
 
 

 إدارة الصحة بوالیة فیرمونت  
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 _________________      تاریخ المیالد:  ____________________________________      اسم المریض:
 

مكافحة األمراض والوقایة منھا:    تم النشر بواسطة مراكز 
 

   )19-تبادلیة منتجات لقاحات فیروس كورونا المستجد (كوفید

رة الغذاء والدواء بتوصیة طبیب؛ لم تحدد اللجنة ) المعتمدة حالیًا من إدا19-یمكن استخدام أي من لقاحات فیروس كورونا المستجد (كوفید
) لیست تبادلیة. لم یتم تقییم 19-االستشاریة لممارسات التمنیع منتًجا مفضالً. على الرغم من ذلك، لقاحات فیروس كورونا المستجد (كوفید

 نتج نفسھ.أمان وفعالیة مجموعات المنتجات المختلطة. ولكن ینبغي الحصول على جرعتي المجموعة من الم

الحاالت التي ال یمكن فیھا تحدید منتج لقاح فیروس كورونا المستجد (كوفید ) المستخدم في الجرعة األولى أو عدم توفره،  19-باستثناء 
یوًما على األقل بین الجرعتین إلتمام    28) بفاصل زمني  19-یمكن إعطاء أي لقاح رنا مرسال ضد فیروس كورونا المستجد (كوفید

). في الحاالت التي ال یكون فیھا منتج لقاح الرنا المرسال ذاتھ متاًحا  19-اح الرنا المرسال ضد فیروس كورونا المستجد (كوفیدمجموعة لق
أسابیع) للحصول على المنتج نفسھ ولیس مجموعة مختلطة باستخدام منتج مختلف. في   6بشكل مؤقت، یفضّل تأخیر الجرعة الثانیة (حتى 

م ) في ھذه الحاالت (أو عن غیر  19-ن منتجین مختلفین من لقاح الرنا المرسال ضد فیروس كورونا المستجد (كوفیدحالة إعطاء جرعتین 
قصد)، فال یوصى حالیًا بأي جرعات إضافیة من أي من المنتجین. ویُعتبر ھؤالء األشخاص حاصلین على لقاح كامل ضد فیروس كورونا  

 من الحصول على الجرعة الثانیة من لقاح الرنا المرسال.) بعد أسبوعین أو أكثر  19-المستجد (كوفید

) الذي یتم الحصول علیھ بعد لقاح الرنا المرسال ضد فیروس  19-لم یتم إثبات أمان وفعالیة لقاح یانسن ضد فیروس كورونا المستجد (كوفید
یحصل المریض على الجرعة األولى من لقاح الرنا  ). على الرغم من ذلك، في حاالت محدودة استثنائیة حین 19-كورونا المستجد (كوفید

) ولكن ال یتمكن من إكمال المجموعة بلقاح الرنا المرسال ضد فیروس كورونا المستجد  19-المرسال ضد فیروس كورونا المستجد (كوفید
رعة واحدة من لقاح یانسن ضد  ) من المنتج نفسھ أو منتج مختلف (مثالً، لوجود موانع استعمال)، یمكن التفكیر في إعطاء ج19-(كوفید

یوًما من جرعة لقاح الرنا المرسال ضد فیروس كورونا المستجد    28) بفاصل زمني ال یقل عن  19-فیروس كورونا المستجد (كوفید
) بعد جرعة من لقاح الرنا المرسال ضد  19-). المرضى الذین یحصلون على لقاح یانسن ضد فیروس كورونا المستجد (كوفید19-(كوفید

ولیست مجموعة لقاحات    –) ینبغي اعتبار أنھم قد حصلوا على لقاح یانسن صالح من جرعة واحدة  19-فیروس كورونا المستجد (كوفید
) بعد أسبوعین أو أكثر من الحصول على  19-ویُعتبر أنھم قد حصلوا على لقاح كامل ضد فیروس كورونا المستجد (كوفید –مختلطة  

 .الجرعة األولى من لقاح یانسن

 

 

) الذي  19-أخبرت العاملین بالعیادة بما أعتقد أنھ المنتج الصحیح والدقیق من لقاح فیروس كورونا المستجد (كوفید •
 حصلت علیھ أنا (أو المریض المذكور أعاله) كجرعة أولى (أي، فایزر بایونتیك، مودیرنا).  

 
والدقیق الذي حصلت فیھ أنا (أو المریض المذكور أعاله) على أخبرت العاملین بالعیادة بما أعتقد أنھ التاریخ الصحیح   •

 ).19-الجرعة األولى من لقاح فیروس كورونا المستجد (كوفید
 
أفھم أن إدارة الصحة بوالیة فیرمونت وعیادة التلقیح ھذه ال یمكنھما التحقق من دقة الجرعة األولى التي حصلت علیھا   •

 ) (أي، فایزر بایونتیك، مودیرنا).مسبقًا أنا (أو المریض المذكور أعاله
قرأت المواد الواردة أعاله والصادرة عن مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا فیما یتعلق بتبادلیة منتجات لقاحات   •

 )، والتي تتحدث عن تغییر نوع اللقاح عند الحصول على الجرعة الثانیة.  19-فیروس كورونا المستجد (كوفید
 

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Interchangeability
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راسة وال تحدید مدى أمان وفعالیة الحصول على نوعین مختلفین من لقاحات فیروس كورونا المستجد أفھم أنھ لم تتم د •
 ) (أي، الحصول على الجرعة األولى من مودیرنا والثانیة من فایزر بایونتیك).19-(كوفید
 

 
 

 توقیع المریض: ____________________________________________________________
 

 تاریخ التوقیع على نموذج الموافقة: _____________________________________________________
 

 ) ___________________________ 18توقیع ولي األمر/الوصي القانوني * (إذا كان المریض دون 
 *إذا كان القاصر محتجًزا لدى الوالیة، فیلزم توقیع ممثل معتمد.

 
 اسم ولي األمر/الوصي القانوني (الرجاء الكتابة بأحرف واضحة): ____________________________________ 

 
 رقم الھاتف النھاري لولي األمر/الوصي القانوني**: ___________________________

 **إذا كان ولي األمر/الوصي القانوني لن یحضر إلى العیادة.
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