
파키스탄어-예진표 

کا ابتدائی ڻیبل  ۱۹کورونا وائرس متعدی بیماری کورونا    
کورونا ویکسینیشن کے بعد تمام ردعمل کے بارے میں پوری طرح سے معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ میں ڈاکڻر کی پیش گوئی کے نتائج کے  

 مطابق ویکسین لگائوں گا،گی۔
متفق ہوں     متفق نہیں ہوں / ☐   ☐ 

 اگر آپ ویکسینیشن پر متفق ہیں تو مندرجہ ذیل دیئے گئے سواالت کو غور سے پڑھیں۔
 
  

 

ام  ملکی غیر  نن    
رجسڻریشن نمبر    

فی میل                          ☐میل /  ☐

: فون نمبر  نمبر فون کا گھر:                                       : نمبر موبائل   

 
ذاتی معلومات اور رضامندی حفاظتی ڻیکوں کےلئے   

 

 
آپ  خود )قانونی ائندهنم  

 ☑ (کریں چیک گارڈین

 
کے مطابق آپ کی ذاتی معلومات، آئی ڈی   ۳۔۳۲اور اسی ایکٹ کے آرڻیکل  ۴۔۳۳متعدی بیماریوں کی روک تھام کے انتظامی ایکٹ  

 رجسڻریشن نمبر وغیره ریکارڈ کے لئے لئے جائیں گے۔ اس کے عالوه اضافی طور پر جمع ہونے والی اشیائ مندرجہ ذیل ہیں۔ 
 
  

کرنے کا مقصد اگلی ویکسین کی اطالع دینا اور پہلی ویکسین کا منفی ردعمل چیک کرتا ہے اضافی معلومات اکڻھی  ۔  
 
  

سال تک سنبھال کر رکھی جائیں  ۵اضافی معلومات میں فون نمبر، گھر کا نمبر، رہائشی رجسڻریشن نمبر وغیره، آپ کی اضافی معلومات  
 گی۔

  
ساتھ کورونا ویکسینیشن سے قبل ویکسینیشن کی شرائط اور میں کورونا ویکسینیشن مینجمنٹ سسڻم کے 

 تفصیالت کی تصدیق اور اتفاق کرتا ہوں۔ 
 اگر آپ ویکسینیشن تفصیالت سے قبل اتفاق نہیں کرتے تو غیر ضروری اضافی ویکسینیشن یا کراس  

 ویکسینیشن ہو سکتی ہے۔                                                    

 
  ☐ جی ہاں ☐ نہیں

میں اپنے موبائل پر میسج کے ذریعے اگلی ویکسینیشن کی تکمیل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر  
 رضامند ہوں۔

 
 اگر آپ میسج وصول کرنے پر رضامند نہیں ہیں تو آپ وه معلومات حاصل نہیں کر سکتے جس سے آپ  

۔اتفاق نہیں کرتے                                                             

 
 ☐ جی ہاں ☐ نہیں

متفق ہوں۔ میں کورونا ویکسینیشن کے بعد منفی ردعمل سے متعلق میسج وصول کرنے پر   
 
 

 اگر آپ میسج وصول کرنے پر رضامند نہیں ہیں تو آپ وه معلومات حاصل نہیں کر سکتے جس سے آپ  
 اتفاق نہیں کرتے -                                                                

 
جی ہاں ☐ نہیں  ☐ 

 ویکسینیشن اہداف کے لئے چیک لسٹ 
 

 
 نام /سرپرست کا نام

 (خواتین) کیا آپ ابھی حاملہ ہیں؟
 

 
 ☐ جی ہاں ☐ نہیں

 
 پہلے کی نسبت آج زیاده بیمار تو نہیں ہیں؟ اگر ہوئے ہیں تو بیان کریں۔

                  
(                                                           ) 

 
 ☐ جی ہاں ☐ نہیں



 
ہوئے ہیں تو تاریخ بیان کریں۔ کورونا سے متاثر ہوتے ہیں؟ اگر   

دن          ماه          سال          ) ) 

 
جی ہاں ☐ نہیں  ☐ 

 
دنوں کے اندر کورونا ویکسین کے عالوه کوئی ویکسین لگوائی ہے؟ ۱۴پچھلے   

 ☐ جی ہاں ☐ نہیں

اگر لگوائی ہے تو تاریخ لکھیں۔  کیا آپ نے کورونا کی ویکسین لگوائی ہے  
دن       ماه         سال          ) ) 

 
 ☐ جی ہاں ☐ نہیں

کیا کورونا ویکسین لگانے کے بعد الرجک ردعمل، سانس لینے میں دشواری، بے ہوش ہونا، منہ اور ہونڻوں 
 پر سرجن وغیره کا عالج کروایا ہے؟ 

 شدید الرجی کی اقسام   :                      

 
 ☐ جی ہاں ☐ نہیں
 

 
 کیا آپ نے الرجی ، سانس لینے میں بیماری، بے ہوش ہونا، منہ اور ہونڻوں پر سوجن کا عالج کروایا ہے؟  

 اگر کروایا ہے تو براه کرم الرجی کا سبب بیان کریں۔                                      
(                                                       ) 

 ☐ جی ہاں ☐ نہیں

 
 کیا آپ کو خون جمنے کی بیماری یا اینڻی کوگوالنٹ لے رہے ہیں؟ اگر ہاں تو بیماری کا نام اور جو  

 دوائی کھا رہے ہیں وه لکھیں۔                                               
 (                                                       ) 

 ☐ جی ہاں ☐ نہیں

           
ویکسینیشن ہدف سے                     سائن                                نام/سرپرست کا نام 
       رشتہ
 
دن        ماه        سال            ) ) 

 
 ڈاکڻر کے معائنہ کے نتائج ( ڈاکڻر ریکارڈ کالم) 

 

چیک کریں   ☑ 

 
 درجہ حرارت 

بیان کریں ویکسینیشن کے بعد منفی ردعمل    
☐ 

منٹ کےلئے قیام کرنا اور مشاہده کرنے کی وضاحت  ۳۰منٹ سے  ۱۵ویکسینیشن کے بعد    

 
 

 ابتدائی نتائج 

 

 □ ویکسینیشن ممکن ہے 

       □ ویکسینیشن ملتوی۔۔۔ وجہ؟ 

    □ ویکسینیشن سے ممنوع۔۔۔ وجہ؟

 
سواالت اور طبی معائنہ ہو چکا ہے۔میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کے                ڈاکڻر کا نام  

                                                    
   سائن

 ویکسینیشن پر فارمر کا نام 

  انجیکشن سائٹ و یکسین سیریل نمبر تیار کرده کمپنی کا نام 
  □ بائیاں بازو  

 □ دائیاں بازو
      ویکسین شده کا نام                                                                       
 

 

ہے  کیا نے) لنک(  مرکز ترجمہ اور تشریح   مائیگریٹ ترجمہ یہ  

051 818 5759 

 


