Hälsodeklaration / Frågeformulär inför covid-19 vaccination
19- ﻧﻤﻮذج اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻗُﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻜﻮﻓﯿﺪ/ إﻋﻼن اﻟﺼﺤﺔ
2022-02-14

Namn /اﻻﺳﻢ

Personnummer /اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ

Inför din vaccination ber vi dig svara på följande frågor

ﻗﺒﻞ ﺗﻄﻌﯿﻤﻚ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
1. Har du feber och/eller någon akut infektion nu?
أو ﻋﺪوى ﺧﻄﯿﺮة اﻵن؟/ھﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣ ّﻤﻰ و

Ja /ﻧﻌﻢ

Nej /ﻻ

2. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination
och behövt sjukhusvård?
ھﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﺮة ﻣﺎ إﻟﻰ ردّ ﻓﻌﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح واﺣﺘﺠﺖ إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ؟
Ja /ﻧﻌﻢ

Nej /ﻻ

Ja /ﻧﻌﻢ

Nej /ﻻ

Ja /ﻧﻌﻢ

Nej /ﻻ

Ja /ﻧﻌﻢ

Nej /ﻻ

Ja /ﻧﻌﻢ

Nej /ﻻ

3. Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin?
ھﻞ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻠﻨﺰﯾﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض أو أدوﯾﺔ؟
4. Är du gravid?
ھﻞ أﻧﺖ ﺣﺎﻣﻞ؟
5. Har du ett nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicin?
ھﻞ ﺟﮭﺎزك اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮض أو أدوﯾﺔ؟
6. Har du vaccinerat dig någon gång under dom senaste 7 dagarna?
ھﻞ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﺔ أﯾﺎم اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ؟
7. Idag vill jag ta:
:اﻟﯿﻮم أرﯾﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
Dos / اﻟﺠﺮﻋﺔ1

dos / اﻟﺠﺮﻋﺔ2

dos / اﻟﺠﺮﻋﺔ3

dos / اﻟﺠﺮﻋﺔ4

dos / اﻟﺠﺮﻋﺔ5

Förra vaccindosen tog jag; år ______ månad ______ dag ______
______ اﻟﺴﻨﺔ ______ اﻟﺸﮭﺮ______ اﻟﯿﻮم:ﺣﺼﻠﺖُ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح

Nedan ifylls av vaccinationsmottagningen
Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
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Indikation för covid-19 vaccination
Vaccinationsdatum:

Dos 1

Dos 2

Vä arm

s.c.

Batch-/lotnummer:

Kundgrupp (se lathund)

Nej

Planerat datum för dos 2 / dos 3 / dos 4 eller dos 5:

Covid- 19 vaccin namn:
Administreringssätt:
Hö arm
i.m.

Ja

Dos 3

Dos 4

i.m.

Dos 5

s.c.

Ev. annan lokalisation för administrering:

SÄBO hemsjukvård/hemtjänst
Personal kommun/region patientnära arbete
Medicinsk riskgrupp (utanför aktuell åldersgrupp)

Ja
Ja
Ja
Vaccinationen införd i journal/vaccinregister

Ordinatörens namn:
Vaccinatörens namn:

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Signatur:

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032

