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  نام کوچک بیمار
 

 آدرس ایمیل نام خانوادگی بیمار 
 

 سن (سال/ روز/ ماه )تاریخ تولد 
 

 تلفن همراه  شماره تلفن منزل

 آدرس 

 

 خیر  بله . عالمت بزنید«  خیر»یا « بله»لطفاً مالحظات مهم ذیل را که مربوط به سالمت هستند، با  

دهنده خدمات درمانی یا دفتر سالمت به شما گفته که به  اید یا ارائهانجام داده COVID-19روز گذشته، آزمایش  10آیا طی  1

 یا قرارگیری در معرض آن، خود را در خانه قرنطینه کنید و تنها بمانید؟ COVID-19دلیل عفونت 
  

   اید؟ بادی غیرفعال قرار گرفته تحت معالجه با آنتی COVID-19روز گذشته برای درمان  90آیا طی  2

   آیا در حال حاضر دچار بیماری خفیف یا وخیمی هستید؟ 3

کنید و یا کننده ایمنی استفاده مییا سرطان ضعیف است، یا داروهای سرکوب  HIVایمنی شما به دلیل مشکلی مانند  آیا سیستم 4

 کننده ایمنی هستید؟های سرکوبتحت درمان
  

   آیا باردار یا شیرده هستید؟  5

   (( Juvéderm) ، ژوویدرم(Restylane)مانند رستیلن )آیا فیلرهای پوستی دارید؟   6

   اید؟  تزریق، غذا یا چیز دیگری واکنش آلرژیک شدید داشتهحال به واکسن، داروهای قابلآیا تابه 7

 رضایت
ام، یا اطالعات موجود در آن برای به من داده شده و آن را مطالعه کرده «(واکسن )»  COVID-19واکسن «  اطالعات برگه»یک نسخه از  .1

 .   من توضیح داده شده است
من   . نباشد  FDAرا مجاز دانسته درحالی که خود واکسن ممکن است مورد تأیید « واکسن»استفاده اورژانسی از  FDAمتوجه هستم که   .2

 .   امکردهام و تا حد رضایتم پاسخ دریافت فرصتی برای پرسیدن سؤاالت داشته
دانم و متوجه هستم که ممکن است می « رگه حقایقب»را طبق توضیحات « واکسن»شده من خطرات و مزایای احتمالی، مهم و شناخته  .3

  . برخی از خطرات و مزایای احتمالی ناشناخته بمانند 
اگر هنگامی که تحت نظر هستم واکنش  .  دقیقه تحت نظر بمانم 30الی 15خود، به مدت «  واکسن»به من توصیه شده که پس از دریافت  .4

  . تماس گرفته خواهد شد  911دانم که با شدیدی تجربه کنم، می 
اگر هر کدام از  .  ام کامالً بر عهده خودم استمتوجه هستم که مسئولیت پیروی از هرگونه محدودیت تجویزشده توسط پزشک شخصی .5

ام و واکسیناسیون برای من توصیه ام درمیان گذاشتهدهندهشرایطم را با ارائه کنم کهموارد باال را با عالمت بله مشخص کنم، تصریح می

 . دهمکنم که ممکن است خطراتی وجود داشته باشد و برای انجام واکسیناسیون رضایت می یا تصدیق می/ شده است و
اگر واکنش  .   ام بر عهده من استاولیهمتوجه هستم که اگر هر گونه واکنش نامطلوبی تجربه کنم، مسئولیت پیگیری با پزشک مراقبت  .6

 . ترین بیمارستان مراجعه خواهم کرد تماس خواهم گرفت یا به نزدیک  911شدیدی تجربه کنم، با 
منتشر  ( سازی ایالتیمثالً بایگانی ایمنی)سازی برای مقامات بهداشت فدرال یا ایالتی با هدف پیگیری ایمنی دهم که اطالعاتم رضایت می  .7

  . شود
داند، و  مجاز می  سال به باال 5را برای افراد « Pfizerواکسن »استفاده اورژانسی از   FDAمتوجه هستم که.  اولیاء قانونی/ فقط والدین .8

 . رسیده است  گیسال 5به سن  حاضرالذکر درحالفوقفرد  کنم که تصدیق می
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9.  ً  .   د نجدول زیر را کامل کن کنند،دریافت می  یا چهارم راسوم ، فقط بیمارانی که دوز دوم  لطفا

 ( سال/ روز/ ماه) تاریخ واکسن  نام تجاری 
 Pfizer ☐ دوز اول

☐ Moderna 

☐  Janssen  (Johnson & Johnson / "J&J)" 

 

  دوز دوم
اگر قباًل دریافت  )

 (شده است

☐ Pfizer 

☐ Moderna 

 

 سوم  دوز
اگر قباًل دریافت  )

 (شده است

☐ Pfizer 

☐ Moderna 

 

 
توانستم من گفته شده و میام، مزایا و معایب این واکسن به کنم که اطالعات باال را تا حد دانش خود کامل کردهبا امضای پایین این فرم، تأیید می

کنم از طرف وی اجازه این درخواست و رضایت را و تصدیق می) تقاضا دارم که به من یا فردی که در باال عنوان شده . هر سؤالی را بپرسم

 .   تزریق شود« واکسن »، (دارم
 
 __________________________________________________________________________________________ 

 صورت واضح، درصورتی که فردی غیر از بیمار استنام به              تاریخ  (امضاء) ولی قانونی / نماینده بیمار  / بیمار 
 

 THIS SECTION BELOW IS FOR STAFF TO COMPLETE **** **** 
 

Date  Vaccine Name Administration Route: IM Dose Man. & Lot Expiration 

 ☐ Pfizer 
 
 

 
 

☐ 1st Dose 

☐ 2nd Dose 

☐ 3rd Dose or Booster 

☐ 4th Dose or Booster 
 

 

☐ R Deltoid 

☐ L Deltoid 
 

☐ 0.3ml 
 

 
 

 

  

 ☐ Pfizer 
(5-11 y/o 
patients) 

 

☐ 1st Dose 

☐ 2nd Dose 

☐ 3rd Dose 
(immunocomp.) 

☐ R Deltoid 

☐ L Deltoid 

☐ R Thigh 

☐ L Thigh 

☐ 0.2ml 
 

  

 ☐ Moderna ☐ 1st Dose 

☐ 2nd Dose 

☐ 3rd Dose or Booster 

☐ 4th Dose or Booster  
 

☐ R Deltoid 

☐ L Deltoid 

☐ 0.5 mL 
 

☐ 0.25 mL 
(booster) 
 

☐ 0.5 mL 
(immunocomp.) 

  

I have provided the patient (and/or agent or surrogate) with information about the vaccine and consent to vaccination 
was obtained.     
         Vaccinator Signature: ___________________________ & ID:_______________________ 
 

 
 


