
 CoV-2 / COVID-19 الورقة الثانية للتطعيم ضد السارس إدارة الصحة 

 

  19-فايزر بيونيك كوفيد    ا ن ر ض و م MODERNA COVID-19     19-فاكسزيفريا كوفيد  
    االسم و النسب

  تطعيم أول تاريخ  يوم االزدياد 

 SARS-Cov-2 عدوى اختبارات نتائج ، اإلرضاع ، الحمل) اختالفات حدثت ، األول اإلعطاء بمناسبة إجراؤه تم الذي بالمسح مقارنة  

  ال  نعم ...( إلخ ، الجديدة العالجات ، 

    (:االختالفات فحدد ، بنعم اإلجابة كانت إذا)

 

   ال  نعم . (إلخ ، ىحم ، حكة) اإلعطاء موقع في موضعي فعل رد أظهر ، اللقاح من األولى الجرعة إعطاء بعد

 اإلجابة كانت نعم،اذا 

   :الفعل رد نوع

  الوقت بين اإلعطاء وحدوث التفاعل الضار:

 

 في حالة حدوث رد فعل عكسي ، قم أيًضا بملء األجزاء التالية

 ال  نعم  ردود الفعل السلبية السابقة للقاحات:

 اإلجابة كانت نعم،اذا  

   اسم اللقاح الذي أعطى التفاعل:

   التاريخ  :الفعل رد نوع

 

 ال  نعم  ردود الفعل التحسسية الشديدة السابقة )التأق( لسبب غير معروف:

 اإلجابة نعماذا كانت 

    التاريخ الفعل رد نوع

 

 ال  نعم  التفاعالت الدوائية الضارة السابقة:

 ذا اإلجابة كانت نعم،ا

   الفعل رد نوع الدواء اسم  •

   الفعل رد نوع الدواء اسم  •

   الفعل رد نوع الدواء اسم  •
 

 ال  نعم  :الجهازية البدينة الخاليا بكثرة يتأثر

 مرات / أسبوع( من السالبوتامولوسبراي: 3-2يعاني من الربو القصبي "غير المنضبط" ، مما يعني أنه على الرغم من العالج األساسي يتطلب االستخدام المتكرر )< 

  نعم  ال 

 
  ,  / / :المدينة التاريخ و 

   :التطعيم/  الصحية الرعاية عامل توقيع

 

 :التاريخ يجمع الذي الصحية الرعاية مشغل قبل من استنتاجات

 قابل للتطعيم بدون احتياطات  المالحظة. دقيقة 30 غضون في مستشفى في للتطعيم قابل 

    :الصحية الرعاية عامل توقيع

 



 ، SIAAIC / AAIITO الوثيقة) االحتياطات من مزيد دون دقيقة 30 إلى االنتظار وقت تمديد طريق عن التطعيم ، األولى الجرعة بعد حتى موضعي تفاعل حدوث حالة في. ملحوظة

 .محمية حساسية بيئة إلى أرسل ، معمم تحسسي فعل رد في االشتباه حالة في ؛ (2021

 

 المريض مع اتصال على الصحية الرعاية أخصائي قبل من والصحية االجتماعية المرافق ضيوف لصالح الثانية Covid-19 لقاح جرعة إلعطاء التحضيري النموذج هذا ملء يمكن

 .األولى الجرعة إلعطاء التالية األيام في
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