الموافقة على تلقي لقاح كوفد  ١٩-فايزر بايونتك

لألفراد الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما
❶معلومات خاصة بالطفل (الرجاء الكتابة ):
(األخي ،األول ،األوسط)
اسم الطفل
ر
عنوان الشارع

تاري خ الميالد (شهر يوم سنة)

الوالية

المدينة

الييدي
الرمز ر

رقم الهاتف
❷ معلومات عن أخطار لقاح فايزر ضد كوفيد 19-وفوائده
اعتمدت إدارة الغذاء والدواء استخدام لقاح فايزر للوقاية من مرض كوفيد 19-لدى من تبلغ أعمارهم ً 16
أكي ،ولالستخدام الطارئ لمن
عاما أو ر
هم ف الفئة العمرية ً 5-15
ومقدم الرعاية
للمتلقي
عاما .لمعرفة المزيد حول أخطار لقاح فايزر ،وفوائده ،وآثاره الجانبية ،اقرأ صحيفة الحقائق
ر
ي
ي
ر
ر
لألطفال الذين تياوح أعمارهم ربي  5و  11سنة أو  12سنة أو أكي.
❸ الموافقة
يىل:
لقد قرأت وفهمت المعلومات المتعلقة بمخاطر وفوائد لقاح فايزر يف القسم  2أعاله .أوافق عىل ما ي
.1
.2

.3

.4

القانون للطفل المذكور أعاله ولدي السلطة القانونية للموافقة عىل تلقيحه/تلقيحها/تلقيحهم بلقاح فايزر.
الوص
أنا الوالد أو
ي
ي
ً
ر
ً
تلق
أفهم أنه إذا كان الطفل المذكور أعاله يبلغ من العمر ما ربي  5إىل  15عاما ،فيجب أن يكون شخص بالغ مسؤول حاضا عند ي
غي قادر عىل مرافقة الطفل ،فأنا أمنح الموافقة للشخص البالغ المسؤول المذكور أدناه
الوص
اللقاح .إذا كان أحد الوالدين أو
القانون ر
ي
ي
لمرافقته*.
أفهم أنه إذا كان الطفل المذكور أعاله يبلغ من العمر ما بي  16أو ً 17
القانون
الوص
عاما ،فمن المستحسن أن يكون أحد الوالدين أو
ر
ي
ي
ً
ر
موافقت أدناه  ،سيحصل الطفل عىل لقاح فايزر سواء كنت
حاضا عند تلقيح الطفل .أفهم أنه بإعطاء
أو الشخص البالغ المسؤول
ي
ً
موجودا أم ال.
ً
أفهم أنه وفقا لما يقتضيه قانون الوالية (قانون الصحة والسالمة  ، )120440§ ،سيتم اإلبالغ عن جميع التطعيمات إىل سجل
التحصي بوالية كاليفورنيا ( .)CAIR2أفهم أنه سيتم مشاركة المعلومات الموجودة يف سجل  CAIR2الخاص بالطفل مع إدارة الصحة
ر

المحلية وإدارة الصحة العامة بالوالية .يجب معاملتها عىل أنها معلومات طبية رسية وال يجوز استخدامها إال للمشاركة مع بعضها
ً
ويمكنت طلب غلق سجل  CAIR2عن طريق
أكي
البعض أو وفقا لما يسمح به القانون .قد أرفض السماح بمشاركة المعلومات بشكل ر
ي
إرسال نموذج طلب قفل سجل  CAIRالخاص ر ين.
 .5أفهم أنه من خالل التوقيع عىل هذا النموذج ،فأنا أعط مقاطعة لوس أنجلوس ر
كي اإلذن باالتصال ر ين فيما يتعلق
ورسكاء اللقاح المشار ر
ي
ر
ون للطفل.
ر
بتذكي اللقاح والوصول إىل سجل اللقاح اإللكي ي
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الموافقة على تلقي لقاح كوفد  ١٩-فايزر بايونتك

لألفراد الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما
التأمي الخاصة ر ين قد يتم محاسبتها
صح ،فأنا أدرك أن ررسكة
تأمي
ر
أنت لن أضطر لدفع ثمن اللقاح أو تكلفة إعطائه .إذا كان لدي ر
ي
 .6أفهم ي
عىل تكاليف إعطاء اللقاح.

أمنح الموافقة للطفل المذكور يف الجزء العلوي من هذا النموذج للحصول عىل لقاح لقاح كوفد  ١٩-فايزر بايونتك
وقمت بمراجعة المعلومات الواردة يف هذا النموذج والموافقة عليها.

(األخي ،األول ،األوسط)
القانون
الوص
اسم الوالد أو
ر
ي
ي

التاري خ

التوقيع

العنوان إذا اختلف عن الوارد أعاله

رقم الهاتف (يفضل الهاتف المحمول)

عالقته بالطفل
خاص باألشخاص الذين رتياوح أعمارهم ربي  5و ً 15
القانون فقط:
الوص
عاما والذين لن يكونوا برفقة والديهم أو
ي
ي
__________________________________________________________________
اسم الشخص البالغ المسؤول الذي أضح له بمرافقة الطفل



ً
ذاتيا أو ر
ميوج أو سبق يىل الزواج.
بأنت قاض مستقل
أقر ي
ُ
(إذا قمت بتحديد هذا المرب ع ،فسيطلب منك التصديق عىل ذلك يف موعد اللقاح الخاص بك).

* استثناء :إذا كان القاض ر
يتلق اللقاح يف المدرسة ،فالموافقة مطلوبة؛ ومع ذلك ،يجب اتباع إرشادات المدرسة فيما يتعلق بما إذا كان يجب
القانون أو الشخص البالغ المسؤول.
حضور أحد الوالدين/
الوص
ي
ي
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