ክታበት ጸረ ኮቪድ-19

ጸብጻብ ኵነታት ጥዕና

ጸብጻብ ኩነታት ጥዕና ናይ ሓደ ሰብን ዓቐን መድሃኒትን ምላእ

ዕለት ክታበት፡
ውልቃዊ ቍጽሪ መንነት፡
ስም፡

ብኣኻ ክትክተብ ዝኾንካ ዝምላእ
1

ኣብ ገለ እዋን ድሕሪ ክታበት ናብ ሕክምና ክትከይድ ዘድለየካ
ብርቱዕ መልሰ-ተግባር ጌይሩካ ይፈልጥ ዲዩ? 			

JA

NEJ

እወ ❏ ኣይፋል ❏

2 ኣብ ገለ እዋን ናብ ሕክምና ክትከይድ ዘድለየካ ብርቱዕ
መልሰ-ተግባር ዝገበረልካ ቁጠዐ-ኣካል (ኣለርጂክ) ኣለካ ዲዩ?

እወ ❏ ኣይፋል ❏

3 ብምኽንያት ሕማም ወይ መድሃኒት ብዝያዳ ናይ
ምድማይ ዝንባሌ ኣለካ ዲዩ? 					

እወ ❏ ኣይፋል ❏

4 ነፍሰ ጾር ዲኺ?

እወ ❏ ኣይፋል ❏

5 ኣብዘን ዝሓለፋ 7 መዓልታት ኣብ ገለ እዋን ተኸቲብካ ኔርካ ዲኻ?

እወ ❏ ኣይፋል ❏

Om personen svarat JA på fråga 1 och/eller 2: rådgör med en läkare.
Om personen svarat JA på fråga 3: OBS att injektionen måste ges intramuskulärt. Följ lokala instruktioner för intramuskulär
injektion av personer med ökad risk för blödning. Alternativt läs mer på janusinfo.se.

Riskfaktorer; Gravida som är över 35 år, har ett BMI > 30 vid inskrivning i mödravården och alla de som har om har något av
följande tillstånd eller sjukdomar:
•

Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.

•

Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

•

Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.

•

Kronisk lever- eller njursvikt.

•

Diabetes typ 1 och typ 2.

•

Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Om personen svarat JA på fråga 5: minst 7 dagar rekommenderas mellan covid-19-vaccin och annat vaccin. Detta gäller samtliga
vaccin utom standarddos influensavaccin för vuxna (Vaxigrip Tetra alt Influvac Tetra) som kan ges samtidigt som, eller
oberoende av, tiden till vaccin mot covid-19.

Nedan ifylls av vaccinationsmottagningen:

Covid-19-vaccin namn:

Dos 1 ❏

Dos 2 ❏

Dos 3 ❏

Batch-/lotnummer:
Vaccinet har getts i:

Höger arm ❏

Ev. annan lokalisation för administrering:
Ev. kommentar:

Vaccinatörens namn:

Vårdgivare:
Mottagning/enhet:

Signatur:

Vänster arm ❏
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Om personen svarat JA på fråga 4: alla gravida erbjuds vaccination mot covid-19. Vaccinen som används är mRNA vaccin
(Comirnaty eller Modernas vaccin Spikevax). Gravida under 35 år och utan riskfaktorer rekommenderas vaccination efter v. 12.
Gravida som är 35 år och äldre, samt gravida oavsett ålder som har ett BMI > 30 vid inskrivning i mödravården eller har en
annan riskfaktor kan vid behov erbjudas vaccination före v. 12, beroende på riskfaktor.
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Instruktion till dig som vaccinerar gällande fråga 1-5

