Departamentul Sănătății din Vermont
A doua doză de imunizare împotriva COVID-19
Formular de consimțământ
Numele pacientului: _______________________________

Data nașterii: _____________

Publicat de Centrul de Prevenire și Control al Bolilor (CDC):
Caracterul interschimbabil al vaccinurilor COVID-19
Orice vaccin COVID-19 autorizat în prezent de FDA poate fi utilizat atunci când este indicat; ACIP nu
menționează o preferință de produs. Cu toate acestea, vaccinurile COVID-19 nu sunt interschimbabile.
Siguranța și eficacitatea unei serii de produse mixte nu au fost evaluate. Ambele doze din serie trebuie
administrate cu același produs.
În situațiile excepționale în care vaccinul de tip ARNm administrat pentru prima doză nu poate fi
determinat sau nu mai este disponibil, orice vaccin COVID-19 de tip ARNm disponibil poate fi
administrat la un interval minim de 28 de zile între doze, pentru a finaliza seria de vaccinare COVID-19
de tip ARNm. În situațiile în care același vaccin de tip ARNm este temporar indisponibil, este preferabil
să se amâne a doua doză (până la 6 săptămâni) pentru a primi același produs, decât să se administreze o
serie mixtă cu un alt produs. Dacă în aceste situații (sau accidental) se administrează două doze de vaccin
COVID-19 de tip ARNm diferite, în prezent nu se recomandă doze suplimentare din niciunul dintre
produse. Aceste persoane sunt considerate complet vaccinate împotriva COVID-19 la ≥2 săptămâni după
administrarea celei de-a doua doze de vaccin de tip ARNm.
Siguranța și eficacitatea vaccinului Janssen COVID-19 administrat după un vaccin COVID-19 de tip
ARNm nu au fost stabilite. Cu toate acestea, în câteva situații excepționale, în care un pacient a primit
prima doză de vaccin COVID-19 de tip ARNm, dar nu poate să finalizeze seria fie cu același vaccin, fie
cu vaccin COVID-19 de tip ARNm diferit (de exemplu, din cauza contraindicațiilor), o singură doză a
vaccinului COVID-19 Janssen poate fi luată în considerare la un interval minim de 28 de zile de la doza
de vaccin COVID-19 de tip ARNm. Pacienții cărora li se administrează vaccinul COVID-19 Janssen după
o doză de vaccin COVID-19 de tip ARNm trebuie să fie considerați ca beneficiari ai unei vaccinări valide
Janssen cu doză unică – nu o serie de vaccinare mixtă – și sunt considerați complet vaccinați împotriva
COVID-19 a ≥2 săptămâni după primirea dozei unice de vaccin Janssen.

•

Am informat personalul clinicii în legătură cu ceea ce consider ca fiind produsul pentru
vaccinare COVID-19 adevărat și exact care mi s-a administrat mie (sau pacientului de
mai sus) ca primă doză (mai exact, Pfizer-BioNTech, Moderna).

•

Am informat personalul clinicii în legătură cu ceea consider ca fiind data adevărată și
exactă la care mi s-a administrat mie (sau pacientului de mai sus) o primă doză de
vaccin COVID-19.

•

Înțeleg că Departamentul Sănătății din Vermont și această clinică de imunizare nu sunt
în măsură să verifice acuratețea primei mele doze (sau a pacientului de mai sus)
administrată anterior (mai exact, Pfizer-BioNTech, Moderna).
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•

Am citit materialele de mai sus de la Centrul de Prevenire și Control al Bolilor (CDC)
referitoare la caracterul interschimbabil al vaccinurilor COVID-19 care prezintă
schimbarea tipului de vaccin pentru a doua doză.

•

Înțeleg că siguranța și eficacitatea administrării a două tipuri diferite de vaccin
COVID-19 (de exemplu, administrarea Moderna pentru prima doză și a PfizerBioNTech pentru a doua doză) nu au fost studiate și determinate.

Semnătura pacientului: ________________________________________________________
Data semnării formularului de consimțământ: _____________________________________
Semnătura părintelui/tutorelui legal* (dacă pacientul are sub 18 ani) _________________
*Dacă minorul se află în custodia statului, este necesară semnătura unui reprezentant autorizat.
Numele părintelui/tutorelui legal (majuscule): ______________________________________
Numărul de telefon al părintelui/tutorelui legal**: ___________________________
**Dacă părintele/tutorele legal nu va fi prezent la clinică.
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