
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ

ਭਾਗ 1: COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਣ ਵਾਲ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਕਵੱਚ ਕਲਖੋ):          ੈ ੇ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ (ਅਖੀਰਲਾ, ਪਕਿਲਾ, ਕਵਚਕਾਰਲਾ) ਜਨਮ ਕਮਤੀ (ਮਮ/ਦਦ/ਸਸਸਸ) ਉਮਰ

      

ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸ਼ਕਿਰ ਰਾਜ ਕਿਪ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ

ਭਾਗ 2: COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ Moderna ਵੈਕਸੀਨ) ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। 
ਯੂਐਸ ਫਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਕਨਸਟ੍ਸ਼ਨ (FDA) ਨ 6 ਮਿੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਵਅਕਤੀਆਂ ਕਵੱਚ COVID-19 ਨੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 
Pfizer ਅਤੇ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰ ਅਕਧਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। FDA ਨ ਿਾਲ ਤੱਕ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਉਮਰ ਦੇ ਕਕਸੇ 

ੂ ੍ਰ ੇ ੇ ੇ ੂ
ੂ ੇ ੇ

ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਲਈ COVID-19 ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਮਨਿੂਰੀ ਨਿੀਂ ਕਦੱਤੀ ਿੈ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ 
Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ, ਫਾਇਕਦਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ੍ਾਂ ਪੜ੍ਹ ੋ 
ਜੋ US FDA ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ੍ 'ਤੇ ਪੋਸਟ੍ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਿਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ੍ਾਂ ਿਨ।

ਭਾਗ 3: ਸਕਿਮਤੀ।
ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਕਵੱਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ 
ਫਾਇਦੀਆਂ ਨੰ ਸਮਕਿਆ ਿੈ। ਮੈਂ ਸਕਿਮਤ ਿਾਂ ਕਕ:ੂ
1.  ਮੈਂ ਇਸ ਸਕਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ 

ਫਾਇਦੀਆਂ ਬਾਰੇ "ਪਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤੱਥ ਪੱਤਰ" ਨੰ ਪੜ ਅਤੇ ਸਮਿ ਕਲਆ ਿੈ।੍ਰ ੂ ੍ਹ
2.  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਨਾਕਮਤ ਬੱਚੇ ਨੰ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ 

ਕਾਨੰਨੀ ਅਕਧਕਾਰ ਿੈ।
ੂ

ੂ
3.  ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਸਮਿਦੀ ਿਾਂ ਕਕ ਮੈਨੰ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟ੍ਮਟ੍ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਾਕਮਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ, ਿੇਠਾਂ ਮੇਰੀ 

ਸਕਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਨੰ Pfizer ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ Moderna ਵੈਕਸੀਨ ਕਮਲਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨ ਅਪਾਇੰਟ੍ਮਟ੍ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਿੋਵਾਂ  
ਜਾਂ ਨਿੀਂ।

ੂ ੈਂ ੋ
ੂ ੇ ੈਂ

4.  ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਸਮਿਦੀ ਿਾਂ ਕਕ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰਨ (ਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕੋਡ, § 120440) ਦਆਰਾ ਲੜੀਂਦਾ ਿੈ, ਸਾਰੇ ਟ੍ੀਕਾਕਰਨਾਂ 
ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ੍ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਮਯੂਨਾਈਿੇਸ਼ਨ ਰਕਜਸਟ੍ਰੀ (CAIR2) ਨੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਿਦਾ/ਸਮਿਦੀ ਿਾਂ ਕਕ ਬੱਚੇ ਦੇ CAIR2 
ਕਰਕਾਰਡ ਕਵਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਸਥਾਨਕ ਕਸਿਤ ਕਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਟ੍ਟ੍ ਕਡਪਾਰਟ੍ਮਟ੍ ਔਫ਼ ਪਬਕਲਕ ਿੈਲਥ ਨਾਲ ਸਾਂਿਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ 
ਨੰ ਗੁਪਤ ਡਾਕਟ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਮੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਸਰਫ ਇਕ ਦਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਾਨੰਨ ਦਆਰਾ 
ਕਦੱਤੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਿਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ 

ੂ ੁ ੋ
ੂ

ੂ ੇ ੈਂ
ੂ ੂ ੂ ੁ

ੁ ੂ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ CAIR ਕਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੈੱਬ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ CAIR2 ਕਰਕਾਰਡ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ  
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਿਾਂ।

ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਸਖਰ 'ਤੇ ਨਾਕਮਤ ਬੱਚੇ ਨੰ Pfizer ਜਾਂ Moderna COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਮਤੀ ਕਦੰਦਾ ਿਾਂ 
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਕਖਆ ਕੀਤੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਕਿਮਤ ਿਾਂ।

ੂ

ਨਾਮ (ਅਖੀਰਲਾ, ਪਕਿਲਾ, ਕਵਚਕਾਰਲਾ)  

ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਮਤੀ

ਪਤਾ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਿੈ

ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕਦੱਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਿੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/comirnaty-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccine#additional
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/spikevax-and-moderna-covid-19-vaccine
https://cairforms.cairweb.org/SharingRequestForm/SharingRequestForm?SharingType=1&Language=En
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