የቨርሞንት (Vermont) የጤና መምሪያ
የኮቪድ-19 ክትባት ሁለተኛ መጠን
የስምምነት ቅጽ
የታካሚው ስም: ____________________________________

የትውልድ ቀን: _________________

የታተመው በበሽታ ቁጥጥር እና ጥበቃ ማዕከላት (Centers for Disease Control and Protection (CDC)):
የ ኮ ቪድ -19 ክትባት ም ርቶች ተለዋዋጭነት
በFDA የተረጋገጠ ማንኛውም የኮቪድ-19 ክትባት በተጠቀሰው ጊዜ መጠቀም ይቻላል፤ ACIP የም ርት ም ርጫን አይገልጽም ። ነገር ግን
የኮቪድ-19 ክትባቶች ተለዋዋጭ አይደሉም። በተከታታይነት የሚመረቱ የተደባለቁ ም ርቶች ደህንነት እና ውጤታማነት
አልተገመገመም ። ተከታታይነት ያላቸው ሁለቱም የክትባቱ መጠኖች በተመሳሳይ ም ርት መጠናቀቅ አለባቸው።
ለመጀመሪያው ክትባት የተሰጠው የmRNA ክትባት ም ርት በማይታወቅባቸው ወይም በማይገኝባቸው በልዩ ሁኔታዎች የmRNA
የኮቪድ-19 ክትባትን ለመጨረስ በትንሹ በ28ቀን ልዩነት የተገኘው የmRNA ኮቪድ-19 ክትባት መሰጠት ይችላል። ተመሳሳይ የmRNA
ክትባት ለተወሰነ ጊዜ በማይገኝባቸው ሁኔታዎች ከተለያየ ምርት የተደባለቀ ክትባት ከመውሰድ ሁለተኛውን ክትባት እስከ 6 ሳምንት
ማዘግየት ይመረጣል። የኮቪድ-19 ሁለት የተለያዩ የ mRNA ክትባቶች በእነዚሁ ሁኔታዎች (ወይም ባለማወቅ) ከተሰጠ፣ የሁለቱም
ም ርት ተጨማሪ መጠን በዚህ ጊዜ አይመከርም ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁለተኛ የmRNA ክትባቱን ከወሰዱ 2 ሳም ንት በኋላ ለኮቪድ19 ሙሉ ለሙሉ የተከተቡ ናቸው ተብለው ይቆጠራሉ።
የmRNA ኮቪድ-19 ክትባት ሳይረጋገጥ የጃንሰን (Janssen) ኮቪድ-19 ክትባት ደህንነት እና ውጤታማነት አልተረጋገጠም። ነገር ግን
በተወሰኑ የተለዩ ሁኔታዎች ታካሚው የመጀመሪያ የmRNA ኮቪድ-19 መጠኑን ወስዶ ነገር ግን ሙሉውን በተመሳሳይ ወይ በተለየ
የmRNA ኮቪድ-19 ክትባት መጨረስ የማይችል ከሆነ (ለም ሳሌ ፣ በተቃራኒነት ም ክንያት) አንድ የጃንሰን (Janssen) ኮቪድ-19
ክትባትን በ28 ቀናት ልዩነት ሊወሰድ ይችላል። የጀንሰን (Janssen) ኮቪድ-19 ክትባትን የወሰዱ ታካሚዎች ከአንድ mRNA የኮቪድ-19
መጠን በኋላ የጃንሰን (Janssen) ክትባትን አንድ ትክክለኛ መጠን —ያልተደባለቀ የክትባት ክትትሎች — እንደወሰዱ ይታሰባል እናም
የጃንሰንን (Janssen) ክትባት አንድ መጠን ከወሰዱ ከ2 ሳም ንታት በኋላ ሙሉ ክትባት እንደውሰዱ ይቆጠራል።

•

እውነተኛ እና ትክክለኛ ብዬ የማምነውን መጀመሪያ እኔ (ወይም ከላይ የተጠቀሰው ታካሚ ) የወሰደውን የኮቪድ-19
ክትባት ም ርት (ለም ሳሌ፣ፒፊዘር-ባዮኤንቴክን (Pfizer-BioNTech) ፣ ሞደርና (Moderna)) ለክሊኒኩ ሰራተኛ
አሳውቂያለው።

•

እውነተኛ እና ትክክለኛ ነው ብዬ የማምነውን የመጀመሪያ የኮቪድ-19 ክትባት መጠን የወድኩበትን (ከላይ የተጠቀሰው
ታካሚ የወሰደበትን) ቀን ለክሊኒኩ ሰራተኛ አሳውቂያለው።

•

የቬርሞንት (Vermont) ጤና መምሪያ እና ይህ የክትባት ክሊኒክ መጀመሪያ የወሰድኩትን (ከላይ የተጠቀሰው ታካሚ
የወሰደውን) መጠን (ለምሳሌ፦ ፒፊዘር-ባዮኤንቴክን (Pfizer-BioNTech)፣ ሞደርና (Moderna)) ሊያረጋግጡ
እንደማይችሉ ተረድቻለው።
በሁለተኛ መጠን ጊዜ የሚቀበለውን የክትባት ዓይነት ስለመቀየር የሚናገሩትን የኮቪድ-19 የክትባት ም ርቶች
መለዋወጥን በተመለከተ ከላይ የተጠቀሱትን ቁሳቁሶች ከበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከል ማዕከል (Centers for
Disease Control and Prevention (CDC)) መረጃ ላይ አንብቤያአለሁ።

•

•

ሁለት የተለያዩ የኮቪድ-19 ክትባቶችን የመውሰድ ደህንነት እና ውጤታማነት (ለምሳሌ ሞደሬናን ( Moderna)
ለመጀመሪያ መውሰድ እና ፒፊዘር-ባዮኤንቴክን (Pfizer-BioNTech) ለሁለተኛ መጠን መውሰድ) እንዳልተጠናና
እንዳልተወሰነ ተረድቻለሁ።

የተዘጋጀው በ 05/2021

የቨርሞንት (Vermont) የጤና መምሪያ
የኮቪድ-19 ክትባት ሁለተኛ መጠን
የስምምነት ቅጽ
የታካሚው ፊርማ: ____________________________________________________________
የስምምነት ቅጹ የተፈረመበት ቀን: _____________________________________________________
ወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ ፊርማ*(ታካሚው ከ18 በታች ከሆነ) ___________________________
ለአካለ መጠን ያልደረሰ ልጅ በመንግሥት ጥበቃ ውስጥ ከሆነ ፈቃድ የተሰጠው ተወካይ ፊርማ ያስፈልጋል።
ወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ ስም(እባክዎን ይጻፉ):______________________________________
ወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ በቀን የሚገኝበት የስልክ ቁጥር**: ___________________________
**ወላጅ/ህጋዊ አሳዳጊ ክሊኒክ ውስጥ የማይገኙ ከሆነ።

የተዘጋጀው በ 05/2021

