
Виберіть людину, для якої потрібно 
активувати набір.
Ви повинні активувати набір окремо для кожної людини.

+ Додати утриманця

Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>

<name>

<name> (утриманець)
Дата народження:

<name> (утриманець)
Дата народження:

Повернутися



Додати нового утриманця.

Введіть інформацію про утриманця.

Додати утриманця Повернутися

Ім'я

Дата народження (ДД.ММ.РРРР)

Прізвище

Я підтверджую, що я є батьком (матір’ю) чи опікуном(-кою) цього 
пацієнта, і що в мене є законні повноваження приймати рішення, 
пов'язані зі здоров'ям і станом пацієнта.

Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>



Введіть адресу електронної пошти 
або ідентифікатор організації, 
пов'язаний із програмою.
Цей крок допоможе нам правильно поєднати ваш обліковий запис з 
необхідною програмою. У разі виникнення запитань щодо введення 
інформації зверніться до адміністратора програми.

Продовжити

Електронна адреса або ідентифікатор організації

Будь ласка, підтвердьте 
свою відповідність.

Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>



Щоб підтвердити адресу електронної 
пошти організації, перевірте свою 
поштову скриньку.
Повідомлення з адреси support@color.com надіслано на адресу <email address>. 
Необхідно заповнити.

Якщо впродовж 5 хвилин ви не отримаєте повідомлення, перевірте папку 
спаму.
Якщо ця адреса електронної пошти неправильна, поверніться до 
попередньої сторінки та правильно введіть адресу.



Чи готові ви активувати свій набір?

Якщо набір підготовлено, його можна активувати зараз. Пам'ятайте: 
активований набір необхідно повернути в день взяття зразку. 


Якщо у вас ще немає набору, ввійдіть у систему знову, коли він у вас буде.

Активувати комплект

Я хочу активувати свій 
набір.

Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>



Ви активуєте набір для <name>.

Введіть всю необхідну інформацію від його/її імені.

Опитування перед тестуванням
Ці запитання сформульовано відповідно до рекомендацій Центрів з 
контролю та профілактики захворювань (CDC).

Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>

COVID-19 — інфекційне захворювання, спричинене коронавірусом SARS-CoV-2. Зараження 
цим вірусом може протікати як безсимптомно, так і у небезпечній для життя формі 
респіраторного захворювання. Цю інфекцію було виявлено в усіх країнах світу та в 
усіх 50 штатах США. Серед симптомів COVID-19: кашель, задишка чи утруднене дихання, 
лихоманка, озноб, біль у м'язах, головний біль, біль у горлі або раптова втрата смаку 
чи нюху.


COVID-19 може мати важкий перебіг у людей будь-якого віку й без будь-яких попередніх 
проблем зі здоров'ям, але ризик складного перебігу COVID-19 збільшується з віком, 
причому до найбільшого ризику схильні літні люди. Наявність хронічних 
захворювань може підвищити ризик розвитку тяжкогої форми захворювання, 
викликаного COVID-19. Нижче перелічені хвороби та інші фактори ризику, які можуть 
спричинити тяжкий перебіг захворювання та смерть.


Якщо у вас є симптоми, характерні для COVID-19, або будь-яке з наведених нижче 
захворювань чи факторів ризику, що можуть підвищити ризик важкого перебігу 
COVID-19, перед використанням цього тесту вам потрібно проконсультуватися зі своїм 
лікарем:


Хронічна хвороба нирок


Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) 


Імунокомпрометований стан (ослаблена імунна система) внаслідок трансплантації 
цілісних органів або пересадки кісткового мозку, імунодефіциту, ВІЛ, застосування 
кортикостероїдів або інших препаратів, що послаблюють імунітет


Ожиріння (індекс маси тіла [ІМТ] 30 або вище)


Серйозні захворювання серця, наприклад, серцева недостатність, ішемічна хвороба 
серця чи кардіоміопатія


Серпоподібноклітинна анемія


Цукровий діабет 2-го типу


Астма (від помірної до тяжкої форми)


Цереброваскулярні захворювання (ураження кровоносних судин та кровопостачання 
головного мозку)


Кістозний фіброз (муковісцидоз)


Артеріальна гіпертензія або підвищений кров'яний тиск


Неврологічні розлади (наприклад, деменція)


Захворювання печінки


Вагітність


Легеневий фіброз (наявність ушкоджень або рубців на тканинах легень)


Куріння


Таласемія (тип захворювання крові)


Цукровий діабет 1-го типу


Незалежно від наявності фактору ризику рекомендується негайно звернутися по 
невідкладну допомогу в разі появи будь-якої з таких тривожних ознак COVID-19:


утруднене дихання;


постійний біль або тиск у грудях;


раптова сплутаність свідомості;


сонливість або неможливість прокинутися після сну


синюшність губ або обличчя

Пройти опитування



Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>

Ви активуєте набір для <name>.

Введіть всю необхідну інформацію від його/її імені.

Чи відчуваєте ви зараз будь-які 
симптоми COVID-19?
Симптоми можуть включати лихоманку, озноб, кашель, закладеність носа, 
біль у горлі, утруднене дихання, головний біль, вутому, нудоту, діарею або 
раптову втрату смаку чи нюху.

Так

Ні

Продовжити

Повернутися



Вкажіть всі симптоми COVID-19, які ви 
відчуваєте зараз.

Виберіть усі відповідні варіанти. Це допоможе урядовцям дослідити, як 
COVID-19 розповсюджується в спільноті.

Лихоманка чи озноб

Кашель

Біль у горлі

Задишка або утруднене дихання

Головний біль

Біль у м'язах або ломота в тілі

Слабкість

Раптова втрата смаку чи нюху

Діарея

Нудота чи блювання

Закладеність носа чи нежить

Чутливість шкіри

Зниження апетиту

Продовжити

Повернутися



Впродовж останніх 24 
годин

Впродовж останнього 
тижня

Більше тижня тому

Понад два тижні тому

Коли ви почали відчувати симптоми 
COVID-19?

Продовжити

Поверну
тися

Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>



Чи вагітні ви зараз?

Продовжити

Поверну
тися

Так

Ні

Не впевнена (-ний).

Мене це не стосується.

Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>



Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>

1 Про тестування 2 Інформація про пацієнта 3 Інформація про штрих-код

Ви активуєте набір для <name>.

Введіть всю необхідну інформацію від його/її імені.

Ознайомтеся із цією важливою 
інформацією про проходження тесту 
на COVID-19.

Аналіз визначає, чи є у вас SARS-CoV-2 (вірус, що 
викликає COVID-19), лише на момент проходження 
тесту.

Він не перевіряє наявність імунітету чи факт захворювання на 
цей вірус у минулому.

Якщо результат позитивний, негайно зверніться 
до лікаря.

Тільки лікар може поставити вам діагноз. Він (вона) також 
може надати інформацію про лікування та про те, як захистити 
інших від інфекції.

 Можливо, ви заразилися вірусом після тестування.

 Можливо, результат вашого тесту був 
хибнонегативним. Хибнонегативні результати 
виникають через те, що тести не є абсолютно точними.

Негативний результат тесту означає, що вірус не 
виявлено.

Якщо ви відчуваєте симптоми захворювання, зверніться до 
лікаря й запитайте, чи потрібно вам пройти повторне 
тестування, тому що:

Компанія Color не дає медичних порад і не надає медичної допомоги. 
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо результатів. Згідно з вимогами 
законодавства результати вашого тесту будуть передані певним 
федеральним, штатним або місцевим уповноваженим органам із метою 
охорони здоров'я суспільства.

Я підтверджую, що прочитав(-ла), зрозумів(-ла) та погоджуюся зі змістом 
«Форми інформованої згоди Color щодо COVID-19», «Умов надання послуг 
щодо COVID-19», «Декларації про конфіденційність» і «Політики 
конфіденційності». та згоден(-на) з ними. Я розумію, що моя згода з 
кожним із цих документів буде застосовуватися щоразу, коли я 
проходитиму тест на COVID за програмою спонсора Covid Testing Program 
протягом наступних шести (6) місяців згідно з вимогами у формі 
інформованої згоди щодо COVID-19, поки я не звернуся за адресою 
support@color.com, щоб відкликати свою згоду на подальше тестування.

Я дозволяю передачу моєї інформації та результатів у мою організацію 
для прийняття рішень щодо здоров'я, безпеки та/або мого повернення 
на роботу/навчання (див. повний перелік умов акту HIPAA).  Я 
усвідомлюю, що цей дозвіл діє щоразу, коли я проходжу тестування в 
рамках цієї програми.

Продовжити

Повернутися

У разі погіршення симптомів

Якщо ви відчуваєте, що ваш стан або 
симптоми погіршуються, негайно 
зверніться по медичну допомогу.

Центри з контролю та профілактики 
захворювань США (CDC) рекомендують 
негайно звернутися по медичну 
допомогу за наявності будь-яких із цих 
симптомів:


утруднене дихання


постійний біль або тиск у грудях


раптова сплутаність свідомості


сонливість або неможливість 
прокинутися після сну


синюшність губ або обличчя



Ви активуєте набір для <name>.

Введіть всю необхідну інформацію від його/її імені.

Для підтвердження реєстрації нам 
потрібна певна інформація.
Ця інформація може бути використана для підготовки результатів залежно 
від того, які види тестування використовуються за вашою програмою. Її 
також можуть використовувати посадові особи міст і штатів, які збирають 
дані, щоб дізнатися, як COVID-19 розповсюджується в спільнотіах.

П.І.Б. та дата народження пацієнта

Ім'я

Ініц
іал
и 
сер
едн
ьог
о 
(др
уго
го) 
іме
ні

Прізвище

Дата народження:

Вулиця та номер будинку

Місто Штат Поштовий 
індекс

Адреса

Гендерна ідентичність (необов'язково)

Тут можна додати інформацію про гендерну ідентичність пацієнта. Ми 
прагнемо забезпечити якісне обслуговування.

Виберіть варіант

Стать

Ми повинні збирати цю інформацію згідно з вимогами законодавства.

Жіноча

Чоловіча

Небінарна

Расова або етнічна приналежність

Виберіть один або кілька варіантів. На вимогу Центрів з контролю та 
профілактики захворювань США (CDC) необхідно надати відповідь.

Корінний(-а) американець(-ка) або корінний(-а) житель(-ка) Аляски

Азіатське походження

Камбоджійське походження

Гуамське походження

Китайське походження

Гавайське походження

Філіппінське походження

Самоанське походження

Індійське походження

Японське походження

Корейське походження

Лаоське походження

В'єтнамське походження

Темношкірий(-а) чи афроамериканець(-ка)

Близькосхідне походження

Північноафриканське походження

Житель(-ка) тихоокеанських островів

Європеоїдна раса

Інше

Невідомо

Контактна інформація батьків (опікунів)

Номер телефону (бажано мобільного)

Продовжити

Чому ви просите мене про це 
зараз?

Ми хочемо, щоб ви якомога швидше й 
без проблем здали зразок під час візиту 
до місця збору. Надавши цю 
інформацію зараз, ви заощадите свій 
час. 


Коли результати будуть готові, ми 
відправимо вам смс-повідомлення. (За 
розсилку текстових повідомлень і 
даних може стягуватися плата. Щоб 
відмовитися від розсилки, надішліть у 
відповідь слово STOP. Детальніше див. в 
розділі «Умови надання послуг».) Якщо 
ви надасте адресу електронної пошти, 
ми також відправимо вам 
повідомлення електронною поштою.


Надання вашої адреси допомагає 
міській владі й урядовцям штату 
дослідити масштаби пандемії та шляхи 
поширення вірусу. Ця інформація не 
використовуватиметься в 
маркетингових цілях.

Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>

1 Про тестування 2 Інформація про пацієнта 3 Інформація про штрих-код



Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>

1 Про тестування 2 Інформація про пацієнта 3 Інформація про штрих-код

Ви активуєте набір для <name>.

Введіть всю необхідну інформацію від його/її імені.

Введіть інформацію про штрих-код.
Знайдіть штрих-код (починається з літери D) та реєстраційний номер 
(починається з літери C) на пробірці для збору зразка. Введіть їх нижче. 
Виникли проблеми? Зверніться по допомогу.≠

D-__________

Реєстраційний номер:

Продовжити

Повернутися



Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>

1 Про тестування 2 Інформація про пацієнта 3 Інформація про штрих-код

Введіть всю необхідну інформацію від його/її імені.

Введіть інформацію про штрих-код.

D-__________

Реєстраційний номер:

Продовжити

Повернутися

<name>

Перевірте, чи відповідає інформація тій, що 
вказана на пробірці для збору зразка.

Штрих-код: D - 12 - 3456 - 7899

Реєстраційний номер: C - 12345

Відредагуйте цю інформацію Підтвердити та продовжити



У партнерстві з

Ви активували набір! Тепер зберіть 
зразок.
Зразок необхідно повернути в день його забору. Перш ніж почати, 
обов'язково прочитайте інструкції з використання набору. Ви також можете 
ознайомитись з інструкціями в Інтернеті.


Помістивши тампон у пробірку, переконайтеся, що кришка пробірки щільно 
закрита, притиснувши її.

Зразок, упакований у пакет для 
біологічно небезпечних відходів, що 
додається до набору, потрібно 
принести/привезти в призначений 
пункт збору аналізів. 


У разі виникнення питань зверніться 
до спеціаліста, що приймає тести на 
COVID-19. 


Див. докладну інформацію про 
програмиу.

Панель 
приладів

Статус 
тестування

Отрим
ати 
допом
огу

<name>



Я погоджуюся з Умовами використання кольорів та Політикою 
конфіденційності.

Створіть обліковий запис Color

Прізвище
Ім'я

Адреса електронної пошти

Створіть пароль

Не менше 8 символів, принаймні одна маленька та велика літери й одна 
цифра або спеціальний символ.

Підтвердьте пароль

Створити обліковий запис Натомість увійдіть

Отримати 
допомогу



Підтвердити адресу електронної 
пошти.

Вітаємо Джейн!


Нам необхідно перевірити, що тільки ви маєте доступ до свого 
облікового запису, тож, будь ласка, просимо підтвердити цю 
адресу електронної пошти.

Дякуємо,

Ккоманда компанії Color

support@color.com

Підтвердити адресу електронної пошти



Інформаційна панель щодо COVID-19

Важливі оновлення

Ваші результати тесту на COVID-19 від <date> готові.

Докладна інформація про програмиу

Корисна інформація.


Переглянути докладну інформацію про програмиу

Найактуальнішу інформацію про коронавірус COVID-19 можна 
дізнатися на вебсторінках Центрів з контролю та профілактики 
захворювань (CDC).

Перейти до CDC

Корисна інформація про коронавірус.

Ваші результати готові станом на <date>.

Переглянути результати

Статус тестування Отримати допомогуUA

View All Tests

© 2020 Color, Inc.
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Переглянути результати

Ваші результати тесту на COVID-19 
готові.

Ми завершили аналіз вашого зразка, зібраного <date>. 


Найактуальнішу інформацію про коронавірус COVID-19 можна 
дізнатися на вебсторінках Центрів з контролю та профілактики 
захворювань (CDC).



Color: результати тесту на 
COVID-19 від <date> готові. 
https://URL


