رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ واﮐﺳن Pfizer-BioNTechو  Modernaﺑرای ﮐووﯾد 19-ﺑرای اﺷﺧﺎص ﺑﮫ ﺳن زﯾر  18ﺳﺎل
ﺑﺧش  :1اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ واﮐﺳن  Pfizer-BioNTechﯾﺎ  Modernaرا ﺑرای ﮐووﯾد 19-درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد )ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺣروف ﺧواﻧﺎ(:
ﻧﺎم ﮐودک )ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،اول ،وﺳط(
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد )(mm/dd/yyyy
ﺷﮭر

اﯾﺎﻟت

ﺳن
ﮐدﭘﺳﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن

ﺑﺧش  :2اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎی درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ) Pfizer-BioNTech (Pfizerو .Moderna
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و داروی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ) (Food and Drug Administration, FDAدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺟﺎزه ﻣﺻرف اﺿطراری واﮐﺳن  Pfizerو
 Modernaرا ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐووﯾد 19-در ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺳن  6ﻣﺎه ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺻﺎدر ﮐرده اﺳت .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد ﺧطرات ،ﻣزاﯾﺎ و
ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ واﮐﺳن  Pfizerو  Modernaﺑرای ﮐووﯾد ،19-ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و داروی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣراﻗﺑت دھﻧده
ھﺎ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ).(Pfizer | Moderna
ﺑﺧش  :3رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ.
اﯾﻧﺟﺎﻧب اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎی واﮐﺳن  Pfizerو  Modernaدر ﺑﺧش  2ﺑﺎﻻ را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎ را درک ﻣﯽ ﮐﻧم .ﻣن
ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﮐﻧم:
 .1ﻓرم رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و "ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣراﻗﺑت دھﻧده ھﺎ" در ﻣورد ﺧطرات و ﻣزاﯾﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ واﮐﺳن
 Pfizerو  Modernaرا ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده و درک ﻣﯽ ﮐﻧم.
 .2ﻣن اﺧﺗﯾﺎر ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارم ﺗﺎ رﺿﺎﯾت دھم ﮐودک ﻓوق اﻟذﮐر ﺑﺎ  Pfizerﯾﺎ  Modernaواﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷود.
 .3ﻣن ﺗوﺟﮫ دارم ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﮐودک ﻓوق اﻟذﮐر را ﺑﮫ ﻗرار واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھﻣراھﯽ ﮐﻧم و ﺑﺎ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾت در زﯾر ،ﮐودک واﮐﺳن  Pfizerﯾﺎ  Modernaرا
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼﮫ ﻣن در وﻗت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﯾﺎ ﻧﮫ.
 .4ﻣن ﺗوﺟﮫ دارم ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ ﻗﺎﻧون اﯾﺎﻟﺗﯽ )ﻗﺎﻧون ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ،ﺑﺧش  (120440ﻣﻠزم ﻣﯽ دارد ،ھﻣﮫ ﻣوارد واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ دﻓﺗر ﺛﺑت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ) (CAIR2ﮔزارش داده ﻣﯽ ﺷود .ﻣن ﺗوﺟﮫ دارم ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت در ﭘروﻧده ﮐودک ﺑﺎ ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت ﻣﺣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﺎﻟﺗﯽ در ﻣﯾﺎن
ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده و ﺑﮫ ﺻورت اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﺧواھد ﺷد و ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ ﻗﺎﻧون اﺟﺎزه داده اﺳﺗﻔﺎده ﺧواھد
ﺷد .ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم از اراﺋﮫ اﺟﺎزه ﺑرای در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗن اطﻼﻋﺎت ﺧودداری ﮐرده و ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾد از ﻓرم وب درﺧواﺳت ﺑرای ﻗﻔل ﮐردن ﭘروﻧده
 CAIRﻣن درﺧواﺳت ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘروﻧده  CAIR2ﻗﻔل ﺷود
ﻣن ﺑرای ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی اﯾن ﻓرم ذﮐر ﺷده اﺟﺎزه ﻣﯽ دھم ﮐﮫ ﺑﺎ واﮐﺳن  Pfizer-BioNTechﯾﺎ  Modernaﺑرای ﮐووﯾد 19-واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷده و اطﻼﻋﺎت
ﻣﻧظور ﺷده در اﯾن ﻓرم را ﺑررﺳﯽ ﮐرده و ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت ﻣﯽ ﮐﻧم.

ﻧﺎم )ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،اول ،وﺳط(
اﻣﺿﺎء

ﺗﺎرﯾﺦ

ﻧﺷﺎﻧﯽ در ﺻورت ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﺎﻻ
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن در ﺻورت ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﺎﻻ

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﻣورد واﮐﺳن ﮐووﯾد ،19-ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣﺎﯾﯾد:

coronavirus-sd.com/vaccine
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