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Образец за согласност за  
вакцинација против КОВИД-19 

За вакцинацијата против КОВИД-19 
Луѓето кои се вакцинирале против КОВИД-19 имаат многу помали шанси да се разболат од 
болеста наречена КОВИД-19. 

Вакцинацијата против КОВИД-19 е бесплатна. Ваш избор е дали ќе се вакцинирате или не. 

Вакцината се дава со инјекција во раката. Треба да добиете вакцина двапати во различни 
денови. Постојат различни марки на вакцина. Иста марка на вакцина треба да добиете 
двапати. Лицето што ве вакцинира ќе ви каже кога треба да ја добиете втората вакцинација. 

Медицинските стручњаци ги истражуваа вакцините против КОВИД-19, за да осигураат дека 
вакцините се безбедни. Повеќето несакани ефекти се благи и не траат долго. Како со секоја 
вакцина или лек, може да има ретки и/или непознати несакани ефекти. 

На вашиот давател на здравствена заштита може да му речете ако имате несакани ефекти, 
како што се болки во раката, главоболка, треска или нешто друго. Ако се појави некој несакан 
ефект што ве загрижува, ве молиме јавете се кај вашиот доктор. Може да бидете 
контактирани во текот на неделата, за да се провери како се чувствувате по вакцинацијата. 

Некои луѓе сепак може да добијат КОВИД-19 после вакцинацијата. Затоа мора да ги 
применувате мерките на претпазливост во јавното здравство што се бараат во вашата 
држава или територија, за да се запре ширењето на КОВИД-19, вклучувајќи: 

• одржување растојание - најмалку 1,5 метар од другите луѓе 

• често миење на рацете со сапун и вода или користење на средство за дезинфекција 
на рацете 

• носење маска ако тоа се бара во вашата држава или територија 

• останување дома ако не се чувствувате добро и имате симптоми на настинка или грип, 
и организирање да се тестирате на КОВИД-19. 
 

Службите за вакцинација ги бележат сите вакцинации во Австралискиот регистар на 
имунизација, како што тоа го наложуваат австралиските закони. Вашата евиденција за 
вакцинација може да ја видите на интернет на вашата: 

• Medicare сметка 

• MyGov сметка 

• MyHealthRecord сметка. 
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Како се користат информациите што ги давате на 
вашиот состанок 

За повеќе информации како вашите лични податоци се собираат, складираат и користат 

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

На денот кога ја примате вакцината 

Пред да бидете вакцинирани, речете му на лицето кое ви ја дава вакцината ако: 

• Имате некоја алергија, особено анафилакса (силна алергиска реакција). Алергија е 
кога ќе се доближите на нешто или ќе дојдете во контакт со нешто, па вашето тело 
реагира на тоа и многу брзо се разболувате. Тоа може да вклучува нешта како што се 
осип што чеша, потечен јазик, забрзано дишење, свирење во градите или забрзано 
чукање на срцето. 

• Ако имате Epi Pen или порано сте го имале. 

• Ако имате нарушен имунитет. Тоа значи дека имате ослабен имунолошки систем, што 
може да отежне да се борите против инфекции и други болести. Понекогаш тоа може 
да биде предизвикано од некоја болест, на пример дијабетес или рак, или од 
одредени лекови или третмани, како што се лекови против рак. 

Да Не  

  
Дали имате сериозни алергии на било што, особено анафилакса, или 

носите со себе или ви бил препишан адреналински автоинјектор (EpiPen)? 

  Дали сте имале алергиска реакција после некоја поранешна вакцинација? 

  Дали порано сте имале КОВИД-19? 

  Дали имате нарушено крварење? 

  
Дали земате некој лек за разретчување на крвта (антикоагулациска 

терапија)? 

  Дали имате ослабен имунолошки систем (нарушен имунитет)? 

  Дали сте трудни (чекате бебе) или мислите дека можеби сте трудни? 

  Дали планирате да затрудните? 

  Дали доите? 

  
Дали сте биле болни и сте имале кашлица, воспалено грло, треска или не 

сте се чувствувале добро на некој друг начин? 

  Дали порано сте биле вакцинирани против КОВИД-19? 

  Дали сте добиле некоја друга вакцина во последните 14 дена? 

 

Ако имате прашања или проблеми, ве молиме разговарајте со вашиот доктор пред да се 

вакцинирате против КОВИД-19. 

  

https://www.health.gov.au/covid19-vaccines
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Информации за пациентот 

Име и презиме:       

Medicare број:       

Датум на раѓање:       

Адреса:       

Телефонски број за контакт:       

е-пошта:       

Пол:  

Дали сте по потекло Абориџин или од островите во Теснецот Торес?  

 Да, само Абориџин  

 Да, само од островите во Теснецот Торес  

 Да, Абориџин и од островите во Теснецот Торес   

 Не 

 Претпочита да не одговори 

Најблизок роднина (во итен случај): 

Име и презиме:       

Телефонски број за контакт:       

Согласност за добивање на вакцина против КОВИД-19 

 Потврдувам дека добив информациии ги разбрав информациите што ми беа дадени за 

вакцинацијата против КОВИД-19   

  Потврдувам дека ниеден од горенаведените услови се применливи, или дека за овие 

и/или кои било други посебни околности сум разговарал/разговарала со мојот редовен 

давател на здравствена заштита и/или служба за вакцинација 

 Се согласувам да добијам курс на вакцина против КОВИД-19 (две дози од истата 

вакцина) 

Име и презиме на пациентот:       

Потпис на пациентот: _________________________________________________ 

Датум:       

 Јас сум легален старател на пациентот или легален заменик на лицето кое донесува 

одлуки и се согласувам погоре именуваниот пациент да биде вакциниран против КОВИД-19. 

Име и презиме на легалниот старател/легалниот заменик на лицето кое донесува одлуки: 

      

Потпис на легалниот старател/легалниот заменик на лицето кое донесува одлуки:  

____________________________ 

Датум:       
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За употреба од страна на давателот на услуги:  

Доза 1:  Датум на вакцинација:       

 Време на вакцинација:       

 Марка на дадената вакцина против КОВИД-19:       

 Серија број:       

 Сериски број:       

 Место на инјектирање на вакцината:       

 Име на службата за вакцинација:       

 

Доза 2:  Датум на вакцинација:       

 Време на вакцинација:       

 Марка на дадената вакцина против КОВИД-19:       

 Серија број:       

 Сериски број:       

 Место на инјектирање на вакцината:       

 Име на службата за вакцинација:       

 


