
को�भड -19 खोप पर्शा�सत गनर्  सहमत 
�िसन्सनाट� �चल्डरे्न्स अस्पताल मे�डकल सेन् टर (Cincinnati Children’s Hospital Medical Center) ले बाह्र वषर्  र मा�थ 

उमेरका �वद्याथ�हरूलाई 2-डोज को�भड -19 खोप पर्दान गन�छ। 

य�द तपा� आफ्नो बच्चालाई को�भड -19 खोप1 प�हलो  र 2 दोस्रो  डोज  प्राप्त गनर् अनमु�त �दनुहुनेछ भन ेमात्र यो फारम भनुर्होस।्

स्कूलको नाम: गे्रड / एचआर: 
कृपया �वद्याथ� जानकार� �प्रन्ट गनुर्होस ्।

�वद्याथ�को नाम (थर, नाम) एमआरएन / �नयन्त्रण #: 

जन्म �म�त: जन्म समयमा �लङ्ग
 म�हला  पुरुष

 अन्य

जातीय समूह:
 �हस्पै�नक
 गैर �हस्पै�नक

अ�भभावक / प्राथ�मक हेरचाहकतार् (�बरामीभन्दा फरक छ भने):

जा�त:   अलास्का मलू    AM अमे�रक� भारतीय    ए�शयाल�     कालो / अ�फ्रक� अमे�रक�    मलू हवाई  ☐ गोरे
 खुलासा गनर् नचाहेको     अ�ात

सडक ठेगाना: शहर: राज्य: काउन्ट�: िजप कोड:

घरको फोन: वैकिल्पक / मोबाइल फोन: इ - मेल ठेगाना

आपतकाल�न सम्पकर् : 
नाम: _____________________________   सम्बन्ध: ________________________   टे�लफोन: _______________

के हामी तपा�को आपतकाल�न सम्पकर् को साथ सन्देशहरू छोड्न सक्छौ?    सक्छौ   सक्दैनौ
स्क्र��नगं पूवर् प्रश्नहरु:

1. के बच्चामा प�छल्लो 10 �दनमा को�भड-19 को सकारात्मक पर��ण ग�रएको छ?      सक्छौ      सक्दैनौ
2. के बच्चासँग �नम्न मध्ये कुनै नया ँवा �ब�ग्रएको ल�ण छ: खोक�, बान्ता, पखाला, ज्वरो, नया ँगन्ध हराउनु, नया ँस्वाद हराउनु,

घाँट� दखुाई, वा नाक बगेको छ?     सक्छौ      सक्दैनौ
3. के बच्चा हाल स्वास्थ्य �वभाग अन्तगर्त (स्कूल / डकेेयर / कायर्स्थलद्वारा सूचनाहरू समावेश) को�भड -19 जो�खमको ला�ग

क्वारेन्टाइनमा छ?     सक्छौ     सक्दैनौ
4. के बच्चाले �बतेको 90 �दनमा को�भड -19 को ला�ग सुईद्वारा नशामा �दइने एन्ट�बडी वा प्लाज्मा उपचार प्राप्त गय�?

 सक्छौ  सक्दैनौ
5. के बच्चालाई खोपबाट गम्भीर एलिजर्क प्र�त�क्रया वा सुईद्वारा औषधी नशामा �दएप�छ सास फेनर् समस्या, ए�प-पेनको प्रयोग, वा

आपतका�लन �च�कत्सा उपचारको कारणले भएको छ?    भएको छ    भएको छैन
6. के बच्चाले �बतेको 14 �दनमा कुनै खोप प्राप्त गरेको छ?   भएको छ   भएको छैन
7. के बच्चाले को�भड खोपको प�हलो डोज प्राप्त गरेको को�भड?   छ    छैन   य�द प्राप्त गरेको भने छ, क�हले र कहाँ?

कहाँ________________________________________________       क�हले _________________________



य�द तपा�ले प्रश्नहरू 1,2,3,4 वा 6 “मा“ हो ”जवाफ �दनुभयो भने यस समयमा बच्चालाई को�भड खोप प्राप्त गनर् अनुम�त �दइने
छैन। कृपया तपा�को प्राथ�मक हेरचाह प्रदायकलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्जब तपा�को बच्चाले यसलाई प्राप्त गनर् सक्दछन।्

य�द तपा�ले प्रश्न 5 को जवाफ “हो” �दनुभयो भने कृपया �सिन्सनाट� बाल अस्पताल वा तपा�को प्राथ�मक हेरचाह प्रदायकको साथ
तपा�को खोपको ता�लका बनाउनुहोस।् तपाईले https://www.cincinnatichildrens.org/patients/coronavirus-
information/vaccines/schedule (अंगे्रजीमा मात्र उपलब्ध छ) भ्रमण गरेर भेट ता�लका बनाउन सक्नुहुन्छ।

आपतका�लन पर्योग पर्माणीकरण (EUA) को कोरोनाभाइरस रोग 2019 (को�भड-19) रोकथाम गनर्  फाइजर बायोनटेक को�भड-19 खोप 12 
वषर् र मा�थ उमेरका व्यिक्तहरुमा  
तपाईलाई सासर्-कोभ-2 को कारणले लाग्ने कोरोनाभाइरस रोग 2019 (को�भड-19) रोकथाम गनर् फाइजर बायोनटेक को�भड-19 खोप प्रस्ताव 
ग�रदैछ। यस तथ्य पानामा तपाईलाई फाइजर बायोनटेक को�भड-19 खोपको जो�खम र फाइदाहरू बुझ्नको ला�ग मद्दत पुग्ने जानकार� 
समावेश छ।
जुन  तपा�ले प्राप्त गनर् सक्नुहुनेछ �कन�क हाल को�भड-19 को महामार� छ।
फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोप एक खोप हो र तपा�लाई को�भड-19 हुनबाट रोक्न सक्छ। को�भड-19 हुनबाट रोक्न संयुक्त राज्य खाद्य 
र औष�ध प्रशासन (FDA) मान्यता प्राप्त कुनै खोप छैन।  फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोपलाई 3 हप्ताको दरू�मा मांसपे�शमा शृंखलाबद्द 
रूपमा 2- डोज चलाइन्छ। फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोपले सबैलाई बचाउन सक्दनै।

कसले फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोप प्राप्त गनुर् पछर्?
एफडीए (FDA) ले 16 बषर् र मा�थ उमेरका मा फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोपको आपतकाल�न प्रयोगको अ�धकार �दएको छ।

फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोप कसले लगाउनु हँुदैन?
तपा�ले फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोप लगाउनु हँुदैन य�द तपा�(लाई):

 यस खोपको प�छल्लो डोजप�छ गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया भएको �थयो?

 0यस खोपको कुनै प�न अवयवहरूमा गम्भीर एलज�को प्र�त�क्रया �थयो।

फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोप फाइदाहरु के हुन?्
च�लरहेको िक्ल�नकल पर��णमा यो देखाइएको छ �क फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोप 3 हप्ताको दरू�मा 2 डोजहरु पश्चात को�भड-19
लाई रोक्न सक्छ । को�भड-19 �बरूद्ध संर�णको अव�ध हाल अ�ात छ।

फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोप का जो�खमहरू के- के हुन?्
एक टाढाको संभावना छ �क फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोपले गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया पैदा गनर् सक्छ। सामान्यतया, गम्भीर एलज�
प्र�त�क्रया फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोपको डोज लगाएको के�ह �मनेटदे�ख एक घण्टा�भत्र देखा पदर्छ। यस कारण, तपाईको खोप
प्रदायकले तपाईलाई �नगरानीको ला�ग खोप प्राप्त गरेको ठाउँमा बस्न आग्रह गनर् सक्छन ्। गम्भीर एलज� प्र�त�क्रयामा समावेश हुन सक्ने
ल�णहरू:

 श्वास-प्रश्वासमा क�ठनाई, तपा�को अनुहार र घाटँ� सुिन्ननु, मुटुको धडकन �छटो, तपाईको सम्पूणर् शर�रमा नराम्रो डाबर, चक्कर र
कमजोर�

फाइजर- बायोनटेक को�भड-19 खोपका समावेश ग�रएका साइड इफेक्टहरू:

https://www.cincinnatichildrens.org/patients/coronavirus-information/vaccines/schedule
https://www.cincinnatichildrens.org/patients/coronavirus-information/vaccines/schedule


 
 गम्भीर एलज� प्र�त�क्रया, गैर गम्भीर एलज� प्र�त�क्रयाहरू जस्तै दाना, �चलाउनु, अनुहार सुिन्न्ननु, सुई लगाएको ठाउमा दखुाई, 

थकान, टाउको दखुाई, मांसपेशी दखु्ने, सद�, जोन�मा दखुाइ, ज्वरो, सुई लगाएको ठाउ सुिन्न्ननु, सुई लगाएको ठाउ रातो हुनु, 
वाकवाक�, अस्वस्थ महसुस, सुिन्न्नएको �लम्फ नोड्स (�लम्फएडनेोप्याथी), पखाला, बान्ता, हात दखुाइ 

 
स्वीकृ�त:  म स्वीकार गदर्छु र सहमत छु �क मलेै यो फारम�भत्र रहेका बयानहरुलाई पढेको र बुझेको छु र मेरा सबै प्रश्नहरुको उत्तर �दइएको 
छ।  मलाई को�भड-19 खोपको उद्देश्य, सम्भा�वत जो�खम र फाइदाहरुको बारेमा सू�चत ग�रएको छ।  म स्वेच्छाले मेरो बच्चालाई को�भड खोप 

प्रशासन गनर् �सिन्सनाट� बाल अस्पताल मे�डकल सेन्टर, यहा ँ"CCHMC" को रूपमा उल्लेख, लाई अनुम�त �दन्छु। दोस्रो डोज प�हलो डोज 

प्राप्त भएको 21 �दनप�छ �दइनु पछर्। तपा�को बच्चाले उनीहरूको दोस्रो डोज उ�ह ठाउँमा प्राप्त गन�छन जहा ँउनीहरूले प�हलो डोज प्राप्त गरे।  
 

 
 
अ�भभावक / प्राथ�मक हेरचाहकतार्को हस्ता�र: ___________________________________ �म�त: ____________________ 
 
अ�भभावक / प्राथ�मक हेरचाहकतार्को नाम �प्रन्ट गनुर्होस:् ____________________________ मोबाइल फोन: _______________ 


	 यस खोपको कुनै पनि अवयवहरूमा गम्भीर एलर्जीको प्रतिक्रिया थियो।



