
ক োভিড-১৯ প্রভিষেধ  িযো ভিন 

িম্মভি ফর্ ম  

সর্ বশেষ আপশেট ২৫.০৩.২০২১ 

 

 

   ইনষে শন স্থোন লট নং কর্য়োদ োল প্রষয়োষের স্থোন িোভরখ ও ির্য় স্বোস্থযষিবো স্বোক্ষর 

১র্ 
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োন 

র্াহু 

র্াম 

র্াহু 

     

২য় 
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োন 
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 নোর্ ও বংশেি নোর্: 

েন্ম িোভরখ: েন্ম স্থোন: 

বোিস্থোন: কটভলষফোন নং: 

স্বোস্থয  োডম (যভদ থোষ ) টযোক্স ক োড: 

 

আমম ইতালীয় মমমেমসন এশেন্সি (এআইএফএ) কতত বক প্রচারকত ত ভ্যাকমসশনর তথ্য মনাটটট পশেমি এর্ং পুশরাপুমর রু্ঝশত মপশরমি, 

যা আমার োনা ভ্াষায় র্যাখ্যা করা হশয়শি: “……………………………………………” 

আমম আমার র্তবমান এর্ং / অথ্র্া অতীশতর অসুস্থতা এর্ং চলমান মচমকত্সা সম্পশকব োক্তারশক অর্মহত কশরমি। ভ্যাকমসন এর্ং 

আমার স্বাশস্থযর অর্স্থা সম্পশকব প্রশ্ন ন্সেজ্ঞাসা করার সুশযাগ মপশয়মি এর্ং মর্স্তামরত উত্তর মপশয় আমম সর্ রু্ঝশত মপশরমি। আমাশক 

পমরষ্কার ভ্াষায় সর্মকিু সটিকভ্াশর্ োনাশনা হশয়শি। আমম টটকা মেওয়ার সুমর্ধা ও সংমিষ্ট ঝুুঁ মকসমূহ, পদ্ধমত ও মর্কল্প 

মচমকৎসাসমূহ এর্ং মসই সাশথ্ প্রশযােয মেশে, মিতীয় মোে মেশয় টটকা মেষ করশত অস্বীকার র্া পমরতযাগ করার পমরণমতসমূহ 

রু্ঝশত মপশরমি। 

আমম অর্গত ময মকান পার্শ্ ব প্রমতন্সিয়া মেখ্া মেশল মনে োময়শে তা তাৎেমণকভ্াশর্ আমার প্রাথ্মমক মচমকৎসকশক োনাশত হশর্ 

এর্ং তাুঁর মনশেবোর্লী অনুসরণ করশত হশর্। 

মকান তাত্েমণক পার্শ্ ব প্রমতন্সিয়া এোশনা মনন্সিত করশত আমম ভ্যাকমসন মনয়ার পশর কমপশে ১৫ ভর্ভনষটর েনয ওশয়টটং রুশম 

থ্াকশত সম্মত। 
 

               আমম ভ্যাকমসন গ্রহশনর  

        িম্মভি ও অনুর্ভি প্রদোন  রভি 

………………………………………………………….. 

               আমম ভ্যাকমসন গ্রহন করশত  

                      অস্বী োর  রভি 

………………………………………………………….. 

িোভরখ ও স্থোন: িোভরখ ও স্থোন: 

 ভ্যাকমসন গ্রহণকারী র্যন্সক্ত র্া তার আইনগত 

 প্রমতমনমধর স্বোক্ষর        

 ……………………………………………………… 

 ভ্যাকমসন অস্বীকারকারী র্যন্সক্ত র্া তার আইনগত 

 প্রমতমনমধর স্বোক্ষর        

……………………………………………………… 

 িম্মভি প্রদোষন অক্ষর্ বযক্তিষদর পভরবোষরর িদষিযর েনয িথয (করফোষরন্স আইন নং ৬, ২৯ েোনয়ুোরী ২০২২) 
 

    মরাগী বর্ধ সম্মমত োনাশত অেম। তার স্বাস্থয রোর েনয, ভ্যাকমসন প্রশয়াশগর মর্ষয়টট মর্শর্চনায় মনশয়, মকামভ্ে -১৯ এর 

মর্রুশদ্ধ ভ্যাকমসন প্রশয়াশগর মর্ষয়টট মরাগীর পমরর্াশরর সেশসযশক অর্গত করাশনা হশয়শি। অর্গমত ফম ব, মকামভ্ে -১৯ এর 

মর্রুশদ্ধ টটকা প্রশয়াশগর প্রস্তার্ পমরর্াশরর সেসযশের অর্গত করা 

িোভরখ ও স্থোন:……………………….      পভরবোষরর িদষিযর স্বোক্ষর:……………………………………………… 
              

              িযো ভিন টটর্ স্বোস্থয  র্ী 
 

১. নোর্ বংশেি নোর্ এবং  োে ২. নোর্ বংশেি নোর্ এবং  োে 
  আমম এই মশম ব মনন্সিত ময ভ্যাকমসন গ্রহণকারী মর্েেভ্াশর্ অর্মহত  

  হওয়ার পশর, ভ্যাকমসন গ্রহশনর মর্ষশয় সম্মমত প্রকাে কশরশি। 

  স্বোক্ষর: 

  আমম এই মশম ব মনন্সিত ময ভ্যাকমসন গ্রহণকারী মর্েেভ্াশর্ অর্মহত 

  হওয়ার পশর, ভ্যাকমসন গ্রহশনর মর্ষশয় সম্মমত প্রকাে কশরশি। 

  স্বোক্ষর: 

ভিিীয় স্বোস্থয  র্ীর উপভস্থভি দর োরী িষব বোভ়িষি িযো ভিন কদওয়োর কক্ষষে বো কযৌক্তি -প্রোভিষ্ঠোভন  অিুভবধোর 

কক্ষষে আবশয ীয় নয় 

ভবস্তোভরি িযো ভিন  োয মক্রর্ 
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ক োভিড-১৯ প্রভিষেধ  িযো ভিন 

ট্রোইষয়ে প্রো -িযো ভিন ফর্ ম 

সর্ বশেষ আপশেট ২৫.০৩.২০২১ 

 

 

 

এভি িোরি-CoV-2/ক োভিড-১৯ প্রো -িযো ভিন ট্রোইষয়ে 

                          ভ্যাকমসন গ্রহীতা কতত বক পূরণীয় এর্ং ভ্যাকমসন প্রশয়াশগ মনশয়ান্সেত স্বাস্থয মসর্া কমী কতত বক মূলযায়নকত ত  
 

নোর্ ও বংশেি নোর্: ……………………….…………………………………………. 

েন্ম িোভরখ ও েন্মস্থোন: ……….…….. ……………….…….…………………… 

কটভলষফোন নং: ……………….. 

ভিভ ৎিো ইভিহোি হযোাঁ নো েোভন নো 

আপমন মক র্তবমাশন অসুস্থ?    

আপনার মক জ্বর আশি?    

  আপনার মক লাশটক্স, মকান খ্ার্ার, ওষুধ র্া ভ্যাকমসশনর উপাোনসমূশহ অযালান্সেব আশি? যমে  

  থ্াশক, েয়া কশর উশেখ্ করুন:………….……………………………………………………………… 

   

  মকান ভ্যাকমসন গ্রহশনর পর মক কখ্নও আপনার গুরুতর প্রমতন্সিয়া হশয়শি?    

  আপমন মক হাটব র্া ফুসফুস মরাগ, হা ুঁপামন, মকেমন মরাগ, োয়াশর্টটস, রক্ত স্বল্পতা র্া রশক্তর অনয 

মকান মরাশগ ভু্গশিন? 

   

আপমন একটট ইমমউন/মরাগ প্রমতশরাধ স্বল্পতায় ভু্গশিন? 

 (মযমন: কযািার, মলউশকমময়া, মলশফামা, এইচআইমভ্/এইেস, অঙ্গ প্রমতস্থাপন/ট্রািপ্লান্ট)  

   

  মর্গত ৩ মাশস, আপমন মক এমন মকানও ওষুধ গ্রহণ কশরশিন যা আপনার মরাগ প্রমতশরাধ েমতা  

  েুর্ বল কশর মেয় (মযমন: করটটশসান, মপ্রেমনশসান র্া অনযানয মেরশয়ে) র্া কযািাশরর ওষুধ র্া  

  মরমেশয়েশনর মাধযশম মকান মচমকৎসা মনশয়শিন? 

   

  গত এক র্িশর, আপমন মক রক্ত র্া রশক্তর মকান উপাোন গ্রহন কশরশিন, র্া মকান  

  ইমমউশনাশলারু্মলন (গামা) র্া অযামন্টভ্াইরাল ওষুশধর মাধযশম মচমকত্সা মনশয়শিন? 

   

  আপনার মরাক র্া মন্সস্তশষ্কর অনয মকান র্া স্নায়তুশের মকান সমসযা আশি মক?    

  আপমন মক মর্গত ৪ সপ্তাশহ মকান ভ্যাকমসন গ্রহন কশরশিন? যমে হয়, তশর্ মকানটট (মকানগুমল)? 

....................................................................................................................... 

   

  আপমন মক মকান অযামন্টশকায়াগুলযান্ট র্া রক্ত েমাট প্রমতশরাধী ওষুধ গ্রহন করশিন?    

  েয়া কশর উশেখ্ করুন, সাধারন ওষুধসমূশহর পাোপামে মকান প্রাকত মতক সামপ্লশমন্ট, মভ্টামমন, খ্মনে র্া মর্কল্প ওষুধ মযগুশলা আপমন 

  গ্রহণ করশিন: ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

র্ভহলোষদর েনয: হযোাঁ নো েোভন নো 

  আপমন মক গভ্বর্তী অথ্র্া প্রথ্ম র্া মিতীয় মোশের পর পরর্তী মাশস গভ্বর্তী হওয়ার পমরকল্পনা 

  করশিন?  

   

  আপমন মক স্তনযপান করান?    

                                  ভিভ ৎিো ইভিহোি – ক োভিড িম্পভ মি হযোাঁ নো েোভন নো 

  গত একমাশস আপমন মক Sars-CoV2 র্া মকামভ্ে -১৯-এ আিান্ত র্যন্সক্তর সংস্পশে ব এশসশিন?    

আপনার মশধয নীশচর মকান লেণ আশি:    

          - কামে / সমেব / জ্বর / র্শ্াস-প্রর্শ্াস র্া ইনফ্লুশয়ঞ্জা সেতে লেণ?    

        - গলা র্যথ্া / গন্ধ র্া স্বাশের অনুপমস্থমত?    

- মপশট র্যথ্া / োয়মরয়া?    

- অস্বাভ্ামর্ক েত র্া রক্তপাত / মচাখ্ লাল হওয়া?    

  আপমন মক গত মাশস মকান মর্শেে ভ্রমন কশরশিন?    

 ক োভিড – ১৯ পরীক্ষো    

□ সাম্প্রমতক মকান মকামভ্ে-১৯ পরীো করা হয়মন 

□ মকামভ্ে-১৯ পরীো মনশগটটভ্ (তামরখ্: .......................... ) 

□ মকামভ্ে-১৯ পরীো পন্সেটটভ্ (তামরখ্: ........................... ) 

□ মকামভ্ে-১৯ পরীোর ফলাফল অশপেমান (তামরখ্: .......  ………………………) 

   

  আপনার অনয মকানও মরাগ র্া স্বাশস্থয সম্পমকবত েরকারী তথ্য মেন: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

িোভরখ ও 

স্থোন  

 ভ্যাকমসন গ্রহীতা র্া আইনগত 

প্রমতমনমধর স্বোক্ষর  

 

 


