
 
 

 وزارت صحت ورمونت 
  19-دوز دوم معافیت سازی کووید

 فورمھ رضایت 
 

 05/2021ایجاد شده در 
   

 اسم مریض:
 ____________________________________ 

 تاریخ تولد: _________________ 
   

 
 ): CDCمنتشر شده توسط مراکز کنترول و حفاظت از امراض (

 
  19-قابلیت تعویض محصوالت واکسین کووید 

ترجیح محصول را بیان نمی کند. اما،  ACIPرا می توانید استفاده کنید در صورتی کھ بھ آن اشاره شده باشد؛  FDAمجاز  19-ھر واکسین کووید
. محافظت و مؤثریت سلسلھ محصوالت مخلوط ارزیابی نشده است. ھر دو دوز سلسلھ واکسین باید با نیستند قابل تعویض 19-واکسین ھای کووید

 یک محصول تکمیل شود.
داده شده برای اولین دوز قابل تعیین نباشد یا دیگر موجود نیست، ممکن است ھر واکسین  mRNAثنایی کھ محصول واکسین در شرایط است

mRNA روز بین دوزھا برای تکمیل سلسلھ واکسیناسیون  28موجود در حداقل فاصلھ  19-کوویدmRNA تجویز شود. در شرایطی  19-کووید
ھفتھ)  6موقت در دسترس نباشد، بھتر است برای دریافت ھمان محصول، تأخیر در دوز دوم (حداکثر بھ طور  mRNAکھ ھمان محصول واکسین 

در این شرایط  19-کووید mRNAنسبت بھ دریافت سلسلھ مخلوط با استفاده از محصول متفاوت باشد. اگر دو دوز مختلف از محصوالت واکسین 
ھفتھ پس از دریافت  2، ≥ 19-ر دو محصول توصیھ نمی شود. چنین افرادی در برابر کووید(یا سھواً) تجویز شود، آن وقت ھیچ دوز اضافی از ھ

 کامالً مصون حساب میشوند. mRNAدوز دوم واکسین 
اجرا شود، اثبات نشده است. با این حال، در شرایط  19-کووید mRNAکھ پس از واکسین  19-کووید  Janssenمحافظت و مؤثریت واکسین 

  mRNAرا دریافت کرده اما قادر بھ تکمیل این سلسلھ با واکسین ھای  19-کووید  mRNAمحدود و استثنایی کھ مریض اولین دوز واکسین 
روز از  28ممکن است در حداقل  19-کووید  Janssenکسین یا متفاوت نیست (مثالً، بھ دلیل عدم استفاده از دوا)، یک دوز منفرد از وا 19-کووید

 19-کووید mRNAرا بعد از دوز واکسین  19-کووید Janssenدر نظر گرفتھ شود. مریضانی کھ واکسین  19-کووید mRNAدوز واکسن 
و کامالً  -نھ سلسلھ واکسیناسیون مختلط را - دوز معتبر واحد را دریافت کرده اند Janssenدریافت می کنند باید در نظر گرفتھ شود کھ واکسیناسیون 

 در نظر گرفتھ می شوند. Janssenھفتھ پس از دریافت دوز واکسن  2≥   19-واکسین شده علیھ  کووید
 
 

واقعی و دقیق است کھ من (یا مریض فوق) بھ عنوان اولین دوز  19-من کارکنان کلینیک را درمورد آنچھ کھ معتقدم محصول واکسین کووید •
)Pfizer-BioNTech ،Moderna .دریافت کرده ام، اطالع دادم ( 
 

را دریافت کرده،  19-من بھ کارکنان کلینیک در باره تاریخ واقعی و دقیقی کھ من واکسین شده ام (یا مریض فوق) اولین دوز واکسین کووید •
 اطالع دادم.

 
من درک می کنم کھ وزارت صحت ورمونت و این کلینیک واکسیناسیون قادر بھ بررسی صحت دوز دریافت شده قبلی من (یا مریض فوق) (بھ  •

Pfizer-BioNTech  ،Moderna.نیستند ( 
خوانده ام کھ  19-) درمورد قابلیت تعویض محصوالت واکسین کوویدCDCمن مطالب فوق را از مراکز کنترول و پیشگیری از امراض (  •

 در مورد تغییر نوع واکسین دریافت شده در دوز دوم صحبت می کنند.  
 

-Pfizerبرای دوز اول و  Moderna(مثالً دریافت  19-من درک می کنم کھ حفاظت و مؤثریت دریافت دو نوع مختلف واکسین کووید •
BioNTech دوم) مطالعھ و تعیین نشده است.  بھ عنوان دوز 

 
 

 
 امضای مریض: ___________________________________________________ 

 
 تاریخی کھ فورمھ رضایت امضا شد: ___________________________________________________ 



 
 

 وزارت صحت ورمونت 
  19-دوز دوم معافیت سازی کووید

 فورمھ رضایت 
 

 05/2021ایجاد شده در 
   

 
 _____________________________ سالگی باشد) ___________  18امضای والدین/ سرپرست قانونی* (اگر مریض زیر سن 

 * اگر فرد زیر سن تحت مراقبت ایالت باشد، امضای یک نماینده قانونی مورد نیاز خواھد بود.
 

 نام والدین/ سرپرست قانونی (لطفاً چاپ کنید): ______________________________________ 
 

 ___________________________ شماره تلیفون اوقات روز والدین/ سرپرست قانونی**: 
 **اگر والدین/ سرپرست قانونی در کلینک موجود نباشند. 
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