
 سجل صحي إلكتروني مشترك
 
 

 19-التطعیم ضد كوفید
 1من  1الصفحة 

 
I. أفھم أنني سأتلقى اللقاح عن طریق الحقن بإبرة، وأن الھدف منھ تقلیل احتماالت مرضي بسبب عدوى كوفیدشرح إعطاء اللقاح والغرض منھ والفوائد المتوقعة منھ .-

وقد أحتاج إلى حقنة واحدة أو حقنتین باإلضافة إلى حقن الجرعات التنشیطیة، وذلك  مضاعفات خطیرة قد تؤدي إلى الوفاة.یمكن أن تؤدي إلى  19-. وعدوى كوفید19
دقیقة على األقل بعد تلقي اللقاح حتى یمكن لفریق العمل تقدیم  15الذي سأحصل علیھ. وأنا أوافق على عدم مغادرة مكان التطعیم لمدة  19-اعتماًدا على لقاح كوفید

 كسي بسبب اللقاح.الرعایة لي إذا تعرضت لرد فعل ع
II.  .أفھم أنني قد أعاني من وجع، أو احمرار، أو تورم، أو أكثر من واحد من ھذه األعراض، في مكان الحقن. یوضح بیان المخاطر المحتملة لإلجراء وحدود الفائدة منھ

المخاطر والفوائد المھمة األخرى المعروفة والمحتملة للقاح، ) FDA) والصادر عن إدارة الغذاء والدواء (EUAحقائق التصریح باستخدام اللقاح لحاالت الطواري (
ھما. وإذا كانت لدي أي أسئلة وكیف أن ھذه المخاطر والفوائد غیر معروفة بالكامل. وقد حصلت على بیان الحقائق وقائمة مراجعة ما قبل التطعیم الخاصین باللقاح وقرأت

أم ال. وأنا  19-ن غیر الواضح مدة استمرار أي فوائد محتملة للقاح؛ أو ھل سیكون فعاالً ضد طفرات فیروس كوفیدأخرى حول اإلجراء، فسأطرحھا قبل تلقي اللقاح. وم
. ولھذا السبب، فإن اللقاح ال یغني عن ارتداء الكمامة، والتباعد االجتماعي، ، وقد أنقل الفیروس إلى غیري19-أدرك أنني قد أظل معرًضا لإلصابة بمرض كوفید

 لیدین.ونظافة ا
III.  .إال ارتداء الكمامة، والتباعد  19-، ولكن ال توجد حالیًا بدائل فعالة معروفة للوقایة من عدوى كوفید19-أفھم أنھ یمكنني رفض تلقي لقاح كوفیدبدائل العالج

 االجتماعي، ونظافة الیدین.
IV.  على حسب إجاباتك، قد ال یُوصف لك الحصول على اللقاحاالحتیاطات/موانع االستعمال. 

 

 إذا كانت اإلجابة نعم، فسیتم تأجیل اللقاح حتى تتحسن حالتك. –نعم  ❑ أو ال ❑ ھل تعاني من حمى أو تشعر بتوعك الیوم؟
ھل سبقت لك اإلصابة برد فعل تحسسي (مثل الحساسیة الشدیدة 

(التأق) أو الشرى أو الحكة) بسبب أي مكون من مكونات ھذا 
 اللقاح؟

 إذا كانت اإلجابة نعم، فیجب التوقف وعدم إعطاء اللقاح. –نعم  ❑ أو ال ❑

 إذا كانت اإلجابة نعم، فاستشر الطبیب وفّكر في تأجیل تلقي اللقاح. –نعم  ❑ أو ال ❑ ھل سبقت لك اإلصابة برد فعل تحسسي فوري بسبب لقاح آخر؟

ھل سبقت لك اإلصابة بأي رد فعل تحسسي فوري بسبب العالج 
أو صبغات التباین التي تُعطى في الورید للفحوص بالحقن 

 التصویریة؟

 إذا كانت اإلجابة نعم، فاستشر الطبیب وفّكر في تأجیل تلقي اللقاح. –نعم  ❑ أو ال ❑

 دقیقة. 30إذا كانت اإلجابة نعم، فیجب أن یخضع الشخص للمالحظة لمدة  -نعم  ❑ أو ال ❑ ھل سبقت لك اإلصابة بالتأق؟

V.  .وأنا أفھم أنھ سیتم اإلبالغ عن سجالت إعطاء ھذا اللقاح والجرعات التنشیطیة الدوریة إلى الھیئات التنظیمیة الفیدرالیة و/أو في الوالیة، استخدام المعلومات الصحیة
عایة، وسالمة الخاص بي مع طبیب الصحة العامة المتابع لي؛ واستخدامھ أو مشاركتھ ألغراض المدفوعات، وجودة الر 19-أصرح بمشاركة سجل تلقي لقاح كوفید

بصفتھا مقدم رعایة صحیة في تقدیم السجالت المتعلقة  MaineHealthأفوض  ، فأنا أیًضاMaineHealthالمرضى، واألغراض البحثیة. إذا كنت موظفًا حالیًا لدى 
 MaineHealthوظفین) في (الخدمات الصحیة للم Employee Health Services Departmentبإعطاء ھذا اللقاح وأي جرعات تنشیطیة إلى إدارة 

بشأن  MaineHealthبخالف ذلك، سیتم التعامل مع المعلومات وفقًا إلشعار بالوالیة.  ImmPactواالطالع على معلومات التطعیم المتاحة في قاعدة بیانات 
 ممارسات خصوصیة المعلومات الصحیة، والمتاح على اإلنترنت على 

2017.pdf-Practices-Privacy-Center/Files/Psychiatry/Notice-Medical-media/Maine/-https://www.mainehealth.org/ ویمكن ،
 الحصول على نسخ مطبوعة منھ عند الطلب. 

VI. .أوافق على أن تتصل بي  االتصال الھاتفيMaineHealth  أو وكالؤھا عن طریق الھاتف (الھاتف المحمول أو الخط األرضي)، أو عبر رسالة نصیة، أو رسالة
 صوتیة على رقم الھاتف الذي قدمتھ من قبل. وتسري ھذه الموافقة على األشخاص الذین یتصرفون نیابة عني.

   رقم ھاتف الشخص الذي یجب االتصال بھ في حاالت الطوارئ:   _الطوارئ: اسم الشخص الذي یجب االتصال بھ في حاالت 
            X      

 االسم بخط واضح الممثل المعتمد ❑الوصي  ❑الوالد  ❑المریض  ❑التوقیع  الوقت صباًحا|مساءً     التاریخ
   رقم الھاتف        شخص آخر ❑المریض  ❑في حالة تقدیم الموافقة ھاتفیًا، مقدم الموافقة: 

      X      
 االسم بخط واضح (للموافقة عبر الھاتف أو عندما یكون المریض غیر قادر بدنًیا على التوقیع)توقیع الشاھد  الوقت صباًحا|مساءً      التاریخ

 ________االسم بخط واضح أو معلومات التعریف     غیر ذلك    ❑لغة أجنبیة  ❑لغة اإلشارة  ❑مترجم فوري إلى: 

        X      
 االسم بخط واضح  توقیع الطبیب أو من ینوب عنھ ساعة 24الوقت      التاریخ

 بیانات یستوفیھا فریق العمل فقط:
 یحدث لھ رد فعل عكسي فوري بسبب اللقاح.لم المریض  ❑رد فعل عكسي فوري بسبب اللقاح. حدث لھ المریض  ❑

 المستند: الموافقة على لقاح كوفیدنوع  2/9/2022 149001

 
 

 ملصق المریض ھنا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.mainehealth.org/-/media/Maine-Medical-Center/Files/Psychiatry/Notice-Privacy-Practices-2017.pdf

	اسم الشخص الذي يجب الاتصال به في حالات الطوارئ: _  رقم هاتف الشخص الذي يجب الاتصال به في حالات الطوارئ:

