وزارت ﺻﺣت ﻧﯾوﻣﮑزﯾﮑو
رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن/ﺳرﭘرﺳت اطﻔﺎل ﺻﻐﯾر ﺑرای درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﮐوﯾد19-
 ،ﭘدر ،ﻣﺎدر ،ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ دادن رﺿﺎﯾت ﺑﮫ ﺗداوی
اﯾﻧﺟﺎﻧب،
ﺻﺣﯽ ﺑرای طﻔل ﺻﻐﯾر ﻣﺗذﮐره در ذﯾل ،ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺑﮫ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺻﺣﯽ ﻣﺟﺎز وزارت ﺻﺣت ﻧﯾوﻣﮑزﯾﮑو
) (New Mexico Department of Health, NMDOHرﺿﺎﯾت و اﺟﺎزه ﻣﯽدھم واﮐﺳن ﮐوﯾد 19-را ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون ﺣﺿور ﺑﻧده ﺑﮫ
طﻔل ﻣن ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﯾﻧﺟﺎﻧب درک ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺗطﺑﯾﻖ واﮐﺳن NMDOH ،طﻔل ﻣن را ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﺧواھد ﮔرﻓت.
• اﮔر ﯾﮏ ﺷﺧص ﮐﻼﻧﺳﺎل ھﻣراه طﻔل ﻣن ﻧﺑﺎﺷد ،طﻔل ﻣن ﺑﮫ ﻣدت  30دﻗﯾﻘﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻋﮑساﻟﻌﻣل ﻣﻧﻔﯽ ﺗﻔﺗﯾش ﺧواھد ﺷد.
• اﮔر ﯾﮏ طﻔل ﮐﻼﻧﺳﺎل ھﻣراه طﻔل ﻣن ﺑﺎﺷد ،طﻔل ﻣن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌد از ﻣدت  15دﻗﯾﻘﮫ ﺑرای ﯾﮏ ﻋﮑساﻟﻌﻣل ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺣت
ﻣراﻗﺑت اﯾن ﺷﺧص ﮐﻼﻧﺳﺎل ﻗرار ﺑﮕﯾرد.
• اﮔر طﻔل ﻣن دارای ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﮫ ﺻﺣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧطر او ﺑرای ﯾﮏ ﻋﮑساﻟﻌﻣل را اﻓزاﯾش دھد ،طﻔل ﻣن ﺑﮫ ﻣدت  30دﻗﯾﻘﮫ
ﺑرای ﯾﮏ ﻋﮑساﻟﻌﻣل ﻣﻧﻔﯽ ﺗﻔﺗﯾش ﺧواھد ﺷد.
در ﺻورت وﻗوع ﯾﮏ ﻋﮑساﻟﻌﻣل ،اﯾﻧﺟﺎﻧب ھر ﮔوﻧﮫ ﺗداوی ﺻﺣﯽ اﺿطراری ﻻزم را اﺟﺎزه ﻣﯽدھم و درک ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ NMDOH
در ﮐوﺗﺎهﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺑﻧده اطﻼع ﺧواھد داد .ﺑﻧده ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در ﺻورت وﺟود ﺳواﻻت اﯾن رﺿﺎﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑﺻورت ﺣﺿوری ﯾﺎ ﺷﻔﺎھﯽ از طرﯾﻖ ﺗﻠﯾﻔون ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ واﮐﺳن ﺗﺟوﯾز ﺷود ،اﻋﺗﺑﺎرﺳﻧﺟﯽ ﺷود.
ﺑﻧده درک ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ طﻔل ﻣن ﯾﮏ واﮐﺳن ﮐوﯾد 19-ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ذرﯾﻌﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو وﻓﻖ ﯾﮏ اﺟﺎزه اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری را
درﯾﺎﻓت ﺧواھد ﻧﻣود.
ﺑﮫ ﺑﻧده دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ »ﺑرﮔﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣراﻗﺑﯾن« ﺑرای واﮐﺳن ﮐوﯾد 19-داده ﺷده اﺳت.
ﺑرﮔﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ  EUAواﮐﺳن ﮐوﯾد 19 Pfizer-BioNtech-ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣراﻗﺑﯾن )(fda.gov
ﺑرﮔﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده واﮐﺳن |  | EUAواﮐﺳن ﮐوﯾد 19-ﻣدرﻧﺎ )(modernatx.com
واﮐﺳن ﮐوﯾد 19-ﺟﺎﻧﺳن – ﺑرﮔﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ  EUAﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣراﻗﺑﯾن )(janssenlabels.com

ﻣن ﻣزاﯾﺎ و ﺧطرات واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را درک ﻣﯽﮐﻧم و اﺟﺎزه ﻣﯽدھم طﻔل ﻣن واﮐﺳن ﺷود.
Pfizer-BioNTech

واﮐﺳن ﺗﺟوﯾز ﻣﯽﺷود
ﻧﺎم طﻔل ﺻﻐﯾر درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده واﮐﺳن:

ﻧﻣﺑر ﺗﺎﯾﯾد طﻔل ﺻﻐﯾر_______________________________________ :
ﻧﺎم واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ:
اﻣﺿﺎی واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ:
ﻧﻣﺑر ﻣﻧزل واﻟدﯾن ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ:
ﺻرﻓﺎ ً ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان :ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﺗطﺑﯾﻖ واﮐﺳن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺧص ﺧردﺳﺎل ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .1واﻟدﯾن در روﯾداد اﺷﺗراک ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻓورﻣﮫ رﺿﺎﯾت ﺗﺎﯾﯾد ﺷده را در ﻣﺣل اﻣﺿﺎء ﻣﯽﮐﻧﻧد
 .2ﺷﺧص ﺧردﺳﺎل ﻓورﻣﮫ اﻣﺿﺎء ﺷده را ﺑدون ﺣﺿور واﻟدﯾن ﺑﮫ روﯾداد ﻣﯽآورد

