ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﻧﯾوﻣﮑزﯾﮑو
رﺿﺎﯾت واﻟدﯾن ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺑرای ﮐودﮐﺎن زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟﮭت درﯾﺎﻓت واﮐﺳن COVID-19
 ،ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻟﯽ ،ﺳرﭘرﺳت ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اراﺋﮫ رﺿﺎﯾت ﺟﮭت درﻣﺎن
ﻣن،
ﭘزﺷﮑﯽ ﺑرای ﮐودک زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺎﻣﺑرده در ﻗﺳﻣت زﯾر ،ﺑدﯾنوﺳﯾﻠﮫ رﺿﺎﯾت داده و ﺑﮫ اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﻣﺟﺎز ﺧدﻣﺎت ﭘزﺷﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭداﺷت ﻧﯾوﻣﮑزﯾﮑو ) (New Mexico Department of Health, NMDOHﻣﺟوز ﻣﯽدھم ﺗﺎ واﮐﺳن  COVID-19را ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑدون
ﺣﺿور ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣن ،ﺑﮫ ﻓرزﻧدم ﺗزرﯾﻖ ﮐﻧﻧد.
ﻣن ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن NMDOH ،وﺿﻌﯾت ﻓرزﻧدم را ﺗﺣت ﻧظر ﺧواھد ﮔرﻓت.
• اﮔر ﻓرزﻧد ﻣن ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل ھﻣراھﯽ ﻧﺷود ،ﻓرزﻧدم ﺑرای ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  30دﻗﯾﻘﮫای ﺟﮭت ﻣﺷﺎھده ھرﮔوﻧﮫ
واﮐﻧش ﻧﺎﻣطﻠوب ﺗﺣت ﻧظر ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
• اﮔر ﻓرزﻧد ﻣن ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺑزرﮔﺳﺎل ھﻣراھﯽ ﺷود ،ﻣراﻗﺑت از ﻓرزﻧدم ﭘس از ﮔذﺷت ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  15دﻗﯾﻘﮫای ﺟﮭت
ﻣﺷﺎھده ھرﮔوﻧﮫ واﮐﻧش ﻧﺎﻣطﻠوب ،در اﺧﺗﯾﺎر آن ﻓرد ﺑزرﮔﺳﺎل ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
• اﮔر ﻓرزﻧد ﻣن دﭼﺎر ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧطر واﮐﻧش را در وی اﻓزاﯾش دھد ،ﻓرزﻧدم ﺑرای ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 30
دﻗﯾﻘﮫای ﺟﮭت ﻣﺷﺎھده ھرﮔوﻧﮫ واﮐﻧش ﻧﺎﻣطﻠوب ﺗﺣت ﻧظر ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت.
در ﺻورت ﺑروز واﮐﻧش ،ﻣن اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ اﺿطراری ﻣورد ﻧﯾﺎز اﻧﺟﺎم ﺷود و ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ NMDOH
ﻣوﺿوع را در اﺳرع وﻗت ﺑﮫ ﻣن اطﻼع ﺧواھد داد .ﻣن در اداﻣﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ در ﺻورت وﺟود ھرﮔوﻧﮫ ﺳوال ،ﻣﻣﮑن اﺳت اﯾن
رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺣﺿوری ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﭘﯾش از ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن ﺗﺎﯾﯾد ﺷود.
ﻣن ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﻓرزﻧدم ﯾﮏ واﮐﺳن  COVID-19ﺗﺎﯾﯾد ﺷده از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏذا و دارو را طﺑﻖ ﻣﺟوز اﺳﺗﻔﺎده اﺿطراری درﯾﺎﻓت
ﺧواھد ﮐرد.
دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ »ﺑرﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣراﻗﺑﺎن« ﺑرای واﮐﺳن  COVID-19در اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻗرار داده ﺷده اﺳت.
ﺑرﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ واﮐﺳن  Pfizer-BioNTech COVID-19 EUAﺑرای درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣراﻗﺑﺎن )(fda.gov
ﺑرﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن واﮐﺳن |  | EUAواﮐﺳن (modernatx.com) Moderna COVID-19
ﺑرﮔﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ واﮐﺳن  Janssen COVID-19 EUAﺑرای درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣراﻗﺑﺎن )(janssenlabels.com

ﻣن ﻓواﯾد و ﺧطرات واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون را درک ﻣﯽﮐﻧم و اﺟﺎزه ﻣﯽدھم ﮐﮫ ﻓرزﻧدم واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷود.
واﮐﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﺗزرﯾﻖ ﻣﯽﺷود

Pfizer-BioNTech

ﻧﺎم ﮐودک زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده واﮐﺳن:
ﺷﻣﺎره ﺗﺎﯾﯾدﯾﮫ ﮐودک زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ_______________________________________ :
ﻧﺎم وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ:
اﻣﺿﺎی وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ:
ﺗﺎرﯾﺦ:
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣﻧزل وﻟﯽ ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ:
ﻓﻘط ﻣﺧﺻوص ﮐﺎرﮐﻧﺎن :ﮔزﯾﻧﮫھﺎی درﯾﺎﻓت واﮐﺳن ﺑرای ﯾﮏ ﮐودک زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 .1واﻟدﯾن در ﻗرار واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐرده و ﻓرم رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﺷده را در ﻣﺣل اﻣﺿﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد
 .2ﮐودک زﯾر ﺳن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﻓرم رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ اﻣﺿﺎ ﺷده را ھﻣراه ﺧود ﺑﮫ ﻗرار واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﯽآورد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ واﻟدﯾن ﺣﺿور ﻧدارﻧد

