استامرة املوافقة عىل تناول لقاح فريوس كورونا املستجد

النسخة  3االستامرة  1من أصل  2التي يتعني استيفاءها

معلومات حول العيادة

الرقم املعرف للعيادة

		

اسم العيادة

املدينة

		
العنوان

الهاتف

اسم املتجر

الوالية

الرمز الربيدي

معلومات املريض
االسم األول

اسم العائلة

املدينة

العنوان

هاتف مقدم الرعاية األولية

اسم مقدم الرعاية األولية ()PCP
عنوان مقدم الرعاية األولية

هل أنت مقيم

الوالية

الرمز الربيدي

فاكس مقدم الرعاية األولية

املدينة

يف منشأة رعاية طويلة األمد أو موظف/عامل بها

تاريخ امليالد

النوع

الرمز الربيدي

الوالية

؟

هل تُعد هذه الجرعة من لقاح فريوس كورونا املستجد الجرعةاألوىل أم الثانية للمريض؟
معلومات حول التأمني( :بالنسبة للعيادات املوجودة يف املوقع ،يُرجى التأكد من استالم نسخة من بطاقة (بطاقات) تأمني املريض)
*تشري إىل خانات املعلومات املطلوب استيفاءها

التأمني لألدوية املقررة بوصفة طبية:

ال

نعم

*هل أنت حامل البطاقة األصيل؟
*اسم خطة استحقاق األدوية املقررة بوصفة طبية

*إذا كانت اإلجابة ال ،يُرجى إدراج تاريخ ميالد حامل البطاقة األصيل
*رقم تعريف مجموعة األدوية املقررة بوصفة طبية

*رقم التعريف الخاص بحامل البطاقة

*رقم التعريف البنيك

*رقم املراجعة للمعالج ()PCN

مجاالت برنامج :Medicare
ال
نعم
*الرقم التعريفي لربنامج  Medicareالجزء أ/ب (محدد هوية املستفيد من  )Medicareملحوظة :هل محدد هوية املستفيد من  Medicareمطلوب لجميع
*هل يبلغ املريض من العمر  65عا ًما أو أكرث
املرىض الذين يبلغون من العمر  65عا ًما وأو األفراد الذين يستحقون تلقى رعاية  Medicare؟ األفراد الذين يبلغون من العمر أكرث من  65عا ًما أو الذين يستحقون تلقى رعاية ُ .Medicareيرجى الرجوع إىل بطاقة  Medicareالخاصة بك التي تجمع بني
اللون األحمر واألبيض واألزرق

التأمني الطبي:
نعم

ال

*مقدم التأمني الطبي

*رقم التعريف الخاص بحامل البطاقة

*هل املريض هو حامل البطاقة األصيل ؟ 		

*رقم تعريف مجموعة األدوية املقررة بوصفة طبية

*رقم تعريف جهة التأمني

*إذا كانت اإلجابة ال ،يُرجى إدراج تاريخ ميالد حامل البطاقة األصيل

*إذا كنت ليس مؤم ًنا عليك ،يجب وضع عالمة يف املربع الوارد أدناه إلثبات أن املعلومات التالية صحيحة ودقيقة:

ليس لدى أي تأمني  -مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص  -برنامج  ،Medicareأو برنامج  ،Medicaidأو غريهم من خطط املزايا الصحية الخاصة أو التي متولها الحكومة.
ليك يقوم برنامج فريوس كورونا املستجد ،التابع إلدارة املوارد والخدمات الصحية األمريكية للمرىض غري املشمولني بالتغطية التأمينية ،بتحمل رسوم تلقي اللقاح الخاصة بك ،يُرجى تقديم أي مام ييل( :أ) رقم ضامن اجتامعي
ساري ،أو (ب) رقم بطاقة الهوية الصادرة عن الوالية والوالية التي أصدرتها ،أو (جـ) رقم رخصة القيادة والوالية التي أصدرتها.

*رقم الضامن االجتامعي

أو رقم بطاقة الهوية الصادرة عن الوالية والوالية

أو رقم رخصة القيادة والوالية

موانع االستعامل املحتملة

نعم

1.1هل تشعر بالتعب اليوم؟
2.2هل سبق لك وأن تلقيت جرعة من لقاح فريوس كورونا املستجد؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،فام منتج اللقاح الذي تلقيته؟ فايزر

مودرنا

منتج آخر:

3.3هل سبق لك وأن عانيت من رد فعل تحسيس شديد (عىل سبيل املثال ،حساسية مفرطة) يف املايض؟ مثال :رد فعل تلقيت من أجله عالج باإلبينيفرين أو  ،®EpiPenأو ذهبت إىل املستشفى لعالجه؟
هل حدث رد فعل تحسيس شديد بعد تلقي لقاح فريوس كورونا املستجد؟
هل حدث رد فعل تحسيس شديد بعد تلقي لقاح آخر أو بعد تناول دواء عن طريق الحقن؟
	هل حدوث رد فعل تحسيس شديد يتعلق بتلقي مركب البويل إيثيلني جليكول أو منتجات تحتوي عىل البويل إيثيلني جليكول ؟
	هل حدوث رد فعل تحسيس شديد يتعلق بتلقي مركب البويل سوربات أو منتجات تحتوي عىل البويل سوربات؟

ال

ال
أعلم

اسم العائلة

تاريخ امليالد

االسم األول
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موانع االستعامل املحتملة
4.4هل تلقيت أي لقاح خالل األربعة عرش يو ًما املاضية؟
يُتبع

ال

نعم

ال
أعلم

5.5هل تلقيت عالج باستخدام األجسام املضادة وحيدة النسيلة أو بالزما النقاهة كجزء من عالج فريوس كورونا املستجد خالل التسعني يو ًما املاضيني؟

االعتبارات املحتملة
6.6هل تعاين من اضطرابات نزفية أو هل تتناول أدوية مميعة للدم؟
7.7بالنسبة للنساء ،هل أنت حال ًيا حامل أو مرضعة؟

نعم

املوافقة املتعلقة بالخدمات :لقد تم تزويدي بورقة (أوراق) معلومات حول اللقاح أو صحيفة وقائع املريض املتعلقة باللقاحات التي أتلقاها.
لقد قرأت املعلومات الواردة بشأن اللقاح الذي سأتلقاه ،وقد أُتيحت يل الفرصة لطرح األسئلة التي تم اإلجابة عليها بشكل واضح .كام أنني أدرك
فوائد تلقي اللقاح ومخاطره وأتحمل طواعية املسؤولية الكاملة عن أي ردود فعل قد تحدث نتيجة تلقي هذا اللقاح .أدرك أنني يجب أن أبقى يف
املنطقة التي يتم فيها تلقي اللقاح ملدة  15دقيقة بعد تلقيه ليك يتم مراقبة حالتي لرصد أي ردود فعل سلبية محتملة .كام أدرك أنني إذا عانيت
من آثار جانبية ،يجب عىل القيام مبا ييل :االتصال بالصيدلية ،واالتصال بالطبيب ،واالتصال بالطوارئ عىل الرقم التايل .911 :أطلب إعطاء اللقاح يل
أو للشخص املذكور أعاله الذي رصح يل بتقديم هذا الطلب نيابة عنه .والية جورجيا فقط :أؤكد أن الصيديل سألني عن تاريخي املريض ،إذا كنت
فحصا بدن ًيا خالل العام املايض أم ال .مل يحدد مقدمو الرعاية الصحية الحاالت التي قد ال يجب مبوجبها أن أتلقى اللقاح (اللقاحات).
أجريت ً

ال أعلم

ال

بالتأمني ،صحيحة .وأمنح اإلذن بالكشف عن جميع السجالت للترصف وفقًا لهذا الطلب ،كام أطلب بسداد املزايا املرصح بها نيابة عني.
الكشف عن السجالت :أدرك أنه قد يُطلب من  ®CVSأو قد تقوم طواعيًا بالكشف عن املعلومات الصحية الخاصة يب إىل الطبيب املسؤول عن هذا
الربوتوكول الخاص باملعلومات الصحية املحددة لألشخاص الذين تم إعطائهم اللقاح يف ( CVSعند االقتضاء) ،ومقدم الرعاية األولية الخاص يب (إذا
كان لدي) ،وخطة التأمني الخاصة يب ،واألنظمة الصحية واملستشفيات ،و/أو مكاتب التسجيل يف الوالية أو الفيدرالية ،وذلك ألغراض العالج أو الدفع أو
عمليات الرعاية الصحية األخرى (مثل اإلدارة أو ضامن الجودة) .كام أدرك أن  CVSستستخدم معلومايت الصحية وتكشف عنها كام هو منصوص عليه يف
إشعار  CVSملامرسات الخصوصية (تتوفر نسخة يف املتجر أو عرب اإلنرتنت أو عن طريق طلب نسخة ورقية من الصيدلية) .والية كاليفورنيا فقط :أوافق
عىل أن يشارك سجل الحصول عىل اللقاح يف كاليفورنيا البيانات الخاصة يب مع مقدمي الرعاية الصحية أو الوكاالت أو املدارس .العيادات التي توفر اللقاح:
إذا تلقيت اللقاح من خالل العيادة التي توفره ،أدرك أن اسمي وتاريخ ووقت الحصول عىل اللقاح سيتم توفريه ملنسق العيادة.

إذن بطلب الدفع :أمنح  )”®CVS Pharmacy® (“CVSاإلذن مبوجب هذا بالكشف عن املعلومات وطلب الدفع .أتعهد بأن املعلومات التي قدمتها
لطلب الدفع مبوجب برنامج  Medicareأو  ،Names.dicأو برنامج فريوس كورونا املستجد التابع إلدارة املوارد والخدمات الصحية للمرىض غري املشمولني

X
التاريخ

توقيع املريض لتلقي اللقاح (أو ويل األمر ،أو الويص ،أو املمثل املخول)
إذا وقعت نيابة عن املريض ،فإنك بذلك تقر أنك مخول لتقديم املوافقات املطلوبة نيابة عن املريض.
اسم ويل األمر ،أو الويص ،أو املمثل املخول

الصلة

رقم الهاتف

يتم استيفاء هذا الجزء من جانب الشخص املسؤول عن إعطاء اللقاح
Vaccine Administration Information for Immunizer/Pharmacist use only
)Volume (mL

Manufacturer

VIS Date

Vaccine

Administration Date

Site

Route

Exp. Date

Lot #
Patient Temperature

		Administering Immunizer Name & Title

Administering Immunizer Signature

To be filled out by immunizer, as required for state immunization registry reporting. Only for states listed.
MS: Check all fields for patients 18 years of age and younger
OK: Check Race and Ethnicity for all patients. Select Next of Kin for patients 18 years of age and younger.
3 - Native Hawaiian/Other Pacific Islander
6 - Other Race

2 - Asian
5 - White

3 - Unknown

 1 - American Indian or Alaska Native
		4 - Black or African American

2 - Not Hispanic or Latino

1 - Hispanic

Race:
Ethnicity:

)Next of Kin (18 or younger
Relationship

Phone Number

Name
Address

State of NJ only
Prescriber Address

Prescriber Name

For CA, MA, MT, NJ, NM, NY, TX (For CA, this indicator means the registry will not share with Universities, Schools or
other agencies) Registry Sharing Indicator:
Yes
No

خاص ورسي .مخصص للمريض أو مقدم الرعاية فقط .يف حال تسلمت هذا املستند عن طريق الخطأ ،يُرجى إخطار صيدلية  CVSعىل الفور.
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