
         

  

 اطالعیھ دفتر ثبت واکسیناسیون بھ بیماران و والدین 
) بھ تشخیص ابتال شما بھ TBھای غربالگری سل (کند. آزمایشھای خطرناک جلوگیری می واکسیناسیون یا «تزریقات» از بروز بیماری 

اید، کھ انجام داده TBھای ھا/ آزمایشکند و ممکن است برای مدرسھ یا محل کار نیاز باشد. ثبت و یادداشت واکسنعفونت سل کمک می 
تم  ھا را انجام داده باشد. امروزه، پزشکان از یک سیستواند سخت باشد. مخصوصاً زمانی دشوار است کھ بیش از یک پزشک آن می 

کنند. اگر شما پزشک خود را تغییر دھید، استفاده می TBھای ھا و  آزمایشای ایمن بھ نام دفتر ثبت واکسیناسیون برای ثبت واکسنرایانھ
از دفتر ثبت استفاده کند. شما حق دارید افراد دارای دسترسی بھ سوابق  TBبرای دیدن سابقھ واکسن/آزمایش  تواند می پزشک جدید شما 

 ) محدود کنید.California Immunization Registry/CAIRا در دفتر ثبت واکسیناسیون کالیفرنیا (خود ر
 

 کند؟دفتر ثبت چگونھ بھ شما کمک می
 ھایآزمایشھا و تمام واکسن TB )افتد یا ھا از قلم نمی کند، بنابراین ھیچ یک از آنبرداری قفسھ سینھ) را ثبت می پوستی/ عکس ھای آزمایش

 شودھا بیش از حد زیاد نمی آن     تعداد 
 کند زمانی کھ شما یا فرزندتان باید واکسن بزنید، بھ شما یادآوری می 
 /یک نسخھ از سابقھ واکسنTB  دھدرا از طرف پزشک بھ شما می 
  ھای ھا/آزمایشگواھی مربوط بھ واکسن تواند میTB مورد نیاز برای مھد کودک، مدرسھ و یا شغل جدید را نشان دھد 

 
 کند؟دفتر ثبت چگونھ بھ تیم بھداشتی درمانی شما کمک می

 کنند:ثبت برای موارد زیر استفاده می  ھای بھداشت عمومی از دفترھای بھداشتی، و سازمانپزشکان، پرستاران، طرح
  پیشگیری از بروز بیماری در جامعھ شما 
 کمک بھ نگھداری سوابق 

 

 مشاھده واکسنھا/آزمایش ھای TB مورد  نیاز 
 ھای ضروری بھ شمایادآوری واکسن 

 دفتر ثبت را ببینند؟ توانندمی ھابرنامھآیا مدارس یا سایر 
 توانند:ھای مجاز بھ موجب قانون کالیفرنیا می سازمان ھا، و سایر ھا محدود است. مدارس، مھد کودکبلھ، ولی دسترسی آن

 ھایآزمایشھا/ واکسن TB  مورد نیاز کودکان را ببینند 
 اندسل مورد نیاز برای شروع مھد کودک یا مدرسھ را انجام داده ھایآزمایشھا و اطمینان پیدا کنند کھ کودکان واکسن 

 
 گذاشت؟ توان در دفتر ثبت بھ اشتراکچھ اطالعاتی را می

 اطالعاتی محدود  برای شناسایی  بیماران 
 جزئیاتی درباره واکسنھا/آزمایشھای TB یا معافیت ھای پزشکی 

 یک بیمار 

 نام، جنسیت، و تاریخ تولد  بیمار 
 نام والدین یا سرپرستان 

 
شود. سوءاستفاده از دفتر ثبت مجازات قانونی را  اطالعات خصوصی پزشکی در نظر گرفتھ می شود مشابھ سایر آنچھ در دفتر ثبت درج می 

تواند آدرس و شماره تلفن شما در پی خواھد داشت. طبق قانون کالیفرنیا، تنھا مطب پزشک شما، طرح درمانی، یا اداره بھداشت عمومی می 
 ز بھداشت عمومی دفتر ثبت را مشاھده کنند.توانند برای حفاظت ارا ببینند. مقامات بھداشتی نیز می 

 
 حقوق بیمار و ولی

 این حق قانونی شماست کھ از ارائھ دھنده خود بخواھید:
  و مدارس بھ سوابق دفتر ثبت شما (یا فرزندتان) شود ھادھندهمانع دسترسی سایر ارائھ 
  یادآوری زمان واکسن را ارسال نکند 
  یک نسخھ از سوابق واکسن/آزمایشTB شما یا فرزندتان را بھ شما ارائھ دھد 
  بھ شما بگوید چھ کسی سوابق را دیده است و اینکھ ھر گونھ اشتباه را اصالح کنید 

 
ق ، مدارس، و مقامات بھداشتی بھ طور خودکار بھ سوابCAIRھیچ اقدامی نیاز نیست. سایر ارائھ دھندگان  CAIRبرای عضویت در 

 شما یا فرزندتان دسترسی دارند.
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 افراد دارای دسترسی بھ سوابق خود یا فرزندتان را محدود کنید:  خواھیدمیاگر 
 قفل کند  CAIRسوابق شما را در  تواند میبا ارائھ دھنده خود بررسی کنید کھ آیا او  .1
) Request to Lock My CAIR Recordمن ( CAIRتان قادر بھ این کار نیست، یک فرم درخواست قفل کردن سوابق اگر ارائھ دھنده .2

  .تکمیل کنید       CAIRweb.org/cair-formsرا در 
 ) را تکمیل کنید.Request to Unlock My CAIR Recordمن ( CAIRسوابق  گشاییقفلاگر نظرتان تغییر کرد، فرم درخواست  .3
 ایمیل کنید. CAIRHelpDesk@cdph.ca.govفکس کرده یا بھ آدرس  8320-436-888-1چاپی را بھ شماره  ھایفرم  .4

 تماس بگیرید CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov یا 7889-578-800بھ شماره  CAIRبرای کسب اطالعات بیشتر، با مرکز پشتیبانی 

mailto:CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov
mailto:CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov

	دفتر ثبت چگونه به شما کمک میکند؟
	دفتر ثبت چگونه به تیم بهداشتی درمانی شما کمک میکند؟
	آیا مدارس یا سایر برنامهها میتوانند دفتر ثبت را ببینند؟
	چه اطلاعاتی را میتوان در دفتر ثبت به اشتراک گذاشت؟
	حقوق بیمار و ولی
	برای عضویت در CAIR هیچ اقدامی نیاز نیست. سایر ارائه دهندگان CAIR، مدارس، و مقامات بهداشتی به طور خودکار به سوابق شما یا فرزندتان دسترسی دارند.
	برای کسب اطلاعات بیشتر، با مرکز پشتیبانی CAIR به شماره 800-578-7889 یا CAIRHelpDesk@cdph.ca.gov تماس بگیرید
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