د  COVID-19واکسین کولو لپاره د
رضایت فورمه
د دي فورمه له ډکولو د مخه ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د هغه واکسین په اړه چی تاسی ته یي درکوی د مالوماتو پاڼه
لوستې ده Comirnaty (Pfizer)،Vaxzevria (AstraZeneca) :یا ).Spikevax (Moderna
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د  COVID-19واکسین په اړه
هغه خلک چې د  COVID-19واکسین ولري د  COVID-19څخه یي د ناروغ کیدلو چانس ډیر کم دي.
په آسټرالیا کې د واکسین دري قسمونه (براندونه) شتون لري .ټول اغیزمند او خوندي دي .د فایزر او مدرنا ته د استرازنکا د واکسین
په پرتله دهغه لویانو لپاره چي عمر یي د  60کلونو څخه کم وي غوره گنل کیژي.
تاسو اړتیا لرئ چي دوه دوزونه د ورته برانډ څخه واکسین شئ .کله چي تاسي خپل لومړي دوز ترالسه کړي ،تاسو ته به وویل شي
چي کله تاسو ته د ستاسو د دوهم دوز واکسین کولو اړتیا ده.
هغه خلک چې په جدي ډول دمعافیت د ضعیف سیستم لرونکي ) (immunocompromisedدي ممکن دریم دوز د خپل اصلی
واکسین کولو ته اړتیا ولري .وګورئwww.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations- :
on-the-use-of-a-third-primary-dose-of-covid-19-vaccine-in-individuals-who-are-severelyimmunocompromised
طبي کارپوهانو د  COVID-19واکسینونه مطالعه کړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې دوی خوندي دي .ډیری ضمني اغیزې یي نرمي
دي .دا د واکسین کولو په ورځ شروع کیژي او د یوي تر دوو ورځو پوري دوام لري .لکه د هر واکسین یا درملو سره ،ممکن کم او
 /یا نامعلومي ضمني اغیزې شتون ولري.
د یوي نادري ضمني اغیزي چی د استرازنکا وروسته د ترمبوسیس د ترومبوسیتوپنیا سیندروم (thrombosis with
) thrombocytopenia syndrome, TTSورته ویل کیژي .دا په دي مانا چي ویني ګندیدل (ترمبوسس) د ویني کرویاتو تیته
کچه (ترومبوسیتوپنیا) TTS .د فایزر او مدرنا وروسته نه پیشیژي.
مایکارډایتس او پیریکارډایټس )( (Myocarditis and pericarditisد زړه التهاب) د فایزر او مدرنا وروسته راپور شوي .اکثر
قضیې یي نرمې او خلک بیرته ژر روغ شوي دي.
خپل د روغتیایی پاملرنې چمتو کونکي ته هم ووایاست که تاسو کومه ضمني اغیزه وروسته د واکسین کولو ولرئ چې تاسو یي په
اړه اندیښمن یاست.
ممکن تاسو سره د واکسین د ترالسه کولو وروسته په یوه اونۍ کې د  SMSیا ایمیل له الري اړیکه ونیول شي ترڅو وګورئ چې
تاسو څنګه احساس کوئ.
ځینې خلک ممکن د واکسین کولو وروسته الهم  COVID-19ترالسه کړي .تاسو باید الهم د عامه روغتیا ټولي مشوري په خپل
ایالت یا سیمه کې تعقیب کړي ،ترڅو د  COVID-19د خپریدلو مخه ونیسي په ګدون دي:

نوم:
د میدیکر شمیره:

•
•
•
•

خپل واټن وساتئ  -لږترلږه  1.5متره د نورو خلکو څخه لرې اوسئ
خپل السونه اکثرآ په صابون او اوبو سره ومینځئ ،یا د الس مایع وکاروي
ماسک واغوندئ
په کور کي پاتي شي ،که تاسو د ریزش یا انفلوانزا د نښو سره ناروغ یاست ،او د  COVID-19ازموینه د ترالسه کولو لپاره
اقدام وکړي.

د قانون له مخې ،هغه څوک چې ستاسو واکسین درکوي باید دا د آسټرالیا د واکسین کولو په راجستر کې ثبت کړي .تاسو کولی شئ
خپل د واکسین کولو تاریخچه انالین وګورئ لدي الرو څخه:
• د  Medicareاکاونت
• د  MyGovاکاونت
• د  My Health Recordاکاونت.

ستاسو مالومات څرنګه کارول کیژي
د هغه مالوماتو لپاره چې څنګه ستاسو مشخصات راټول ،ذخیره او کارول شوي لیدنه وکړي دي:
www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
که تاسو خپل واکسین په درملتون (فارمسي) کې ترالسه کوئ ،دا درملتون اړ دي چې ستاسي ځینې شخصي مالومات د درملتون د
برنامې د مدیر سره شریکي کړي .دا ځکه چې درملتون وکولی شي د آسټرالیا د حکومت څخه د پیسو د تادیې ادعا وکړي .په دې اړه
نور مالومات چې ولې دا اړین او کوم مالومات شریک کیژي ،په پورته لینک کې چمتو شوي.

په هغه ورځ چي تاسي خپل واکسین تر السه کوي
د واکسین کیدلو د مخه ،هغه کس چې واکسین درکوي ورته ووایی که تاسو:
•

که تاسو حساسیت ،په ځانګړي توګه ( anaphylaxisیو سخت د حساسیت عکس العمل دي) کړي وي:
 oد مخکیني  COVID-19واکسین د دوز سره
 oد  COVID-19د واکسین د یوي مادي سره
 oد نورو واکسینونو او درملو سره

•

د معافیت سیستم ضعیف شوي وي .دا پدې مانا ده چې تاسو د معافیت ضعیف سیسټم لرئ چې ستاسو لپاره د میکربونو او نورو
ناروغیو سره مبارزه کول سخت کوي .تاسو الهم د  COVID-19واکسین درلودلي شي ،مګر د خپل داکتر سره چي کوم وخت
غوره دي چي واکسین شیږ دا به ستاسو په وضعیت او درملنې پورې اړه ولري.

نوم:
د میدیکر شمیره:

د رضایت چک لست
هو

نه
ایا تاسو د  COVID-19واکسین د کوم پخواني دوز سره حساسیت کړي دي؟
ایا تاسو د کوم واکسین یا درمل سره شدید حساسیت (انافلکسیس) درلودلي دي؟
ایا تاسو یوه جدي منفي پیښه درلوده ،چې د تجربه لرونکي د واکسین چمتو کونکي یا طبي متخصص لخوا د
متخصص د بیاکتنې وروسته د  COVID-19واکسین پخوانۍ دوز ته منسوب شوی وي (او بل المل یې
ندی پیژندل شوی)؟
ایا تاسو کله هم ماسټوسایټوسس ) (mastocytosisدرلودل چې د مکرر انافلیکسس المل شوی وي؟
ایا تاسو د مخه  COVID-19درلود؟
ایا تاسو د وینی بهیدني عوارض لرئ؟
ایا تاسو د خپل وینې د نري کولو لپاره کوم درمل اخلئ ()an anticoagulant therapy؟
ایا تاسو د معافیت ضعیف سیسټم لرئ ()immunocompromised؟
ایا تاسو امیندواره یاست؟ *
ایا تاسو د ټوخی ،د ستوني خوږ ،تبه یا ناروغۍ درلودلي یا په کوم بل ډول د ناروغۍ احساس کوئ؟
ایا تاسو کوم د  COVID-19واکسین د مخه کړی دي؟
ایا تاسو په تیرو  7ورځو کې کوم بل واکسین ترالسه کړی دی؟

دا یوازي دهغو کسانو پوري اړوند دي چي د آسترازنکا کووید 19-واکسین تر السه کوي:
ایا تاسو کله هم د کیپیلري لیک ) (capillary leakسنډروم سره تشخیص شوي یاست؟
ایا تاسو کله هم د ترمبوسیس (ګندیدل) د تر تومومبوسیټوپینیا (د وینی د کرویاتو ټیته کچه) د  42ورځو په درشل کي
پس له پخوانۍ دوز د استرازنکا درلودلي دي؟
ایا تاسو کله هم د دماغي وینزسینوس تومومبوسس ) (venous sinus thrombosisدرلودلی دی؟ *
ایا تاسو کله هم د هیپرین-هڅول شوي تومومبوسایټینیا )(heparin-induced thrombocytopenia
درلودلي دي؟ *
ایا تاسو کله هم د معدې رګونو کې د وینې ګنډیډل ) (splanchnic veinsدرلودلې دي؟ *
ایا تاسو کله هم د وینې د ګنډیډلو سره د  antiphospholidسنډروم درلودلي دي؟ *
ایا تاسو د  60کلونو څخه کم عمر لرئ؟ *
*فایزر او مدرنا د دې ډلو د خلکو لپاره غوره واکسینونه دي ،که دا واکسینونه شتون ونلري ،د آسترازنکا واکسین د خلکو لپاره پدي ګروپونو کي
په پام کي نیول کیدي شي ،که چیرې ګټې یي د خطرونه څخه ډیري وي.
د نورو مالوماتو لپاره وویني www.health.gov.au/resources/publications/patient-information-sheet-on-
astrazeneca-covid-19-vaccine-and-thrombosis-with-thrombocytopenia-syndrome-tts
که تاسو امیندواره یاست وویني www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-shared-
decision-making-guide-for-women-who-are-pregnant-breastfeeding-or-planning-pregnancy

نوم:
د میدیکر شمیره:

یواځی پرهغو کسانو اړه لري چې فایزر یا مودرنا ترالسه کوي:
ایا تاسو د مایوکارډایټس ) (myocarditisیا پیریکارډایټس ) (pericarditisسره تشخیص شوي یاست چی د
فایزر یا مودرنا د پخوانی دوز سره تړاو ولري؟
ایا تاسو په وروستیو شپږو میاشتو کې مایوکارډایټس ،پیریکارډایټس یا انډروکارډایټس درلودلي دي؟
ایا تاسو دا مهال شدید روماتیک ) (rheumaticتبه یا شدیده روماتیک د زړه ناروغي لرئ؟؟
ایا تاسو د زړه شدیده دریدنه لرئ؟
که تاسو پورته کومې پوښتنې ته د هو ځواب ورکړئ ،تاسو ممکن الهم فایزر یا مودرنا ترالسه کړئ ،په هرصورت تاسو باید لومړی د خپل داکتر
 ،GPد واکسین کولو متخصص یا د زړه کارپوه سره خبرې وکړئ ترڅو د واکسین کولو د غوره وخت په اړه وغږیږئ او ایا کوم اضافي
احتیاطي تدابیرو ته اړتیا شته ده.
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نوم:
د میدیکر شمیره:

د ناروغ مالومات
نوم:
د میدیکر شمیره:
د روغتیا انفرادي
پیژندونکی ) (IHIکه
چیري پلي کیژي:
د زیژیدني نیته:
پته:
د اړیکه د تماس شمیره:
د بریښنالیک پته:
جنسیت:
په کور کي په کومه ژبه
خبری کوي:
د زیږدنې هیواد:

ایا تاسو ابوریجنی یا د توریس ستریت د تاپوګانو څخه یاست؟
هو ،یواځي ابوریجنی
هو ،یواځي د توریس ستریت تاپوګانو څخه
هو ،ابوریجنی او د توریس ستریت تاپوګانو څخه
نه
ترجیح ورکوم چي ځواب درنکړم
په (بیړني حالت کي) د یو خپلوان نوم:
نوم:
د تیلفون د تماس شمیره:

د  COVID-19واکسین کولو ته رضایت کول
زه تایید کوم چې ما د  COVID-19واکسین کولو په اړه مالومات ترالسه کړي او پري پوه شوي یم.
زه تایید کوم چې پورتني هیڅ یو شرایط نلرم چي پر ما پلي شي ،او یا ما په دي ځانګړیو شرایطو زما د روغتیایي
پاملرنې چمتوکونکي او  /یا د واکسین کولو خدماتو چمتو کونکي سره خبري پري کړي دي.
زه موافق یم چې د  COVID-19واکسین یو کورس ترالسه کړم (د ورته واکسین دوه ډوزونه).

د مریض نوم:
د مریض امضا:
نیټه:

نوم:
د میدیکر شمیره:

زه د ناروغ قانوني والد ،سرپرست یا قانوني بدیل پریکړه کونکی یم ،او موافق یم چې پورته نوم ورکړل شوی ناروغ ته د
 COVID-19واکسین کولو سره موافق یم.
د والد ،قانوني سرپرست یا قانوني بدیل پریکړه کونکی
نوم:
د والد ،قانوني سرپرست یا قانوني بدیل پریکړه کونکی
امضا:
نیټه:

نوم:
د میدیکر شمیره:

د چمتو کونکي د استفادي لپاره :
اول دوز:
نیټه چي واکسین شوي یاست:
د واکسین کولو وخت:
کوم براند یا نمونه د کووید ۱۹-استعمال شوي:
د  Batchشمیره:
د  Serialشمیره:
د واکسین کولو ځاي:
د واکسین کولو د چمتو کونکي نوم:
دویم دوز:
نیټه چي واکسین شوي یاست:
د واکسین کولو وخت:
کوم برند یا نمونه د کووید ۱۹-استعمال شوي:
د  Batchشمیره:
د  Serialشمیره:
د واکسین کولو ځاي:
د واکسین کولو د چمتو کونکي نوم:
*دریم دوز:
نیټه چي واکسین شوي یاست:
د واکسین کولو وخت:
کوم برند یا نمونه د کووید ۱۹-استعمال شوي:
د  Batchشمیره:
د  Serialشمیره:
د واکسین کولو ځاي:
د واکسین کولو د چمتو کونکي نوم:
*که اړتیا وي .د ال زیاتو مالوماتو لپاره وګوريwww.health.gov.au/resources/publications/atagi- :
recommendations-on-the-use-of-a-third-primary-dose-of-covid-19-vaccine-in-individuals-whoare-severely-immunocompromised
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نوم:
د میدیکر شمیره:

