
Халдварт Корона-19 эсрэг вакцины урьдчилсан үзлэгийн асуулгын хуудас 

- Халдварт Корона вирус-19(цаашид Корона19 гэх) эсрэг вакцинжуулалтанд хэрхэн хамрагдах заавар 

болон хамрагдсаны дараа үүсч болох гаж урвалын тухай мэдээлэлийг хангалттай авсан бөгөөд, эмчийн 

урьдчилсан үзлэгийн хариуны дагуу вакцинжуулалтанд хамрагдана.   

☐ Зөвшөөрч байна ☐ зөвшөөрөхгүй байна. 

 

- Та Корона 19 вакцинжуулалтанд хамрагдахыг зөвшөөрсөн бол, вакцинжуулалтын аюулгүй байдлыг 

хадгалахын тулд дараах асуултуудыг анхааралтай уншиж өөрийн бие(хууль ёсны бие төлөөлөгч, асран 

хамгаалагч)-р нягтлан шалгах хэсэгт энэ тухайгаа тэмдэглэн үлдээнэ үү.  

Овог нэр 
 

 

Регистрийн дугаар 

 

(Гадаад иргэний бүртгэлийн 
дугаар) 

 

- (☐ Эр ☐ Эм) 

Утасны дугаар  (Гэр) (Гар утас) 

Вакцинжуулалтанд хамрагдах зорилгоор хувь хүний мэдээлэлийг ашиглалттай 
холбоотой зөвшөөрлийн хэсэг Хувь хүн өөрийн 

биеэр(хууль ёсны бие 

төлөөлөгч, асран 

хамгаалагч) нягтлан 

шалгав☑ 
「Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих тухай хууль」-н 34 дүгээр зүйлийн 4 заалт, тус 
хуулийг хэрэгжүүлэх тухай тушаалын 32 дугаар зүйлийн 3 -рт заасны дагуу иргэний регистрийн дугаар зэрэг хувь 
хүнтэй холбоотой энгийн болон нууц мэдээлэлийг авч байгаа болно. Нэмэлт мэдээлэлээр дараахи мэдээлэлүүдийг авч 
буй болно.  

▪Хувь хүний мэдээлэлийг авч буй болон ашиглалтын зорилго: Вакцинжуулалтын дараагийн тунд хамрагдсан эсэх, 

мөн тарилгад  хамрагдсаны дараа гаж нөлөө илрэх эсэхтэй холбоотой мэдээлэлийг мессэжээр явуулах зорилготой 

болно.  

▪Хувь хүнтэй холбоотой ямар мэдээлэлийг авах болон хэрхэн ашиглагдах тухай: Хувь хүний мэдээлэл (нууц 

мэдээлэл, регистрийн дугаар багтсан), утасны дугаар(гэр/ гар утасны дугаар) 

▪ Хувь хүнтэй холбоотой мэдээлэл хадгалагдах болон ашиглагдах хугацаа: 5 жил  
1. Корона19 вакцинжуулалтанд хамрагдахаас өмнө тухайн иргэний өмнө нь ямар 
вакцинуудад хамрагдсан тухай мэдээлэлийг <Корона19 вакцинжуулалтыг хянах систем>-с 
авах болон шалгахыг хүлээн зөвшөөрч байна.   

* Тухайн иргэний өмнө хамрагдсан вакцинтай холбоотой мэдээлэлийг авах болон 
шалгахыг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд шаардлагагүй болон ижил үйлчилгээтэй 
вакциныг давхар хийлгэх эрсдэлтэй.  

☐ Тийм ☐ Үгүй 

2. Корона19 вакцинжуулалтанд хамрагдсаны дараа дараагийн вакцинд хамрагдах болон 
хамрагдсан эсэхтэй холбоотой мэдээлэлийг өөрийн гар утас руу мессэжээр илгээхийг 
хүлээн зөвшөөрч байна.  

* Гар утас руу мессэжээр явуулахыг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд, хүлээн 
зөвшөөрөөгүй тухайн бүлэгтэй холбоотой мэдээлэлийг илгээх боломжгүй.  

 

☐ Тийм ☐ Үгүй 

3. Корона19 вакцинжуулалтанд хамрагдсаны дараа гаж урвал ажиглагдсан эсэхтэй 
холбоотой мэдээлэлийг мессэжээр илгээхийг хүлээн зөвшөөрч байна.  Мессэж явуулахыг 
хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд, хүлээн зөвшөөрөөгүй бүлэгтэй холбоотой мэдээлэлийг 
илгээх боломжгүй.  

☐ Тийм ☐ Үгүй 

Вакцинд хамрагдах иргэнтэй холбоотой нятлах хэсэг 

Хувь хүн өөрийн 

биеэр(хууль ёсны бие 

төлөөлөгч, асран 

хамгаалагч) нягтлан 

шалгав 



 

① Та одоо жирэмсэн үү?  

☐ Тийм ☐ Үгүй 

② Өнөөдөр таны биед энгийн үеийнхээсээ өөр ямар нэг зовиур байна уу? Байгаа бол 

шинж илэрч буй тэмдэгийнхээ талаар тэмдэгдэн үлдээнэ үү.  

(                                              ) 

 

☐ Тийм ☐ Үгүй 



③Өмнө нь Корона19 -р өвдсөн хэмээн оношлогдож байсан уу? Хэрэв тийм бол оношлогдсон 

он сар өдрөө бичнэ үү.  

(он    сар    өдөр) 

 

☐ Тийм ☐ Үгүй 

③ Сүүлийн 14 хоногийн дотор ямар нэг вакцин(коронагийн вакцинаас өөр төрлийн)-

нд хамрагдсан уу?  

 

☐ Тийм ☐ Үгүй 

④ Өмнө нь Корона19 н вакцинд хамрагдсан уу? Үгүй бол 6 дугаар асуултанд 

хариулна уу. Тийм бол хэзээ хамрагдсан он сар өдрөө тэмдэглэн үлдээнэ үү. 

(хамрагдсан өдөр:  он   сар  өдөр)  

 

☐ Тийм ☐ Үгүй 

⑤ Корона19 вакцинд хамрагдсаны дараа хурц хэлбэрийн харшил (анафилакс: 

Шоконд орох, амьсгал боогдох, ухаан алдах, уруул/ амны хөндий хавдах зэрэг)-н 

шинж тэмдэгүүд ажиглагдан, түүний дагуу эмчилгээ хийлгэж байсан эсэх?  

 (Хурц хэлбэрийн харшил өгсөн вакцина төрөл:) 

 

☐ Тийм ☐ Үгүй 

⑥ Өмнө нь хурц хэлбэрийн харшил (анафилакс: Шоконд орох, амьсгал боогдох, ухаан 

алдах, уруул/ амны хөндий хавдах зэрэг)-н шинж тэмдэгүүд ажиглагдан, түүний дагуу 

эмчилгээ хийлгэж байсан эсэх? Хэрэв тийм бол харшил үүсгэх болсон элементийн нэрийг 

мэдэж байгаа эсэх? Мэдэж байгаа бол энд бичиж үлдээнэ үү. () 

 

☐ Тийм ☐ Үгүй  

⑥ Цусны бүлэгнэлийн эмгэгтэй болон, цус бүлэгнүүлэх эм ууж байгаа эсэх? Хэрэв 

тийм бол эмгэгийн албан ёсны нэршил болон ууж буй эмнийхээ төрлийг бичиж 

үлдээнэ үү. (                            ) 

 

Хувь хүн өөрийн биеэр(хууль ёсны бие төлөөлөгч, асран хамгаалагч) -н овог нэр: (гарын үсэг) Вакцинд хамрагдаж буй 
иргэнтэй ямар холбоотой болох:  
 

Он     сар      өдөр 
Эмчийн үзлэгийн хариу   Нятлав ☑ 

Биеийн халууны хэм  Вакцинд хамрагдсаны дараа үүсч болох 
гаж урвалын талаар тайлбарласан 

☐ 

“Гаж урвал илэрч буйг хянахыг тулд вакцин хийлгэсний дараа 15-30 эмнэлэг дээрээ байх 

ёстой” тухай тайлбарласан 

☐ 

 
Үзлэгийн 
хариу  

□ Урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамрагдах боломжтой.  

□Урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамрагдахыг хойшлуулсан (шалтгаан: ) 

□Урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамрагдахыг хориглосон(шалтгаан: ) 

Үзлэгийн хариу дээрх байдлаар гарсаныг батлав. Эмчийн овог нэр:  

(Гарын үсэг) 

Вакцин хийж буй мэргэжилтэнтэй холбоотой хэсэг 

Үйлдвэрлэсэн компани  Вакцины үйлдвэрийн дугаар Биеийн аль хэсэгт тарьсан болох 

  
□ Зүүн дээд тал 

□ Баруун дээд тал 



 

 
Вакцинжуулалтанд хамрагдсан иргэний овог нэр:  


