
 گذاشتھ شده سابقھ سالمت الکترونیکی بھ اشتراک
 
 

 19-واکسیناسیون کووید
 1از  1صفحھ 

 
I. دانم کھ از طریق تزریق سوزنی، یک واکسن دریافت خواھم کرد کھ ھدف آن کاھش احتمال من می .توضیحات، ھدف و مزایای مورد انتظار فرآیند واکسیناسیون

، 19-بستھ بھ نوع واکسن کووید ای داشتھ باشند.عوارض جدی و کشندهممکن است  19-ھای کوویدعفونت است. 19-بیماری ناشی از عفونت کووید ابتالی من بھ
دقیقھ بعد از تزریق واکسن در محل  15کنم کھ حداقل موافقت می کننده نیاز داشتھ باشم.ای دوز تقویترهھای دوممکن است بھ یک یا دو تزریق و تزریق

 واکسیناسیون بمانم تا در صورت بروز واکنش نامطلوب بھ واکسن بتوانم معاینھ شوم.
II. سایر خطرات و مزایای بالقوه  حساس درد، قرمزی، و/یا تورم کنم.دانم کھ ممکن است در محل تزریق امن میھای بالقوه مربوط بھ این روند. خطرات و محدودیت

توضیح داده شده FDA (EUA)و شناختھ شده واکسن، و اینکھ این خطرات و مزایا تا چھ حد ناشناختھ ھستند، در یک برگھ اطالعات مجوز استفاده اضطراری 
اگر درباره این روند پرسش دیگری  ام.ن مربوط بھ این واکسن را دریافت و مطالعھ کردهمن این برگھ اطالعاتی و یک فھرست بازبینی قبل از واکسیناسیو اند.

ماند؛ یا آیا واکسن در برابر مشخص نیست کھ مزایای بالقوه واکسن چھ مدت ممکن است باقی می داشتھ باشم، قبل از انجام واکسیناسیون آنھا را مطرح خواھم کرد.
مبتال بشوم، و ممکن است ویروس را بھ سایر افراد  19-دانم کھ ھنوز امکان دارد بھ کوویدمن می مؤثر خواھد بود یا خیر. 19-یافتھ ویروس کوویداشکال جھش

 کند.گذاری اجتماعی، و بھداشت دست را منتفی نمیبھ ھمین خاطر، تزریق واکسن نیاز بھ استفاده از ماسک، رعایت فاصلھ .منتقل کنم
III.  .گذاری در حال حاضر بھ غیر از ماسک، رعایت فاصلھ خودداری کنم. 19-توانم از تزریق واکسن کوویددانم کھ میمیمن موارد درمان جایگزین

 وجود ندارد. 19-ای برای پیشگیری از ابتال بھ کوویدشدهاجتماعی، و بھداشت دست ھیچ جایگزین مؤثر شناختھ
IV.  ممکن است واکسن توصیھ نشود.بستھ بھ واکنش بدن شما اقدامات احتیاطی/موارد منع مصرف 

 

اگر پاسخ شما بلی است، تا زمانی کھ بھتر شوید، تزریق را بھ تعویق  –بلی   ❑خیر یا  ❑ کنید؟امروز تب دارید یا احساس ناخوشی می
از سابقھ واکنش آلرژیک (برای مثال، آنافیالکسی، کھیر، خارش) بھ  ا

 دارید؟دھنده این واکسن را ھر یک از مواد تشکیل
 اگر پاسخ شما بلی است، دست نگھ دارید، واکسن نزنید. –بلی   ❑خیر یا  ❑

سابقھ ھر گونھ واکنش آلرژیک فوری بھ یک واکسن دیگر را 
 دارید؟

اگر پاسخ شما بلی است، با پزشک مشورت کنید و درباره بھ تعویق  –بلی   ❑خیر یا  ❑
 انداختن واکسیناسیون فکر کنید.

واکنش آلرژیک فوری بھ یک درمان تزریقی یا سابقھ ھر گونھ 
 ) را دارید؟IVکنتراست داخل وریدی (

اگر پاسخ شما بلی است، با پزشک مشورت کنید و درباره بھ تعویق  –بلی   ❑خیر یا  ❑
 انداختن واکسیناسیون فکر کنید.

 د مراقب خود باشید.دقیقھ بع 30اگر پاسخ شما بلی است، تا  –بلی   ❑خیر یا  ❑ سابقھ آنافیالکسی دارید؟

V.  .ای بھ نھادھای نظارتی ایالت و/یا فدرال گزارش داده خواھد شد.کننده دورهھای تقویتدانم کھ سابقھ تزریق این واکسن و دوزمن میاستفاده از اطالعات بھداشتی 
من در اختیار پزشک مراقبت اولیھ من قرار بگیرد؛ و برای اھداف مربوط بھ پرداخت، کیفیت مراقبت، ایمنی بیمار، و  19-دھم کھ سابقھ واکسن کوویدمن اجازه می

بھ عنوان یک  MaineHealth مشغول بھ کار باشم، بھ MaineHealthاگر در حال حاضر در  تحقیقات مورد استفاده قرار بگیرد یا بھ اشتراک گذاشتھ شود.
کننده را بھ اداره خدمات بھداشتی کارکنان ی تقویتدھم کھ سوابق مربوط بھ تزریق این واکسن و ھر یک از دوزھابت بھداشتی اجازه میدھنده مراقارائھ

MaineHealth سازی موجود در پایگاه داده ایالتی ارائھ دھد و بھ اطالعات ایمنImmPact  .در غیر این صورت، بھ این اطالعات دسترسی داشتھ باشد
رسیدگی خواھد شد، و بھ طور آنالین در  MaineHealthھای حفظ حریم خصوصی اطالعات بھداشتی طابق با اعالن شیوهم

2017.pdf-Practices-Privacy-Center/Files/Psychiatry/Notice-Medical-media/Maine/-https://www.mainehealth.org/  در
  ھای چاپی آن نیز وجود دارد.دسترس است، و در صورت درخواست نسخھ

VI.  .دھم کھ من رضایت میتماس تلفنیMaineHealth وتی و شماره تلفنی کھ قبالً یا نمایندگان آن از طریق تلفن (تلفن ھمراه یا خط ثابت)، پیامک، یا پیام ص
 شوند. افرادی کھ نماینده من ھستند نیز مشمول این رضایت می ارائھ شده است، با من تماس بگیرند.

    شماره تلفن مخاطب اضطراری: _ نام مخاطب اضطراری: 
    X       

 نام با حروف بزرگ نماینده مجاز ❑سرپرست  ❑والدین  ❑بیمار  ❑امضا  ساعت  صبح|بعد از ظھر تاریخ
    ❑  دھد:در صورت تماس تلفنی، فردی کھ رضایت می

    
    _____________شماره تلفن 

    X        
 نام با حروف بزرگ تواند امضا کند) (برای رضایت تلفنی یا وقتی بیمار از نظر جسمی نمیامضای شاھد  ساعت  صبح|بعد از ظھر تاریخ

 ___________با حروف بزرگ یا اطالعات شناسایینام    سایر موارد   ❑ زبان خارجی ❑ زبان اشاره  ❑ شفاھی برای:مترجم 
      X        

 نام با حروف بزرگ  امضای پزشک یا فرد منصوب صبح|بعد از ظھر ساعت تاریخ

 فقط برای استفاده کارکنان: 
 .نشان نداد بیمار نسبت بھ واکسن واکنش نامطلوب فوری  ❑ .نشان دادنسبت بھ واکسن واکنش نامطلوب فوری  بیمار ❑

 رضایتنامھ واکسیناسیون کووید نوع سند: 2/9/2022 149001

 
 

 لیبل ب�مار در اینجا

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
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