



رضایت نامه ی ویژه ی تأئید دریافت واکسن کُوید-۱۹ 

واکسن تأئید شده ی کُوید-۱۹، ویژه ی نوجوانان، هم اکنون در دسترس است. بدین سبب، اداره ی کّل سالمت 
عمومی سوئد تزریق این واکسن را به همه ی افرادی که متولد سال ۲۰۰۵، و یا زودتر، هستند را توصیه 

می کند. واکسن کُوید-۱۹ نه تنها مانعِ ابتالء به کوید-۱۹ می شود، بلکه از شیوع و سرایِت این بیماری به 

دیگران نیز جلوگیری می کند.

دریافِت واکسِن کُوید-۱۹ برای عموم شهروندان در سوئد رایگان و داوطلبانه است. برای تأثیرگذاری و 
مصونیّت حداکثری، تزریق واکسن در طی دو وعده و با چند هفته فاصله  صورت می گیرد. جهت واکسیناسیون 

افرادی که به ّسِن قانونی نرسیده اند (۱۸ سال)، یا نیاز به تأئید سرپرست وجود دارد ویا فرِد مورد نظر که به 
ّسِن قانونی نرسیده است بایست از نظر رشد فکری و توانایی تصمیم گیری در این زمینه صالحیّت دار 

تشخیص داده شود. افراِد متوّلد سال ۲۰۰۵ و یا زودتر، در مجموع، اشخاِص دارای صالحیّت برای 

تصمیم گیری جهت تزریق واکسن کُوید-۱۹ محسوب می شوند.

شما می توانید با انتخاب یکی از گزینه های زیر در این پرسشنامه، در مورد واکسیناسیون کُوید-۱۹ فرزندتان 
اعالم رضایت و یا عدم رضایت کنید. فراموش نکنید که در موعِد تزریق واکسن، این پرسشنامه بایست به 

همراه  شخص دریافت کننده ی واکسن باشد. اگر در موعِد معیّن شده ی واکسیناسیون، فرزند خود را برای 
مراجعه به مرکز مربوطه همراهی می کنید، نیازی به همراه داشنت این رضایت نامه برای اعالمِ رضایت به 


صورت نوشتاری نیست.

عدم تحویل پرسشنامه به معنای این خواهد بود که فرزند شما واکسن کُوید-۱۹ را دریافت نخواهد کرد مگر 

اینکه خود او در این زمینه فرد صالحیت دار برای تصمیم گیری تشخیص داده شود.

در هنگام رزرِو وقِت مالقات، یک فرم اظهاریه ی سالمتی در مورد فرد دریافت کننده ی واکسن پر خواهد شد. 
لطفا اظهاریّه سالمتی را در حضور و با همکاری فرزندتان پر کنید. در زمان مراجعه برای واکسیناسیون، 

فرزند شما بایست کارت هویت خود را به همراه داشته باشد. اگر کارت هویت معتبری نداشته باشد، یکی از 

والدین و یا سرپرست قانونی او باید او را همراهی کند.


بلی، جهت تزریق واکسن کوید-۱۹ فرزندم/فرزندمان اعالم رضایت می کنم/می کنیم.


خیر، جهت تزریق واکسن کوید-۱۹ فرزندم/فرزندمان اعالم رضایت نمی کنم/نمی کنیم.




شهر محل سکونت و تاریخ امضاء 


	شماره تلفن 	 	 	ذکر نام به وضوح 	 	 امضای سرپرست

	شماره تلفن 	 	 	ذکر نام به وضوح 	 	 امضای سرپرست

در صورت داشنت حضانت مشترک، این رضایت نامه به وسیله ی هر دو سرپرست امضاء می شود.


