க ோவிட் -19 தடுப் பூசி கபோட ஒப் புதல் அளிப் பதற் ோன படிவம்
க ோவிட் -19 தடுப்பூசி, நோட்டில் க ோவிட் -19 பரவுவதத ்
வழங்

ப்படுகிறது.

அதி ரி ்கும்

தடுப்பூசி

கபோது,

கபோட்டவர் ளின்

கநோய்

எதிர்ப்புச ்தி

ட்டுப்படுத்த
எண்ணி ்த

உள் ளவர் ளின்

எண்ணி ்த யும் அதி ரி ்கும் , இது க ோவிட் -19 மூலமோ
டுதமயோன கநோய்

மி வும்

ள் ஏற் படும் வோய் ப்பு தள குதற ்கும் . இதன்

மூலம் மதறமு மோ , தடுப்பூசி ஊசி பபற தகுதியற் றவர் தள நோங்
போது ோ ்
3

முடியும் .

டிசம் பர்

விவ ோரங்
கூட்டம்

2020

அன் று

நதடபபற் ற

இஸ்லோமிய

மத

ளு ் ோன கதசிய ஆகலோசதன ் குழுவின் சிறப்பு ் குழு
க ோவிட்

அரசோங்

ள்

த்தோல்

-19

தடுப்பூசி ள்

அனுமதி ் ப்படுவதோ வும் ,

தீர்மோனி ் ப்படுபவர் ளு ்கு இது

ட்டோயமோகும்

என் றும் முடிவு பசய் தது.
க ோவிட் -19 தடுப்பூசி ள் , தடுப்பூசி வத
இரண்டு (2) அளவு ளில் வழங்

்கு ஏற் ப ஒன் று (1) அல் லது

ப்படும் . தடுப்பூசி பபோதுவோ

சில

சூழ் நிதல தளத் தவிர கதோள் பட்தட ததசயில் மருந்கதற் றப்படும் .
வழங்

ப்படும்

தடுப்பூசி

வத

தற் கபோததய

தடுப்பூசி

விநிகயோ த்திற் கு அதமயவிரு ்கும் .
க ோவிட் -19 தடுப்பூசி தளப் பபறுவது கலசோன ப ்
பிற ப ்

விதளவு ள் மற் றும்

விதளவு தள ஏற் படுத்த ்கூடும் , அதவ அவ் வப்கபோது

பதரிவி ் ப்படலோம் .

மருத்துவ வரலாறு
நீங்கள்/உங்

ளு ்கு:

a. முந்தைய ைடுப்பூசி (கதை) பபற் ற பிறகு கடுதையான பக்க
விதைவுகதை
(வலிப்புை்ைாக்கை் ,
ையக்கங் கை்
ைற் றுை்
ைருை்துவைதனயில் அனுைதிை்ைல் பபான் றதவ) அனுபவிை்தீர்கைா?
ஆை்
☐ இல் தல
☐
b. கடுதையான ஒவ் வாதை வரலாறு இருந்ைைா?
ஆை்
☐ இல் தல

☐

c. கர்ப்பிணி அல் லது கருை்ைரிக்க திட்டமிட்டுை் ைீர ்கைா? (பபண்கை்
விஷயை்தில் )?
ஆை்
☐ இல் தல
☐

d. தற் கபோது தோய் ப்போல் வழங் குகிண்றீர் ளோ? (பபண் ள் விஷயத்தில் )
ஆை்
☐ இல் தல
☐

க ோவிட் -19 தடுப்பூசி, அதன் கநோ ் ம் மற் றும் தடுப்பூசி நிர்வோ த்தின்
முதற பற் றிய த வல் தள நோன்

படித்திரு ்கிகறன்

பபறுநர் ளு ் ோன க ோவிட் -19 த வல் தோளில் வழங்

/ தடுப்பூசி

ப்பட்டுள் ளது.

நோன் கீழ் குறிப்பிட்டுள் ளதவதய புரிந்துப ோள் கிகறன் :
1.

க ோவிட்

-19

கூறப்பட்டுள் ளபடி

தடுப்பூசிதயப்

பபறுவது

எதிர்விதன ள்

மற் றும்

தடுப்பூசி
ப ்

த வலில்

விதளவு தள

ஏற் படுத்த ்கூடும் ;
2. தடுப்பூசியின் நன் தம ள் அதன் ப ்

விதளவு தள விட அதி மோ

இருப்பதோல் , தடுப்பூசிதயப் பபறுவதில் எனது முடிவு / பசயலின்
விதளவோ

ஏற் பட ்கூடிய ஏகதனும் ஆபத்து ் ளு ்கு நோன் பபோறுப்பு;

3. எதிர் ோலத்தில் நோன் க ோவிட் -19
என் று தடுப்பூசி முழுதமயோ

கநோயோல் போதி ் ப்பட மோட்கடன்

உத்தரவோதம் அளி ் ோது;

4.

க ோவிட்

-19

தடுப்பூசிதயப்

பபற

இந்த

ஒப்புதலில்

த பயோப்பமிடுவதன் மூலம் , தடுப்பூசி அளவு ளின் எண்ணி ்த தய
திட்டமிட்டபடி முடி ்

நோன் தோனோ

முன் வந்து ஒப்பு ்ப ோள் கிகறன் .

கீழ் குறிப்பிட்டுள் ள ஒப்புததல பூர்த்திபசய்

: (பபோருத்தமோன)

•நோன் , ……………………………………. (அதடயோள அட்தட எண் / கபோலீஸ் / ரோணுவம் )
……………………... * என ்கு க ோவிட் -19 தடுப்பூசி ஊசி பபற ஒப் புதலளி ்கிகறன் /
ஒப் பு ்க ோள் ளவில் லல.
•நோன் , ……………………………………………………….(அதடயோள அட்தட எண் / கபோலீஸ் /
ரோணுவம் )………………………..* எனது கபற் கறோர் / சோர்புலடயவர்…………………………
(பபயர்) *( அதடயோள அதடயோள அட்தட எண் / ோவல் துதற)………………………..
க ோவிட்
-19
தடுப்பூசி
ஊசி
கபற
ஒப் புதலளி ்கிகறன்
/
ஒப் பு ்க ோள் ளவில் லல.

கபறுநரின்
/ உறவினரின்
ல கயோப் பம்
கபயர்:

சோட்சியின் ல கயோப் பம்

அ. அ. எண்:
கததி:

அ. அ. எண்:
கததி:

:
:

கபயர்:

* பபோருத்தமற் றதவதய குறு ்க ோடிடவும்
மு ்கிய குறிப்பு: க ோவிட் -19 தடுப்பூசி பற் றிய கூடுதல் த வலு ்கு, தடுப்பூசி
பபறுநர் ளு ் ோன க ோவிட் -19 த வல் தோதளப் போர் ் வும் .

உங் ள் ஒத்துலைப் பிற் கு நன்றி. இந் த படிவத்லத மருத்துவ லமயத்தில்
ஒப் பலட ் வும் .

