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                                                                                                                     ভ্যাকসিনেশে কেফানম েশে ফম ে  

 পাইজার-বায়েনেক ককাসভ্ড-১৯      মনডরো ককাসভ্ড-১৯         কভ্নেভ্সরয়া ককাসভ্ড-১৯         জেিে ককাসভ্ড-১৯ 
 
নামের প্রথে অংশ ও দ্বিতীয়/বংশগত অংশ    

জন্ম তাদ্বরখ জন্ম স্থান     

বাসস্থান  ফ ান   

স্বাস্থয কার্ড (উপলভ্য থাকমল) নম্বর.        

আদ্বে পম়েদ্বি, এটি আোর কামি জ্ঞাত ভ্াষায় দ্বিত্রিত হময়মি এবং আদ্বে উপমরর ভ্যাকদ্বসমনর ইতালীয় ফেদ্বর্দ্বসন এমজত্রি 
(এআইএ এ) িারা িানা তথয ফনািটি পুমরাপুদ্বর বুঝমত ফপমরদ্বি। 
আদ্বে বতডোন র্াক্তার এবং / বা পবূ ডবতী ফরাগদ্ববদ্যা এবং ফথরাদ্বপগুদ্বল অগ্রগদ্বতমত জাদ্বনময়দ্বি। আদ্বে ভ্যাকদ্বসন এবং আোর স্বামস্থযর 
অবস্থা সম্পমকড প্রশ্ন করার সুম াগ ফপময়দ্বি, দ্ববস্তৃত এবং ফবাধগেয উত্তর ফপময়দ্বি। 
আোমক সহজ কথায় জানামনা হময়মি. আদ্বে টিকা ফদ্ওয়ার সুদ্ববধাগুদ্বল এবং ঝুুঁ দ্বকগুদ্বল, পদ্ধদ্বতগুদ্বল এবং দ্বিদ্বকত্সা সংক্রান্ত 
দ্ববকল্পগুদ্বল, পাশাপাদ্বশ দ্বিতীয় ফর্াজ দ্বদ্ময় টিকা ফশষ করার ফকানও অস্বীকৃদ্বত বা িাম়ের পদ্বরণদ্বতগুদ্বল বুঝমত ফপমরদ্বি. আদ্বে 
সমিতন ফ  ফকানও পার্শ্ ড প্রদ্বতত্রক্রয়া ফদ্খা দ্বদ্মল তা অদ্ববলমম্ব আোর র্াক্তারমক অবদ্বহত করা এবং তারপমর দ্বনমদ্ডশাবলী 
অনুসরণ করা আোর দ্াদ্বয়ত্ব হমব। 
ফকানও তাত্ষদ্বণক প্রদ্বতকূল প্রদ্বতত্রক্রয়া না ঘমি তা দ্বনত্রিত করমত আদ্বে ভ্যাকদ্বসন ফদ্ওয়ার পমর কেপমষ 15 দ্বেদ্বনমির জনয ওময়টিং 
রুমে থাকমত সম্মত। 

 
 আসম িম্মত এবং প্রমাণীকরণ: উপমর উদ্বিদ্বখত ভ্যাকদ্বসন বযবহার কমর টিকা ফদ্ওয়ার প্রশাসনi  

 তাদ্বরখ এবং স্থান  

ভ্যাকদ্বসন গ্রহণকারী বযত্রক্তর স্বাষর বা তামদ্র প্রদ্বতদ্বনদ্বধ     
 

 আসম চাই ো উপমর উদ্বিদ্বখত ভ্যাকদ্বসমনর প্রশাসন 

তাদ্বরখ এবং স্থান  

ভ্যাকদ্বসন গ্রহণকারী বযত্রক্তর স্বাষর বা তামদ্র প্রদ্বতদ্বনদ্বধ    
 
2016/679 ইইউ ফরগুমলশন এর 13 এবং 14 এর দ্বনবন্ধ অনুসামর 
বযত্রক্তগত তথয প্রত্রক্রয়াকরমণর তথয এখামন উপলব্ধ: 
https://www.usIsudest.toscana.it/privacy/privacy-in-
azienda/documentazione-aziendale-rpd  
https://www.usIsudest.toscana.it/privacy/privacy-in-
azienda/emergenza-covid-19 
 

বা স্ক্যান করা োত্রজডমন দ্বকউআর ফকার্. 

স্বাষর    

 স্বাস্থযকর স্টা  দ্ব দ্বন ভ্যাকদ্বসমনশন বাইমর  ত্ন ফনওয়া. 

1. নামের প্রথে অংশ ও দ্বিতীয়/বংশগত অংশ  

ভূ্দ্বেকা     

আদ্বে দ্বনত্রিত হময়দ্বি ফ  প ডাপ্ত প ডাময় অবদ্বহত হওয়ার পমর ভ্যাকদ্বসমনির তার টিকা ফদ্ওয়ার বযাপামর সম্মদ্বত দ্বদ্ময়মি. 

 স্বাষর    

2. নামের প্রথে অংশ ও দ্বিতীয়/বংশগত অংশ          ভূ্দ্বেকা   

আদ্বে দ্বনত্রিত হময়দ্বি ফ  প ডাপ্ত পদ্বরোমণ অবদ্বহত হওয়ার পমর ভ্যাকদ্বসমনির তার টিকা ফদ্ওয়ার বযাপামর সম্মদ্বত দ্বদ্ময়মি।  স্বাষর    

সিসেক বা অেয ককােও প্রিনে কেখানে একক ডাক্তার পসরচাসিত কনরে কিখানে টেকা কেওয়ার কেনে বযক্তক্তর বাস়িনত বা িক্তজসিকাি-িাংগঠসেক অিুসবধার 
অবস্থায় সিতীয় স্বাস্থয কপশাোনরর উপসস্থসত অপসরহাে ে েয়।

  https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda
SCAN ME
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আেমনেসিক ফম ে

 

 ভ্যাকদ্বসমনির িারা সম্পূণ ড করা এবং টিকা স্বাস্থয ফপশাদ্ারমদ্র সামথ প ডামলািনা করা. 
 

নামের প্রথে অংশ ও দ্বিতীয়/বংশগত অংশ ফ ান 

ইসতহাি হযাাঁ ো  
জাসে 
ো 

আপদ্বন দ্বক বতডোমন অসুস্থ?    
আপনার দ্বক জ্বর আমি?    
আপনার ষীর, দ্বকিু খাবার, ড্রাগ বা ভ্যাকদ্বসন উপাদ্ানগুদ্বলর সামথ অযালাত্রজড রময়মি?  দ্বদ্ হযা ুঁ, দ্য়া কমর দ্বনদ্বদ্ডষ্ট করুন    

ভ্যাকদ্বসন পাওয়ার পমর দ্বক কখনও আপনার তীব্র প্রদ্বতত্রক্রয়া হময়দ্বিল?    
হািড বা  ুস ুমসর ফরাগ, হা ুঁপাদ্বন, দ্বকর্দ্বন ফরাগ, র্ায়ামবটিস, রক্তাল্পতা বা রমক্তর অনযানয ফরামগ ভু্গমিন?    
দ্বতদ্বন আপদ্বিত প্রদ্বতমরাধ বযবস্থার একটি অবস্থার েমধয রময়মিন? (উদ্াহরণ: কযািার, দ্বলউমকদ্বেয়া, দ্বলমফাো, 
এইিআইদ্বভ্ / এইর্স, প্রদ্বতস্থাপন)? 

   

গত 3 োমস, এেন ড্রাগ দ্বনময়মিন  া প্রদ্বতমরাধ বযবস্থা দ্ুব ডল কমর ফতামল (উদ্াহরণস্বরূপ: কটিডমসান, দ্বপ্রর্দ্বনমসান বা 
অনযানয ফস্টরময়র্) বা অযাদ্বিকযািার ড্রাগগুদ্বল বা ফরদ্বর্ময়শমনর দ্বিদ্বকত্সা কমরমি? 

   

গত এক বিমর, আপদ্বন রক্ত বা রমক্তর পণযগুদ্বলর সংক্রেণ ফপময়মিন, বা আপনামক ইদ্বেউমনামলাবুদ্বলনস 
(গাো) বা অযাদ্বিভ্াইরাল ড্রাগ সরবরাহ করা হময়মি? 

   

দ্বকিু েত্রিষ্ক বা স্নায়ুতমের সেসযা আমি?    
আপদ্বন গত 4 সপ্তামহ ফকানও টিকা ফপময়মিন?  দ্বদ্ হযা ুঁ, ফকানটি (গুদ্বল)?     
মসহিানের জেয: আপদ্বন দ্বক গভ্ডবতী বা প্রথে বা দ্বিতীয় প্রশাসন অনুসরণ কমর আপদ্বন োমস গভ্ডবতী হওয়ার 
পদ্বরকল্পনা করমিন?    

বুমকর দ্ুধ খাওয়ামনা হয়?    
ওষুমধর নীমি এবং দ্ববমশষত ফসই অযাদ্বিমকায়ুলযািগুদ্বলর পাশাপাদ্বশ প্রাকৃদ্বতক পদ্বরপূরক, দ্বভ্িাদ্বেন, খদ্বনজ বা আপদ্বন ফ  ফকানও দ্ববকল্প ওষুধ 

খামেন ফসগুদ্বল উমিখ করুন:    
 

    

ককাসভ্ড িম্পসকেত ইসতহাি হযাাঁ ো জা
সে 
ো 

গত োমস দ্বতদ্বন সারস-ফকাদ্বভ্ 2 সংক্রাদ্বেত বা দ্বসওদ্বভ্র্ -19-এ আক্রান্ত বযত্রক্তর সামথ ফ াগাম াগ কমরমিন?    
সেননাক্ত প্রতীকগুসির মনধয একটে ততসর করুে: 

• কাদ্বশ / সদ্বদ্ড / জ্বর / র্শ্াসকষ্ট বা  ্লু জাতীয় লষণ?    
• গলা বযথা / গন্ধ বা স্বাদ্ ষদ্বত?    
• ফপমি বযথা / র্ায়দ্বরয়া?    
• অস্বাভ্াদ্ববক ষত বা রক্তষরণ / ফিামখর লালভ্াব?    
• গত োমস দ্বতদ্বন দ্বকিু আন্তজডাদ্বতক ভ্রেণ কমরমিন?    
ককাসভ্ড 19 পরীো: 

• ফকান সাম্প্রদ্বতক COVID-19 পরীষা ফনই 

• ফনদ্বতবািক COVID-19 পরীষা (তাদ্বরখ ) 

• ইদ্বতবািক COVID-19 পরীষা (তাদ্বরখ ) 

• COVID-19 পরীষার জনয অমপষা করা হমে( তাদ্বরখ ) 

 
 

   

আপনার স্বামস্থযর অবস্থা সম্পমকড ফকানও পযাথলত্রজ বা সংবাদ্ প্রদ্বতমবদ্ন করুন  
 
 
 

তাদ্বরখ এবং স্থান                                  ভ্যাকদ্বসন গ্রহণকারী বযত্রক্তর স্বাষর বা তামদ্র প্রদ্বতদ্বনদ্বধ     
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