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TÊN CỦA BỆNH NHÂN  
 

HỌ CỦA BỆNH NHÂN EMAIL 
 

NGÀY SINH (Ngày/Tháng/Năm) TUỔI 
 

ĐIỆN THOẠI NHÀ RIÊNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

ĐỊA CHỈ 
 

 Vui lòng đánh dấu vào ô ‘có’ hoặc ‘không’ cho những cân  
nhắc quan trọng về sức khỏe sau đây. 

CÓ KHÔNG 

1 Trong 10 ngày qua, quý vị có xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc được nhà cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay cơ quan y tế yêu cầu cô lập hoặc cách ly tại nhà do bị 
nhiễm hoặc phơi nhiễm với COVID-19 không? 

  

2 Quý vị có được điều trị COVID-19 bằng liệu pháp kháng thể thụ động trong 90 ngày qua 
không? 

  

3 Có phải quý vị đang bị bệnh ở mức độ vừa hoặc nặng không?   
4 Có phải quý vị bị suy giảm miễn dịch do một tác nhân nào đó, chẳng hạn như HIV hoặc 

bệnh ung thư không, hoặc quý vị có dùng thuốc hay liệu pháp ức chế miễn dịch không? 
  

5 Quý vị có đang mang thai hoặc nuôi con bằng sữa mẹ không?   
6 Quý vị có tiêm chất làm đầy da không? (ví dụ: Restylane, Juvéderm)   
7 Quý vị đã bao giờ gặp phản ứng dị ứng nặng với vắc-xin, thuốc tiêm, thực phẩm hay 

những thứ khác chưa?  
  

 
CHẤP THUẬN 
1. Tôi đã được cung cấp một bản sao, và tôi đã đọc kỹ hoặc được giải thích về thông tin trên TỜ THÔNG TIN 

về vắc-xin ngừa COVID-19 (“VẮC-XIN”).  
2. Tôi hiểu rằng FDA đã cho phép sử dụng khẩn cấp VẮC-XIN này. Đây là loại vắc-xin có thể chưa được 

FDA phê duyệt. Tôi đã có cơ hội đặt câu hỏi và nhận được lời giải đáp thỏa đáng.  
3. Tôi hiểu rõ những lợi ích và nguy cơ trọng yếu đã biết trước và tiềm ẩn của loại VẮC-XIN này như đã giải 

thích trên TỜ THÔNG TIN. Tôi cũng hiểu rằng một số lợi ích và nguy cơ tiềm ẩn có thể vẫn còn chưa rõ.  
4. Tôi đã được khuyên nên ở lại để theo dõi trong 15-30 phút sau khi tiêm VẮC-XIN. Nếu tôi gặp phản ứng 

nặng trong thời gian theo dõi thì tôi hiểu rằng cơ sở tiêm chủng sẽ gọi 911.  
5. Tôi hiểu rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ riêng về bất kỳ hạn 

chế nào. Nếu tôi đánh dấu vào ô ‘có’ cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên, tôi xác nhận đã trao đổi với nhà cung 
cấp về tình trạng của mình và việc tiêm chủng được khuyến nghị và/hoặc tôi xác nhận các rủi ro có thể xảy 
ra và tôi đồng ý tiếp tục tiêm chủng. 

6. Tôi hiểu rằng nếu tôi gặp bất kỳ phản ứng bất lợi nào, tôi có trách nhiệm theo dõi cùng với bác sĩ chăm sóc 
chính. Nếu tôi gặp phản ứng nặng, tôi sẽ gọi 911 hoặc đến bệnh viện gần nhất. 

7. Tôi đồng ý tiết lộ thông tin của mình cho các cơ quan y tế của tiểu bang hoặc liên bang (ví dụ: cơ quan 
đăng ký tiêm chủng của tiểu bang) phục vụ cho mục đích theo dõi hồ sơ tiêm chủng.  

8. PHẦN DÀNH CHO PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. Tôi hiểu rằng FDA đã cho phép sử         
dụng khẩn cấp VẮC-XIN Pfizer ở trẻ em từ 5 tuổi trở lên và tôi cũng xác nhận rằng người có tên ở trên đã 
đủ 5 tuổi. 
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9. CHỈ DÀNH CHO BỆNH NHÂN TIÊM LIỀU THỨ HAI, LIỀU THỨ BA hoặc LIỀU THỨ TƯ, vui lòng điền đầy đủ 
vào bảng sau.  

 
 Nhãn Hiệu Ngày Tiêm Vắc-Xin (Tháng/Ngày/Năm) 
Liều 1 ☐ Pfizer 

☐ Moderna 
☐ Janssen (Johnson & Johnson/“J&J”) 

 

Liều 2  
(nếu đã tiêm) 

☐ Pfizer 
☐ Moderna 

 

Liều 3  
(nếu đã tiêm) 

☐ Pfizer 
☐ Moderna 

 

 
 

Bằng việc ký tên bên dưới, tôi xác nhận rằng tôi đã điền đầy đủ thông tin ở trên theo hiểu biết tốt nhất của 
mình, tôi đã được thông báo về ưu và nhược điểm của loại vắc-xin này và đã có thể đặt mọi câu hỏi. Tôi đề 
nghị tiêm loại VẮC-XIN này cho tôi hoặc người có tên ở trên, trong đó tôi xác nhận rằng tôi được ủy quyền 
thay mặt họ đưa ra đề nghị này và chấp thuận.  
 
 
________________________________________________________________________________ 
Bệnh Nhân / Đại Diện của Bệnh Nhân /       (Chữ Ký)       Ngày        Họ Tên Viết Hoa, nếu không phải là Bệnh Nhân 
Người Giám Hộ Hợp Pháp 
 

**** 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:_______________________ 


