COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ
ਭਾਗ 1: COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਣ
ੈ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਕਵੱਚ ਕਲਖੋ):
ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਅਖੀਰਲਾ, ਪਹਿਲਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ)
ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ

ਜਨਮ ਮਿਤੀ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ)

ਸ਼ਹਿਰ

ਰਾਜ

ਉਮਰ
ਜ਼ਿਪ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਭਾਗ 2: COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ Moderna ਵੈਕਸੀਨ) ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਯੂਐਸ ਫਡ
ੂ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਕਨਸਟ੍ਸ਼ਨ
੍ਰ ਰੇ (FDA) ਨੇ 6 ਮਿੀਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਕਵੱਚ COVID-19 ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ
Pfizer ਅਤੇ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। FDA ਨੇ ਿਾਲੇ ਤੱਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਕਕਸੇ
ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ COVID-19 ਨੂ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈੈਂਸ ਨੂ ੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ
Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ, ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍੍ਰਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪੜ੍੍ਹ ਹੋ
ਜੋ US FDA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਪੋਸਟ੍ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਿਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ੍ਾਂ ਿਨ।
ਭਾਗ 3: ਸਕਿਮਤੀ।
ਮੈ
ੂ
1. ਮੈਂ ਇਸ ਸਕਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ
ਫਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ "ਪਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ
੍ਰ
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੱਥ ਪੱਤਰ" ਨੰੂ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਿ ਕਲਆ ਿੈ।
2. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨਾਕਮਤ ਬੱਚੇ ਨੰੂ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਕਾਨੰੂ ਨੀ ਅਕਧਕਾਰ ਿੈ।
3. ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਸਮਿਦੀ ਿਾਂ ਕਕ ਮੈਨੂ ੰ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟ੍ਮਟ੍
ੈਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕਮਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜ
ੋ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ, ਿੇਠਾਂ ਮੇਰੀ
ਸਕਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਨੰੂ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਕਮਲਗੀ
ੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਅਪਾਇੰਟ੍ਮਟ੍
ੈਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਿੋਵਾਂ
ਜਾਂ ਨਿੀਂ।
4. ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਸਮਿਦੀ ਿਾਂ ਕਕ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂ ਨ (ਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕੋਡ, § 120440) ਦਆਰਾ
ੁ
ਲੜੀਂਦਾ
ੋ
ਿੈ, ਸਾਰੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨਾਂ
ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ੍ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਮਯੂਨਾਈਿੇਸ਼ਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰੀ (CAIR2) ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਸਮਿਦੀ ਿਾਂ ਕਕ ਬੱਚੇ ਦੇ CAIR2
ਕਰਕਾਰਡ ਕਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਕਸਿਤ ਕਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਟ੍ਟ੍
ੇ ਕਡਪਾਰਟ੍ਮਟ੍
ੈਂ ਔਫ਼ ਪਬਕਲਕ ਿੈਲਥ ਨਾਲ ਸਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ
ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਫ ਇਕ ਦਜੇ
ੂ ਨਾਲ ਸਾਂਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਨੰੂ ਨ ਦਆਰਾ
ੁ
ਕਦੱਤੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ CAIR ਰਿਕਾਰਡ ਨੂ ੰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੈੱਬ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ CAIR2 ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
ਮੈ
ੂ

ਨਾਮ (ਅਖੀਰਲਾ, ਪਹਿਲਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ)
ਦਸਤਖ਼ਤ

ਮਿਤੀ

ਪਤਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੋੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ
ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੋੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

