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 نموذج الموافقة على 
 COVID-19تطعیم 
 COVID-19حول تطعیم 

 اقل بكثیر. COVID-19فرصة اصابتھم  بالمرض المسمى   تكون COVID-19األشخاص الذین تلقوا  تطعیم 

 أمامك الخیار في تلقي التطعیم أو عدم تلقیھ.   فمجاني.   COVID-19تطعیم 

لتلقي التطعیم، سوف یتم حقنك  بإبرة في ذراعك. تحتاج للحصول على التطعیم مرتین في أیام مختلفة. ھناك عالمات تجاریة مختلفة من  
ص بك سوف یخبرك متى تحتاج  تحتاج إلى نفس العالمة التجاریة من اللقاح في كل مرة. الشخص الذي یعطیك التطعیم الخاواللقاح.  

 لتلقي التطعیم الثاني.

للتأكد من أنھا آمنة. معظم اآلثار الجانبیة خفیفة وال تستمر لفترة طویلة. كما ھو الحال مع   COVID-19درس الخبراء الطبیون لقاحات 
 أي لقاح أو دواء، قد تكون ھناك آثار جانبیة نادرة و/أو غیر معروفة. 

م الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كان لدیك أي آثار جانبیة مثل التھاب الذراع أو الصداع أو الحمى أو أي شيء  یمكنك أیضاً إخبار مقد
آخر. إذا حدث لك أثر جانبي یقلقك، یرجى االتصال بطبیبك. قد یتم االتصال بك في غضون أسبوع بعد تلقي اللقاح لمعرفة كیف تشعر  

 بعد التطعیم.

بعد التطعیم. لذلك یجب علیك اتباع احتیاطات الصحة العامة كما ھو   COVID-19الحصول على قد یستمر بعض األشخاص في 
 بما في ذلك:  COVID-19مطلوب في والیتك أو إقلیمك لوقف انتشار 

 عن اآلخرین بعیداً  اً متر 1.5البقاء على األقل  - الحفاظ على مسافتك  •
 معقم الیدیناغسل یدیك كثیراً  بالماء والصابون، أو استخدم  •
 بذلك. ارتدي كمامة، إذا نصحت والیتك أو إقلیمك  •
 . COVID-19االنفلونزا ورتب  للحصول على اختبار ب البقاء في المنزل إذا لم  تكن على ما یرام مع أعراض برد أو شبیھة  •

 ون األسترالي. یمكنك قراءة  یقوم مقدمو التطعیم بتسجیل جمیع اللقاحات في سجل التحصین األسترالي، كما ھو مطلوب بموجب القان 
 سجل التطعیم الخاص بك عبر اإلنترنت من خالل: 

 Medicareحساب    •
 MyGovحساب   •
 MyHealthRecordحساب   •
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 كیف یتم استخدام المعلومات التي تقدمھا في موعدك
للحصول على معلومات حول كیفیة جمع بیاناتك الشخصیة وتخزینھا واستخدامھا، یرجى زیارة  

vaccines-https://www.health.gov.au/covid19 

 لقاح الفي الیوم الذي تتلقى فیھ 
 یعطیك التطعیم إذا كنت: قبل أن تحصل على تطعیم، أخبر الشخص الذي 

اتصال مع  على تعاني من أي حساسیة، وخاصة الحساسیة المفرطة (رد فعل تحسسي شدید). الحساسیة ھي عندما تقترب أو  •
حكة، أو یتضخم لسانك،  أو تنفسك  مع  وتمرض بسرعة كبیرة. قد یشمل ذلك أشیاء مثل طفح جلدي   ھشيء وجسمك یتفاعل مع

 بك ینبض بشكل أسرع. أسرع، أو صدرك یزمر أو قل
 أو كان لدیك واحد من قبل.  Epi Penلدیك  •
تعاني من نقص المناعة. ھذا یعني أن  جھازك المناعي ضعیف الذي قد یجعل من الصعب بالنسبة لك  مكافحة العدوى   •

أو  وغیرھا من األمراض. في بعض األحیان یمكن لمرض مثل مرض السكري أو السرطان أن یسبب ھذا أو بعض األدویة 
 العالجات التي تتناولھا، مثل دواء السرطان. 

        ال     نعم   

أي حساسیة خطیرة، وخاصة الحساسیة المفرطة،  ألي شيء، أو تحمل أو تم وصف الحاقن   تعاني منھل   
 ؟ )EpiPenالذاتي األدرینالین (

 ھل عانیت من  رد فعل تحسسي بعد تطعیمك من قبل؟   

 من قبل؟  COVID-19ھل أصبت ب   

 ھل تعاني من مشكلة في النزیف؟   

 ھل تأخذ أي دواء لمیوعة دمك (عالج مضاد للتخثر)؟   

 ھل تعاني من ضعف الجھاز المناعي (نقص المناعة)؟   

 ھل أنِت حامل (ستنجبین طفل) أو تعتقدین أنِك قد تكونین حامل؟   

 ھل تخططین للحمل؟   

 ھل ترضعین؟   

 ھل كنت مریضاً بالسعال أو التھاب الحلق أو الحمى أو تشعر بالمرض بطریقة أخرى؟   

 من قبل؟  COVID-19ھل خضعت للتطعیم ضد   

 ھل تلقیت أي تطعیم آخر في األیام األربعة عشر الماضیة؟   

 

 . COVID-19استفسارات قبل الحصول على تطعیم یرجى التحدث إلى طبیبك إذا كانت لدیك أي أسئلة أو 
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 معلومات المریض 
      االسم: 

      : Medicareرقم  

      تاریخ المیالد: 

      العنوان: 

      رقم الھاتف: 

      البرید اإللكتروني: 

 الجنس:  

 ھل أنت من السكان األصلیین و/أو سكان جزر مضیق توریس؟  
 نعم، السكان األصلیین فقط   
 نعم, سكان جزر مضیق توریس فقط   
 نعم السكان األصلیین وسكان جزر مضیق توریس   
 ال  
 تفضل عدم اإلجابة  

 لة الطوارئ): أقرب األقرباء (في حا

      االسم: 

      رقم الھاتف: 

 COVID-19الموافقة على تلقي لقاح 
    COVID-19أؤكد أنني تلقیت وفھمت المعلومات المقدمة لي حول تطعیم  

نطبق أي من الشروط المذكورة أعاله، أو أنني ناقشت ھذه و/أو أي ظروف خاصة أخرى مع مقدم الرعایة الصحیة  ت أؤكد أنھ ال  
 عادي و/أو مقدم خدمة التطعیم ال

 جرعتین من نفس اللقاح)(  COVID-19أوافق على تلقي دورة لقاح  

      اسم المریض: 

 توقیع المریض: _________________________________________________

      التاریخ: 

 للمریض المذكور أعاله  COVID-19أنا الوصي القانوني للمریض أو البدیل القانوني لصانع القرار، وأوافق على تطعیم  

      اسم الوصي القانوني/صانع القرار البدیل: 

 توقیع الوصي القانوني/صانع القرار البدیل: ____________________________

      التاریخ: 
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 الستخدام الموفر:  
      تاریخ حقن اللقاح :    : 1الجرعة 

      الوقت الذي تلقیتھ:  

      بالعالمة التجاریة :  COVID-19تطعیم  

      رقم الدفعة:  

      الرقم التسلسلي:  

      موقع حقن اللقاح:  

      اسم مقدم خدمة التطعیم:  

 

      تاریخ حقن اللقاح :    : 2الجرعة 

      الوقت الذي تلقیتھ:  

      بالعالمة التجاریة :  COVID-19تطعیم  

      رقم الدفعة:  

      الرقم التسلسلي:  

      قن اللقاح: موقع ح 

      اسم مقدم خدمة التطعیم:  
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