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 (حتت تصريح الطوارئ  )إقرار باملوافقة على تلقى لقاح فريوس كورونا املستجد 

 ............................................: ادــــــــــم اللقــــــــــاح 

 ........................................................................................................................../ أقر أنا 

 : تالعى سخثعٙ 

              : تنشقى تنقٕيٙ 

 : شثسٚخ تنًٛالد 

  أَثٗ  ركش: تنُٕع 

 : يذم تإلقثير 

  (تنًٕخثٚم  )سقى تنٓثشف 

 

 :أقر بأنه مت االدتفسار مين عن حاليت الصحية ، و قمت بإيضاح اإلجابات عن االدتفسارات التالية 

ال َعى فذض ٔ خٛثَثز عٍ يصهقٙ تنهقثح ٔ عًهٛر تنصطعٛى  

– دًٗ – قشعشٚشذ  )ْم شعثَٙ تنٕٛو أٔ خالل تنعششذ أٚثو تنًثضٛر يٍ أ٘ عشع يٍ ْزِ تألعشتع 

تنصٓثج تنذهق – فقذتٌ نهطعى أٔ تنشتبذر – تنظذتع – آالو تنعضالز ٔ تنجغى – ضٛق شُفظ – ععثل 

؟  (تنغثٛثٌ ٔ تنقا أٔ تإلعٓثل – تدصقثٌ أٔ عٛالٌ تألَف – 

  

   أٔ شى تالشصدثِ فٙ إطثخصك خٓث ؟ 19فٙ خالل تنثالثر أشٓش تنًثضٛر ، ْم أطدس خعذٖٔ كٕفٛذ 

  ؟  (يثم شطعٛى تإلَفهَٕضت تنًٕعًٛر  ) ٕٚيًث 14ْم شهقٛس أ٘ شطعًٛثز فٙ غضٌٕ 

ْم عدق ٔ أٌ عثَٛس يٍ دغثعٛر شجثِ دٔتء أٔ نقثح يثء ؟ ْم شعثَٙ يٍ دغثعٛر شذٚذذ شجثِ أ٘ 

. َٕع يٍ تنطعثو ؟ فٙ دثنر ٔ جٕد أ٘ َٕع يٍ تنذغثعٛر ٚشجٗ ركشْث 

  

  ؟  (يثم تألٔستو تنغشطثَٛر  )ْم شعثَٙ يٍ أيشتع شصغدح فٙ ضعف تنًُثعر 

  ؟  (يثم أدٔٚر تألٔستو تنغشطثَٛر أٔ تنكٕسشٛضٌٔ   )ْم شغصخذو أدٔٚر شثدط فٙ تنًُثعر 

  ؟  (تإلٚذص  )ْم شعثَٙ يٍ أيشتع يُثعٛر يثم يشع َقض تنًُثعر تنًكصغدر 

  ؟  (غٛش يغصقش  )ْم شعثَٙ يٍ ضغط تنذو تنًششفع 

  ؟  (غٛش يغصقش  )ْم شعثَٙ يٍ يشع تندٕل تنغكش٘ 

  ْم شعثَٙ يٍ أيشتع تنقهح تنًضيُر ؟ 

  ْم شعثَٙ يٍ أيشتع عظدٛر يضيُر أٔ ششُجثز عظدٛر ؟ 

  ؟  (يثم أيشتع تنغٕٛنر أٔ شجهط تنذو  )ْم شعثَٙ يٍ أيشتع تنذو 

خالل  )ْم ٕٚجذ دًم فٙ تنٕقس تنذثنٙ أٔ شخطٛط أٔ شخطٛط نهذًم فٙ تنًغصقدم تنقشٚح  (نهغٛذتز  )

؟  (عثو 

  

   شٕٓس ؟ 6ْم ششضعٍٛ طفاًل عًشٌ أقم يٍ  (نهغٛذتز  )
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على الحالي باإلضافة إلى جلقي معلىمات – أو من اخحرت من يمثلني – كما أقر بأني أطلعث جيدًا 

: من أخصائي الرعاية الصحية المحىاجد أثناء عملية الحطعيم و جم شرحها لي و هي 

  تنهقثح نٛظ إجدثسُٚث ، كًث إَّ ال ٚذًٙ يٍ عذٖٔ فٛشٔط كٕسَٔث تنًغصجذ خشكم كثيم ، نكُّ قذ ٚقهم يٍ فشص

دذٔثٓث ٔ يٍ فشطر دذٔض أعشتع دثدذ أٔ يضثعفثز خطٛشذ ، نزت ٚصى تالعصًشتس فٙ إشدثع قٕتعذ تنٕقثٚر يٍ تنعذٖٔ 

 .خفٛشٔط كٕسَٔث ٔ كثفر تإلجشتءتز تالدصشتصٚر 

  تنجغى ٚذصثج إنٗ خضعر أعثخٛع خعذ تنصهقٛخ نٛقٕو خصكٍٕٚ دًثٚر ضذ تنفٛشٔط. 

  (فٙ تنصطعًٛثز تنًكَٕر يٍ جشعصٍٛ  ) 19– أٔتفق عهٗ شهقٗ دٔسذ شطعٛى كثيهر يٍ جشعصٍٛ ضذ عذٖٔ كٕفٛذ  ، 

 .ٔ إَٙ قذ ُعًخ نٙ خفشطر نطشح أ٘ تعصفغثستز ٔ أٌ ْزِ تالعصفغثستز قذ شًس تإلجثخر عُٓث 

  خأَٙ عهٗ عهى خأٌ تنهقثح قذ شى يُذّ سخظر تالعصخذتو تنطثسئ فقط. 

  ٕٚو يٍ شثسٚخ تنذظٕل عهٗ تنجشعر تألٔنٗ  ( ..... )أعهى خٕجٕج تنذظٕل عهٗ تنجشعر تنثثَٛر يٍ تنصطعٛى خعذ يشٔس

  .(فٙ تنصطعًٛثز تنًكَٕر يٍ جشعصٍٛ  )

  ٙأقش خشخظٙ ٔ خثنُٛثخر عٍ يًثهٙ تنشخظٍٛٛ أٔ تنقثٍََٕٛٛ خثٜش: 

خأَٙ شهقٛس ششدًث ٔتفًٛث عٍ تنهقثح تنز٘ تخصشز شهقّٛ ٔ عٍ تٜثثس تنجثَدٛر ٔ تنًضثعفثز ، كًث أشٛذس نٙ  -

 .تنفشطر نطشح تألعةهر ٔ شى تنشد عهٗ شهك تألعةهر خشكم كثف 

 .خعهًٙ خجًٛع تٜثثس تنجثَدٛر ٔ تنًضثعفثز تنًذصًهر ٔ تنًششدطر خصهقٙ تنهقثح  -

 .خعهًٙ خكثفر تنًخثطش ٔ تنفٕتبذ تنًذصًهر ٔ تنًششدطر خصهقٙ تنهقثح  -

خعذ شهقٙ تنهقثح  (أٔ أكثش فٙ دثالز يذذدذ  ) دقٛقر 15خأَّ قذ شى شٕجٛٓٙ خثندقثء فٙ يٕقع تنصطعٛى نًذذ  -

 .خغشع تنًصثخعر تنطدٛر ، ٔ أَُٙ عهٗ عهى خأسقثو ٔ عدم تإلععثف فٙ دثالز تنطٕتسئ 

 خإعفثء تنذٔنر ، ٔ تنغهطثز ٔ تنجٓثز تنظذٛر فٙ تندالد ، ٔ يٕظفٛٓث ، ٔ ٔكالبٓث ، ٔ تنششكثز تنصثخعر نٓث ،  -

 ٔ يظُعٙ تنهقثح ، ٔ يٕظفٛٓى ، ٔ يٕسد٘ تنهقثح ، ٔ شثخعٛٓى ، ٔٔكالبٓى يٍ أ٘ ٔ جًٛع تنًغةٕنٛثز 

أٔ تنًطثندثز أل٘ يٍ تألعدثج تنًعشٔفر ٔ غٛش تنًعشٔفر ٔ تنصٙ قذ شُشأ عٍ أٔ شصعهق أٔ شششدط خأ٘ شكم يٍ 

 .تألشكثل خصهقٙ تنهقثح ، إال فٙ دثنر تإلخالل تنجغٛى أٔ تنًخثنفر تنظشٚذر نهقٕتعذ ٔ تنًًثسعثز تنطدٛر تنغهًٛر 

 ....................................: تنًًثم تنقثََٕٙ / شٕقٛع يًثهٙ تنهقثح 

 ............................................. : (عُر / شٓش / ٕٚو  )تنصثسٚخ 

 

 

............................................ : شٕقٛع تنطدٛح تنقثبى عهٗ عًهٛر تنصطعٛى 
............................................................  : (عُر / شٓش / ٕٚو  )تنصثسٚخ 

 15335ملزيد من االدتفسارات برجاء االتصال على اخلط الساخن    

 تندظًر


