নিউইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য দপ্তর
টটর্ার্রণ ব্যযররা

COVID-19 টিকাকরণের জন্য স্ক্রিনন্িং এবিং সম্মনি প্রদাণন্র ফর্*ম
প্রাপরর্র িাম (অিযগ্রহ র্রর নপ্রন্ট র্রুি)
জন্ম তানরখ

পছরের িাম

ব্তকমাি নিরের ID

চানব:
W - িারী/স্টমরয়

নিরে ID নিরদকশ র্রুি:

TM – ট্রান্সরজন্ডার পযরুষ/স্টছরি
NB – িি-ব্াইিানর পার্িক
GNC - নিে অিযব্নতক-িয়
Q - নিশ্চিত িয়/শ্চজজ্ঞার্া র্ররছ
NR - জব্াব্ িা স্টদওয়ার নর্দ্ধান্ত নিরয়রছ
GNL - নিে তানির্াভু ক্ত িয় (রাইট-ইি)
* নিে র্ব্িাম:
ক
ক্লারয়রন্টর িাম অিযযায়ী রাইট-ইি

জরন্মর র্ময় নির্ানরত
ক
নিে
িীরে স্টযৌিতা নিরদকশ র্রুি:

চানব:

TW – ট্রান্সরজন্ডার মনহিা/স্টমরয়

বব্ব্ানহর্ নস্থ্নত

চানব:

নিরের নস্থ্নত নিরদকশ র্রুি:

S – অনব্ব্ানহত D – তািার্প্রাপ্ত M – নব্ব্ানহত
W – নব্র্ব্া V – নর্নভি ইউনিয়ি U – অজািা
পৃথর্ - আইিগতভারব্ পৃথর্
পাটক িার - জীব্রির পাটক িার

M – পযরুষ F – িারী
I – ইন্টাররর্ক্স NR - জব্াব্ নদরত োিনি
SNL – স্টযৌি অনভমযনখতা তানির্াভু ক্ত িয় (রাইট-ইি)
টির্ািা

নর্টট

স্টেট

ব্াব্া নর্িংব্া মা/অনভভাব্র্/ র্াররারগট (যনদ প্ররযাজয হয়, অিযগ্রহ র্রর

M – পযরুষ/স্টছরি

স্ট াি

শ্চজপ

ইরমইি অযারের্
পছরের ভাষা

নপ্রন্ট র্রুি)
জানতগত পনরেয়

জানিগিিার চানব:

িীরে জানতগততা
নিরদকশ র্রুি:

জানত

জানিগি চানব:

নিরের জানত নিরদকশ
DECL – প্রতযাখযাি র্রা হরয়রছ

র্রুি:

HIS – স্টেিীয় ব্িংরশাদ্ভূত
NHL – অ-নহোনির্ উৎপনি UNK –
অজািা

AIA – স্টিনতভ আরমনরর্াি ব্া অযািাস্কাি
ASN – এনশয়াি
BAA – অযানির্াি আরমনরর্াি ব্া র্ৃষ্ণাে
DECL – প্রতযাখাি র্রা
NHP – হাওয়াইরয়র আনদ ব্ানর্ো ব্া প্রশান্ত মহার্াগরীয় দ্বীরপর
ব্ানর্ো
WHT – স্টেতাে

প্রাথনমর্ নব্মার িাম

প্রাথনমর্ নব্মা আইনি#

OTH – অিযািয ব্া ব্হুজানতর্
স্টরাগীর র্ারথ
র্াব্স্ক্রাইব্াররর র্ম্পর্ক

র্াব্স্ক্রাইব্াররর িাম/জন্ম
তানরখ

প্রাথনমর্ নব্মা টির্ািা

প্রাথনমর্ নব্মা গ্রুপ#

প্রাথনমর্ নব্মা স্ট াি#

মার্যনমর্ নব্মার িাম

মার্যনমর্ নব্মা আইনি#

র্াব্স্ক্রাইব্াররর িাম/জন্ম
তানরখ

মার্যনমর্ নব্মা টির্ািা

মার্যনমর্ নব্মা গ্রুপ#

নক্লনির্/অন র্ র্াইট স্টযখারি টটর্া স্টদওয়া হয়

প্রাইমানর স্টর্য়ার নেনর্ৎর্রর্র টির্ািা/স্ট াি িম্বর

স্টরাগীর র্ারথ
র্াব্স্ক্রাইব্াররর র্ম্পর্ক

মার্যনমর্ নব্মা স্ট াি#

স্ক্রিনন্িং এর প্রশ্নাবলী
1.

আপনি নর্ আজ অর্যস্থ্ স্টব্ার্ র্ররছি?

☐ হযাাঁ

☐ িা

2.

গত 10 নদরি, আপিার নর্ COVID-19 পরীক্ষা হরয়রছ র্ারণ আপিার উপর্গ নছি
ক
এব্িং এখিও আপিার পরীক্ষার
িা রির জিয অরপক্ষা র্ররছি অথব্া এর্জি স্বাস্থ্য স্টর্ব্া প্রদাির্ারী COVID-19 র্িংক্রমণ, র্িংেশ ব্া
ক ভ্রমরণর
র্াররণ ব্ান়িরত নব্শ্চিন্ন ব্া স্টর্ায়ারান্টাইি র্ররত ব্রিরছি?

☐ হযাাঁ

☐ িা

☐ অজািা

3.

গত 90 নদরি (3 মার্) COVID-19 এর জিয আপিার নর্ অযানন্টব্নি স্টথরানপ ব্া র্িভযারিরর্ন্ট প্লাজমার নেনর্ৎর্া র্রা
হরয়রছ? যনদ হযাাঁ হয়, তাহরি আপনি স্টশষ স্টিাজ র্রব্ স্টপরয়রছি? তানরখ:

☐ হযাাঁ

☐ িা

☐ অজািা

4.

আপিার নর্ স্টর্াি তাৎক্ষনণর্ এিাশ্চজ ক প্রনতশ্চক্রয়া র্খরিা হরয়রছ ( স্টযমি হাইভর্, মযখ য রি যাওয়া, োর্-প্রোরর্ র্মর্যা
ব্া অযািান িযাশ্চক্সর্) স্টর্াি টটর্া, ইরের্শি ব্া শট ব্া COVID-19 এর স্টর্ারিা উপাদাি স্টথরর্ অথব্া স্টর্াি নর্ছু স্টথরর্
এর্টট গুরুতর অযািাশ্চজর্
ক প্রনতশ্চক্রয়া (অযািান িযাশ্চক্সর্) হরয়রছ নর্?

☐ হযাাঁ

☐ িা

☐ অজািা

5.

গত 14 নদরি (2 র্প্তাহ) ্ িয শট র্হ আপনি নর্ স্টর্ারিা টটর্া নিরয়রছি?

☐ হযাাঁ

☐ িা

☐ অজািা

যনদ হযাাঁ হয়, তাহরি র্ব্রশষ
ক
র্রব্ আপনি টটর্া নিরয়রছি?
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তানরখ:

6.

আপনি নর্ গভকব্তী িানর্ গভকব্তী হওয়ার র্থা ভাব্রছি?

☐ হযাাঁ

☐ িা

☐ অজািা

7.

আপিার নর্ র্যান্সার, নিউরর্নময়া, HIV/AIDS, অরটাইনমউি স্টরারগর ইনতহার্ ব্া অিয স্টর্ারিা স্টরাগ আরছ যা স্টরাগ
প্রনতররার্ ব্যব্স্থ্ারর্ দযব্িক র্রর স্টদয়?

☐ হযাাঁ

☐ িা

☐ অজািা

8.

আপনি নর্ এমি স্টর্ারিা ওষযর্ স্টর্ব্ি র্ররি যা আপিার স্টরাগ প্রনতররার্ ব্যব্স্থ্ারর্ প্রভানব্ত র্রর, স্টযমি স্টর্াটটক র্ি,
নপ্রিনিরর্াি ব্া অিয স্টেররয়ি, অযানন্টর্যান্সার োগ অথব্া আপিার নর্ স্টর্ারিা স্টরনিরয়শি নেনর্ৎর্া আরছ?

☐ হযাাঁ

☐ িা

☐ অজািা

9.

আপিার নর্ নিনিিং নির্অিকার আরছ ব্া আপনি িাি নথিার স্টর্ব্ি র্ররছি?

☐ হযাাঁ

☐ িা

☐ অজািা

☐ িা

তানরখ:

10.

আপনি নর্ COVID-19 টটর্ার এর্টট আরগর স্টিজ নিরয়রছি?

যনদ হযাাঁ হয়,
তাহরি স্টর্াি টীর্া?

Moderna (মিকািা)
Pfizer ( াইজার)

(যনদ প্ররযাজয হয়)

জরুনর বযবহাণরর অন্ুণর্াদন্
FDA জরুনর ব্যব্হার অিযরমাদরির (EUA) অর্ীরি COVID-19 টটর্া উপিভয র্রররছ। COVID-19 মহামানরর মরতা জরুনর অব্স্থ্ায় ওষযর্ এব্িং ব্ারয়ািশ্চজর্যাি স্টপ্রািারের জরুনর
ব্যব্হাররর মরতা পনরনস্থ্নত বতনর হরি EUA ব্যব্হার র্রা হয়। FDA অিযরমানদত ব্া উিীণ স্টপ্রািারের
ক
মরতা এই টটর্ার এর্ই র্ররির পযারিােিা
ক
র্রা হয়নি। তরব্ উপিভয র্ামনগ্রর্
বব্জ্ঞানির্ প্রমারণর নভনিরত টটর্া উপিভয র্রার নর্দ্ধান্ত গ্রহণ র্রররছ FDA, স্টযখারি স্টদখা নগরয়রছ স্টয জ্ঞাত এব্িং র্ম্ভাব্য ঝয াঁ নর্র তু িিায় টটর্ার জ্ঞাত এব্িং র্ম্ভাব্য ায়দা
অরির্ স্টব্নশ।
সম্মনি
COVID-19 টটর্া র্ম্পরর্ক তথয নশট আনম পর়িনছ অথব্া আমারর্ ব্যাখযা র্রা হরয়রছ। আনম ব্যঝরত পারনছ স্টয যনদ আমার টটর্ার দযটট স্টিারজর প্ররয়াজি হয়, তাহরি র্াযর্র
ক
হওয়ার জিয আমারর্ এই টটর্ার দযই স্টিাজ (স্টদওয়া) নদরত হরব্। আমার প্রশ্ন র্রার র্যরযাগ নছি এব্িং তার র্রন্তাষজির্ উির স্টপরয়নছ (এব্িং উপরর উনিনখত ব্যশ্চক্তরর্ নিশ্চিত
র্রা হরয়রছ, যার জিয আনম র্াররারগট র্ম্মনত প্রদারির অিযমনত স্টপরয়নছ তারর্ও প্রশ্ন র্রার র্যরযাগ স্টদওয়া হরয়রছ)। আনম ব্ণিা
ক অিযযায়ী টটর্াদারির উপর্ানরতা এব্িং ঝয াঁ নর্
ব্যঝরত পারনছ।
আনম অিযররার্ র্রনছ স্টয COVID-19 টটর্া আমারর্ স্টদওয়া স্টহার্ (অথব্া উপরর উনিনখত ব্যশ্চক্তরর্, যার জিয আনম এই অিযররার্ র্ররত এব্িং র্াররারগট র্ম্মনত প্রদাি র্ররত
অিযরমাদি প্রাপ্ত)। আনম ব্যঝরত পারনছ এই টটর্ার জিয আমার স্টর্ারিা খরে হরব্ িা। আনম ব্যঝরত পারনছ স্টয এই টটর্া পনরোিিার জিয স্টযরর্ারিা অথ ক ব্া র্যনব্র্া টটর্া
প্রদাির্ারীর র্ারছ হস্তান্তর র্রা হরব্, যার মরর্য ররয়রছ আমার স্বাস্থ্য পনরর্ল্পিা, স্টমনিরর্য়ার ব্া অিযািয তৃতীয় পরক্ষর র্যনব্র্া/অথ,ক যারা আমার নেনর্ৎর্া স্টর্ব্ার জিয
আনথর্ভারব্
ক
দায়ী। স্টপরমন্ট যাোই এব্িং প্ররযাজয টটর্া স্টরশ্চজনিরত নররপাটটক িং র্হ অিযািয জিস্বাস্থ্য উরেরশযর প্ররয়াজি অিযযায়ী আনম প্ররয়াজিীয় র্র্ি তথয (নেনর্ৎর্ার
স্টরর্িক, দানব্ এব্িং আইরটমাইজি নব্রির অিযনিনপ, তরব্ এর মরর্য র্ীমাব্দ্ধ িয়) প্রর্াশ র্ররত অিযরমাদি প্রদাি র্রনছ।

প্রাপর্/র্াররারগট/অনভভাব্র্ (স্বাক্ষর) প্রাপর্

তানরখ / র্ময়

স্টটনির াি স্টদাভাষীর আইনি #
অথবা

তানরখ / র্ময়

স্বাক্ষর: স্টদাভাষী

তানরখ/ র্ময়

পযররা িাম

স্টরাগীর র্ারথ র্ম্পর্ক
(যনদ প্রাপর্ ছা়িা অিয স্টর্উ হি)

মযদ্রণ: স্টদাভাষীর িাম ও স্টরাগীর র্ারথ র্ম্পর্ক

Area Below to be Completed by Vaccinator
Which vaccine is the patient receiving today?
Vaccine Name

Administration

Manufacturer & Lot
Number

EUA Fact Sheet Date

Pfizer/ BioNTech

□ First Dose

□ Second Dose

Moderna

□ First Dose

□ Second Dose

Astra-Zeneca

□ First Dose

□ Second Dose

Janssen

□ Single Dose

Administration Site

□

Left Deltoid

□

Right Deltoid

Dosage

□

0.5 ml

□

0.3 ml

□

Left Thigh

□

Right Thigh

□ I have provided the patient (and/or parent, guardian or surrogate, as applicable) with information about the vaccine and consent to
vaccination was obtained.
Vaccinator Signature:

______

*Use of this form is optional. In the ongoing effort to address health disparities it is essential that all demographic information is collected at the time of
COVID-19 vaccination including sex/gender identity and race/ethnicity.
Updated January 20, 2021

