Pahintulot sa Bakunang Pfizer-BioNTech COVID-19
Para sa Mga Indibidwal na Wala Pang 18 Taon ang Edad
Seksyon 1: Impormasyon tungkol sa bata na tatanggap ng Bakunang Pfizer-BioNTech COVID-19
(mangyaring i-print):
Pangalang ng Bata (Apelyido, Pangalan, Gitnang Pangalan)
Tirahan

Lungsod

Estado

Araw ng Kapanganakan (mm/dd/yyyy)

Edad

Zip

Telepono

Seksyon 2: Impormasyon tungkol sa mga panganib at benepisyo ng Bakunang Pfizer-BioNTech COVID19 (Pfizer Vaccine).
Sa kasalukuyan, ang U.S. Food and Drug Administration (FDA) ay pinahihintulutan ang emerhensiyang
paggamit ng Bakunang Pfizer upang maiwasan ang COVID-19 sa mga indibidwal na 12 tong gulang
pataas. Hindi pa naaaprubahan ng FDA ang paglilisensya ng bakuna para maiwasan ang COVID-19. Para
sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga panganib, benepisyo, at epekto sa Bakunang Pfizer,
basahin ang sumusunod na Fact Sheet for Recipients and Caregivers (Impormasyon para sa mga
Tatanggap at Mga Tagapangalaga ng Tatanggap) ng U.S. Food and Drug Administration.
Seksyon 3: Pahintulot.
Sinuri ko ang impormasyon tungkol sa mga panganib at benepisyo ng Bakunang Pfizer sa Seksyon 2 sa
itaas at nauunawaan ang mga panganib at benepisyo nito. Sumasang-ayon ako na:
1. Sinuri ko ang porma ng pahintulot na ito at nabasa at naintindihan ko ang “Impormasyon para sa Mga
Tatanggap ng Bakuna at mga Tagapangalaga” tungkol sa mga potensyal na peligro at benepisyo ng
Bakunang Pfizer.
2. Mayroon akong ligal na karapatan na pahintulutang mabakunahan ng Bakunang Pfizer ang bata na
pinangalanan sa itaas.
3. Nauunawaan ko na hindi ako obligado na samahan ang batang pinangalanan sa itaas sa appointment
ng pagbabakuna at, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pahintulot sa ibaba, matatanggap ng bata ang
Bakunang Pfizer naroroon man ako o hindi sa nasabing appointment sa pagbabakuna.
4. Nauunawaan ko na tulad ng hinihiling ng batas ng Estado (Health and Safety Code, § 120440), lahat ng
rekord ng mga pagbabakuna ay isusumite sa California Immunization Registry (CAIR2). Nauunawaan ko
na ang rekord ng CAIR2 ng bata ay ibabahagi sa lokal na kagawaran ng kalusugan at Kagawaran ng
Pang-Publikong Kalusugan ng Estado, ay ituturing na kumpidensyal na impormasyong medikal, at
gagamitin lamang upang maibahagi sa dalawang tanggapan na ito batay sa batas. Maaari akong
tumanggi na payagan ang karagdagang pagbabahagi ng rekord na ito at maaari kong hilingin na ang
rekord na ito ay isara o i-lock sa pamamagitan ng pagkuha ng porma sa Request to Lock My CAIR
Record. (Hiling Para sa Pag-Lock ng aking Rekord sa CAIR)
NAGBIBIGAY AKO NG PAHINTULOT para sa batang pinangalanan sa itaas ng porma na ito na mabakunahan
ng Bakunang Pfizer-BioNTech COVID-19 at aking sinuri at sinasang-ayunan ko ang impormasyong kasama
sa porma na ito.
Pangalan (Apelyido, Pangalan, Gitnang Pangalan)
Pirma/Lagda
Tirahan kung naiiba sa itaas
Telepono kung naiiba sa itaas

Petsa

