Hälsodeklaration / Frågeformulär inför covid-19 vaccination
-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﮫ ﻗﺒﻞ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﮐﻮوﯾﺪ/اظﮭﺎر ﻧﺎﻣﮫ
192022-02-14
Namn

Personnummer

اﺳﻢ

ﺷﻤﺎر ٴه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ

Inför din vaccination ber vi dig svara på följande frågor
ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﺧواھش ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺑل از واﮐﺳﯾن ﺑﮫ اﯾن ﺳواﻻت ﺟواب دھﯾد

1. Har du feber och/eller någon akut infektion nu?

Ja /ﺑﻠﯽ

2. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination
och behövt sjukhusvård?

Nej /ﻧﺨﯿﺮ

ﯾﺎ ﮐﺪام ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻋﺎﺟﻞ دارﯾﺪ؟/ آﯾﺎ ﺗﺐ و.۱

Ja /ﺑﻠﯽ

Nej/ﻧﺨﯿﺮ

 آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺪام وﻗﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﮐﺴﯿﻦ دﭼﺎر ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ان ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ؟.۲
3. Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin?

Ja /ﺑﻠﯽ

Nej /ﻧﺧﯾر

 آﯾﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣرﯾﺿﯽ ﯾﺎ دوا ﮔراﯾش ﺧوﻧرﯾزی ﺷﻣﺎ زﯾﺎد ﻣﯾﺷود؟.۴
4.

Är du gravid?

Ja/ﺑﻠﯽ

Nej/ﻧﺧﯾر
 آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎردار ھﺳﺗﯾد؟.۵

5. Har du ett nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicin?
Ja /ﺑﻠﯽ

Ne /ﻧﺧﯾر

ﻗﻮه ﻣﺪاﻓﻌ ٴﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﯾﺎ دوا ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟
 آﯾﺎ ٴ.۶

6. Har du vaccinerat dig någon gång under dom senaste 7 dagarna?
Ja /ﺑﻠﯽ

Nej /ﻧﺧﯾر

 روز اﺧﯿﺮ واﮐﺴﯿﻦ ﺷﺪه اﯾﺪ ؟7  آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در.۷

Ja /ﺑﻠﯽ

Nej /ﻧﺨﯿﺮ

7. Idag vill jag ta:

dos 1

dos 2

dos 3

dos 4

dos 5

Förra vaccindosen tog jag; år ______ månad ______ dag ______
.ﺑﮕﯿﺮم

دوز ﭘﻨﺠﻢ

دوز ﭼﮭﺎرم

دوز ﺳﻮم

دوز دوم

دوز اول

: ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﮐﮫ اﻣﺮوز.۸

.ﻣﻦ دوز اﺧﯿﺮ واﮐﺴﯿﻦ را در ﺳﺎل ـــــــــــــــ ﻣﺎه ـــــــــــــــــــــــ روز ــــــــــــــــــــــــــ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدم

Nedan ifylls av vaccinationsmottagningen
Indikation för covid-19 vaccination

Ja

Nej

Vaccinationsdatum:

Planerat datum för dos 2:

Covid- 19 vaccin namn

Dos 1

Administreringssätt:
Hö arm
i.m.
Batch-/lotnummer:

s.c.

Vä arm

Dos 2

i.m.

s.c.

Ev. annan lokalisation för administrering:

Ev. kommentar:
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

