשאמ ,הטמ ה/םותחה ,ה/תא
 תיבל םג בתכב השקב יפ לע Concentric ידי לע רסמיהל יושע הז עדימ יכ ה/ןיבמ ה/תאו ,תינכותה לש םיירשפאה םינוכיסה
 תוקידבל רורחש ירושיאו Concentric לש תויטרפה תוינידמ ,םיפסונ תולבגהו םיאנת  .ת/קדבנה לש ןוגראה וא רפסה

Concentric ןאכ אוצמל ןתינ:https://www.concentricbyginkgo.com/consent וא( תינכותב ףתתשהל ןוצרמ ה/םיכסמ ה/תא 
 .)ףתתשהל ה/ןיטקל רשפאל

 
 ____________________________ :ןוגראה וא רפסה תיב םש

 
  ת/קדבנכ ךרובע אוה הז המכסה ספוט םא

 
 

 _________________________________  :)סופד תויתואב( םש
 

 _______________________________________________ :המיתח
 

 _______________________________________________ :ךיראת
 

 :ה/ןיטק רובע אוה הז המכסה ספוט םא
 
 

  ________________________________  :)סופד תויתואב( ה/ןיטקה םש
 

____________________  :)סופד תויתואב( יקוח סופורטופא/הרוהה םש
  

 ________________________________ יקוח סופורטופא/הרוהה תמיתח
  

 _________________________________ :ךיראת
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 (COVID-19) הנורוקה סוריול קדבנה תודוא עדימ
 

           :ןוגראה וא רפסה תיב םש
 

            :ןיטקה / קדבנה םש
 (Last) החפשמ םש   (First) יטרפ םש    
 
           :)יטנוולר םא( סופורטופאה םש
 (Last) החפשמ םש   (First) יטרפ םש    
 

 :ןיטקה / קדבנה תודוא עדימ
 
              

 )####-###-###-1( ןופלט רפסמ   )הנש םוי שדוח( הדיל ךיראת
(Date of Birth — Month Day Year)    (Phone Number) 

 
 

              
 המוק ,ןיינב ,הדיחי ,הטיווס ,הריד     ראוד את ,בוחר

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

              
 דוקימ    הנידמ     ריע

(City)           (State)    (Zip Code)  
 
 
 :ןיטקה וא קדבנה תא רתויב הבוטה הרוצב תראתמה הרוש לכמ תחא תורשפא לוגיעב הפקה ידי לע ונייצ
 
 

 ןייצל אל ףידעמ  רחא   רכז   הבקנ  :רדגמ
(Gender)  (Female)    (Male)   (Other)  (Prefer not to say) 

 
 ןייצל אל ףידעמ  רחא  יניטל וא ינפסיה אל  יניטל וא ינפסיה :ינתא אצומ

(Ethnicity) (Hispanic or Latino)  (Not Hispanic or Latino) (Other)  (Prefer not to say) 
 

 יאקירמא-ורפא וא רוחש  יתייסא    ידילי יאקסלא וא יאקירמא ינאידניא :יעזג ךויש
(Race)  (American Indian or Alaskan Native)   (Asian)  (Black or African American) 

 
 רתוי וא םיעזג ינש  ןבל  טקשה סונייקואב םירחא םייא וא יאווה דילי  

  (Native Hawaiian/Other Pacific Islander)   (White)  (Two or more races) 
   
 ןייצל אל ףידעמ             רחא  
  (Other)          (Prefer not to say)     

 


