
 
 

नाबालिगिाई आपतकािीन प्रयोग अन्तगगत कोभिड-19 खोप िगाउनको िागग अनुमगत पत्र (कृपया प्रष्ट 
गप्रन्ट गनुगहोस्) 

अन्तिम पटक सम्पादन गरिएको मममि 5/13/21 

 

नाबालिगको पूर्ण कानूनी नाम:    _________________________________________  आमा बुबा / कानूनी अभििावकको सम्पकण  जानकारी: 

नाबालिगको जन्म ममति / /  
मगहना      ममगत      वर्ग 

फोन नम्बर ( - - ) 

नाबालिगको जति (एउटामा मिनो 
िगाउनुहोस्): 

नाबालिगको जािीयिा (एउटामा 
मिनो िगाउनुहोस्): 

इमेि ठेगाना:  ____________________________________________________________  

❑  सेतो ❑  गहस्प्यागनक वा ल्याटटनो/a 
ठेगाना: __________________________________________________________________  ❑  कािा वा अगिकन अमेरिकन ❑ गैि गहस्पपैगनक वा ल्याटटनो 

❑  एलसयािी               स्ट्स्पिट ठेगाना 
❑ अमेरिकी िाितीय वा अिास्पका मूि 

गनवासी 
 

 ____________________________________________________  
शहि, िाज्य, जिप कोड 

❑ हवाई मूि गनवासी वा अन्य प्रशान्त टापु 
गनवासी 

 

नाबालिगको लिङ्ग (एउटामा मिनो िगाउनुहोस्): ❑ पुरुर् ❑ मगहिा  
िभिि जनसंख्या वा व्यवसाय खोपको स्थान: _____________________________  खोप स्थान:   ____________________________________________________________  

 
1. के नाबालिगिाई हाि कुनै सगिय सरुवा वा तीव्र श्वास िोग िागेको छ, वा ❑ हो ❑ होइन 
2. ईयूए तथ्यपत्रमा सूचीबदध् गरिएको वा तपाईिाई प्रदान गरिएको अन्य खोप सम्बन्न्ध कागिमा? ❑ हो ❑ होइन 

3. के नाबालिगिे अको कुनै कोभिड-19 खोप प्रा्त गिेको छ? ❑ हो ❑ होइन 
4. के नाबालिगिाई यस खोपको अमिल्िो खुिाक पमछ कगहल्यै कुनै गम्िीि एििी प्रगतगिया िएको छ? ❑ हो ❑ होइन 
5. के नाबालिगिे गवगत १४ टदनमा कुनै पगन अन्य खोप प्रा्त गिेको छ? ❑ हो ❑ होइन 
6. के नाबालिग गिगवती छ वा स्पतनपान गिाउंदै छ? ❑ हो ❑ होइन 
7. के नाबालिगको प्रगतिोधक क्षमता अक्षम छ वा गतनीहरू प्रगतिोधक क्षमतामा असि पाने और्धी सेवन गदैछन् (उदाहिण: 

कोर्टिसोन, प्रेडगनसोन, क्यान्सि िोकथाम और्मध, रुमेटोइड गटठयावातको और्मध, िोनको िोग वा सोिायलसस, एचआईिी / 
एड्स, ल्यूकेममया, एन्कीिुजििग स्पपोन्न्डिाइटटस, वा 

❑ हो ❑ होइन 

8. के नाबालिगिाई िक्तस्राव गवकाि छ वा गतनीहरू िगत पातिो गने औधमध लिन्छन्? ❑ हो ❑ होइन 
9. के नाबालिगिाई कुनै एििी छ? ❑ हो ❑ होइन 

 
म यो बुझ्दछु गक मालथको नाबालिगिे प्रा्त गरििहेको कोभिड-19 खोप अमेरिकी खाद्य तथा और्मध प्रशासनको आपतकाि प्रयोग आज्ञा (ईयूए) अन्तगगत मालथको नाबालिगिाई 
प्रदान गरिएको छ। मैिे यो खोप प्रा्तकताग को िागग ईयूए तथ्यपत्र (ि / वा मिाई प्रदान गरिएको अन्य खोप सम्बन्धी कागिरू) प्रा्त गिे ि पढे, ि यसमा यो खोप प्रा्त गदाग हुने 
िोखखम ि फाइदाहरूको पूणग िानकािी टदइएको छ। म सहमत छु गक लसन्न्सनाटी स्पवास्पथ्य गविाग (सीएचडी) िे मिाई वा मालथको नाबालिगिाई यस खोपको परिणाम(हरू) को 
बािेमा कुनै प्रत्यािूगत टदएको छैन, ि म बुझ्दछु गक मालथको नाबालिगिे यो खोप प्रा्त गिेपमछ साइड इफेक्ट(हरू) अनुिव गनग सक्छ। मालथको नाबालिगिे खोप प्रा्त गिेपमछ उक्त 
नाबालिगिाई खोप प्रदान गरिने स्पथानमा कस्ट्म्तमा 15 ममनेट पखगन हामी लसफारिस गछौं। यटद मालथको नाबालिगिे खोप प्रा्त गिेपमछ 15 ममनेट िन्दा अमि नै खोप प्रा्त गने स्पथान 
छोड्छ िने म मालथको नाबालिगिाई लसफारिस गरिएको समय नपखेको कािण हुने कुनै पगन िोखखमको जिम्मेवािी लिन्छु। म यो पगन बुझ्दछु गक यटद यो खोपिाई खोप गनमागता 
अनुसाि 2-खुिाक शंृ्खिाको रूपमा िगाउन आवश्यक छ िने टदइएको गनदेश अनुसाि म तुरुन्तै मालथको नाबालिगिाई दोस्रो-खुिाकको गनयुलक्त प्रा्त गनगको िागग सहमत छु। 
 
म सहमत छु गक मालथको नाबालिगिाई यो ईयूए कोभिड-19 खोप प्रा्त गिाउनु मेिो व्यलक्तगत गनणगय हो, ि मालथको नाबालिगिाई खोप िगाउन म लसएचडीिाई अनुमगत प्रदान गछुग। 
ति सगह गिेि म फेरि पुखष्ट गदगछु की: मालथको नाबालिग 12 बर्ग वा सो िन्दा बढी उमेिको हो, मैिे यो सहमगत पत्र पढेको छु वा प्रिावकािी रूपमा मिाई यसको िानकािी टदइएको 
छ; मिाई यसको बािेमा वा लसएचडीिे मिाई प्रदान गिेको खोप कागि(हरू) को बािेमा सबै प्रश्नको िबाफ मेिो सन्तुखष्ट अनुसाि प्रदान गरिएको छ; मैिे यस सहमगत पत्रको सबै 
शतगका बुझ्दछु ि स्पवीकाि गदगछु; म मालथको नाबालिगको बुवाआमा वा कानुनी अभििावक हुुँ ि मैिे यो सहमगत पत्र मेिो स्पवेच्छािे सगह गिेको छु। 

 
गबिामी वा बुवा आमा / कानूनी अभििावकको सगह:  ममगत:    

 

गबिामी वा बुवा आमा / कानूनी अभििावकको मुटित नाम:    


