���డ్-19 ప��కష్క� సమ్మ� పత్రమ�
ప��కష్ �ే�ంచుక��� వయ్��త్ (���య్��ధ్ ల��� ఉ�ో య్�� ��ర�):
���య్��ధ్/ఉ�ో య్�� ప�ట�్టన �ే�:�
తరగ�:

సూ్కల్:

త�్ల దండ�్రల�/సంరకష్క�� మ���్రత ��ర�(ల�)(���య్��ధ్ ��న
� ర్ అ��ే):
ఇ���ల్ అడ్రస్:

ఇంట� �ర���మ�:
�� న్ నంబర్:

��ౖన ����్కనన్ ���య్��ధ్ ల��� ఉ�ో య్���� గత 90 ���ల�్ల ���డ్-19 ��గ��ాధ్రణ జ����ం��?



అవ�ను (గమ�క: గత 90 ���ల�్ల ���డ్-19 ప��కష్ల� �ా�ట�వ్�ా �ే�న �ార� �ి�ఆ
ి ర్ ప��కష్ల� �ాల�గ్నక�డదు)
ల�దు

దయ�ే�ి ���ం�� అవ�ాహనప�ర్వక సమ్మ� ��ట�సును జ�గ�తత్�ా చ���, ���డ్-19 ప��కష్ �ే�ంచు��వ����� అనుమ� సంతకం �ేయం��.

ఈ ప��కష్ల� �ాల�గ్ంట�నన్ ప్ర� ఒక్కర�, ప��కష్ �ే�ంచు��వ����� మ�ందు తపప్�స���ా ఈ ప��్ర�న్ చ��� సంతకం �ేయ��. ప��కష్

�ే�ంచుక�ంట�నన్�� ��న
� ర్ (18 సంవతస్�ాల ల�ప� �ా����)ే అ��ే, ప��కష్క� మ�ందు ��న
� ర్ తర�ప�న త�్ల దండ�్రల� ల��� చట్ట ����య్

సంరకష్క�ల� తపప్�స���ా ఈ ప��్ర�న్ చ��� సంతకం �ేయ��.
1.

సూ్కల్ సమయంల�, సూ్కల్ �ార� ల��� త��న ఇతర �య�త �ిబ్బం�� నమ���ల ��కరణ ��సం �ర్వ��ం�ే సూ్కల్ ���డ్-19
ప��కష్ల �ారయ్క�మంల� �ాల�గ్న����� మ��య� ఈ సమ్మ� పత్రంల� �వ��ం�న ప��కష్ల� �ే�ంచు��వ����� ��ను ��ౖన ����్కనన్

వయ్��త్�� (�� ��న
� ర్ ���య్��్థ ల��� ��ను) అ���ారం ఇసుత్��న్ను.
2.

ఈ ���డ్-19 ప��కష్లను ��గ�వ పదధ్ త�ల ��్వ�ా �ర్వ���త్ ార� ��ను అర్థం �ేసుక�ంట���న్ను: (i) ����ా ల��� �ామ���కం�ా

�ర్వ��ం�ే PCR ప��కష్; (ii) ����ా �ర్వ��ం�ే �ాయ్�ిడ్ య�ంట�జ�న్ ప��కష్ ల��� LAMP ప��కష్, ల��� (iii) �ా�ింగ్టన్ ��్టట్ ���ార్్ట��ంట్
ఆఫ్ ప�్ల క్ ��ల్త్ అ��కృతం �ే�న
ి ��ౖ పదధ్ త�ల�� సమ�న��న
� ఖ�్చతత్వం�� క���న మ��క �ాం���కత.

3.

య�ంట�జన్
� , PCR ల��� LAMP ప��కష్లక�, ప��కష్ �ే�ంచుక��� �ా�� ���ి�ా రం��్రలల���� (�ీ్వయ-��కరణ సంద�ాభ్లల� క���)
��జల్ �ా్వబ్ను దూ��్చ నమ���ను ��క���త్ ార�. సూ�ం�న ప్ర�ారం ఈ ప��కష్ను �ర్వ��ం�నప�ప్డ� తల��ేత్ అవ�ాశమ�నన్

ప్రమ���లల� �ా్వబ్ను దూర్చడం ��్వ�ా �� ం�ే అ��కరయ్ం ఉండవచు్చ. �ాల�గ్���ార� సూచనలను అనుస��ం� �ా��

నమ���(ల)ను స్వయం�ా ��క��ం�ే ��సుల�బ�ట�ను క��� ఉండటం�� �ాట� అందుబ�ట�ల� ఉంట�, ��ంద్రం వదద్ ఉం�ే ప��కష్ల

��ా్వహక�� స�య��న్ అభయ్��్థంచవచు్చ. ఏ�ె�
ౖ � ��ప�దల క����ే, అ�� స్వలప్ �ాలం�ాట� మ�త్ర�� ఉండవచ్చ� ఆ�ంచబ��ం��.
ఈ ���నం గ���ం�న మ��ంత సమ����ా�న్ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/How-To-CollectAnterior-Nasal-Specimen-for-COVID-19.pdf �ంక్ వదద్ కను��నవచు్చ

4.

ప��కష్ను �ర్వ��ం�ే �ిబ్బం��, వ��త్ం�ే అ�న్ భద్ర�� మ�రగ్ దర్శ�ాలను �ాట�సత్ ూ ప��కష్ను స���న
� ���నంల� �ర్వ��ంచడంల�
సు���త�ల� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. ఈ �ారమ్ను �ం�ి, సమ��ప్ంచడం ��్వ�ా, ప��కష్ �ే�ంచుక��� వయ్��త్ తరప�న ఈ

సమ్మ�� అం��ంచ����� ��క� అ���ారం ఉంద� ��ను ధృ�క��సత్ ు��న్ను. ప��కష్ ��ా్వహక�ల�, ప��కష్ను �ర్వ��ం�ే ప్ర�గ�ాల,
సూ్కల్ ���్ట క్
ి � ్ట మ��య� ట్ర�్ట ీల�, అ���ార�ల�, ఉ�ో య్గ�ల�, ����జర�్ల, సంస్థ �ాప్నస్ర్ల� ల��� అట�వంట� �ా��్టలక� �ెం��న ఇతర
�ిబ్బం�� ఈ ప���� �ారయ్క�మంల� �ాల�గ్నడం ��్వ�ా ఎవ���
� � వయ్��త్�� జ���� ఏ���
ౖ � ప్రమ�దం ల��� �ాయ�లక� బ�ధయ్త వ��ంచర�

క��� ��ను అం��క��సత్ ు��న్ను.

5.

���డ్-19 ��సం �� ���య్��్థ నమ���ల��ౖ �ర్వ��ం�ే ఏ�ై�� ��గ ��ాధ్రణ ప���� ఫ���లను మ��య� �ామ���క ప��కష్లల�
�ా�ట�వ్ ఫ�తం వ�్చన ��పథయ్ంల� అనుసరణ ప��కష్ల� �ర్వ��ం�న సందరభ్ంల�, ఆ ఫ���లను క��� ��క� �ె�యజ��త్ ార�

��ను అర్థం �ేసుక�ంట���న్ను.
6.
7.

ప��కష్ �ామ��� లభయ్త��ౖ ఆ��రప�� ప��కష్ల� �ే�ంచుక����ార� ప��కష్ల� అందుక�ంట�ర� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను.

ప��కష్ను �ర్వ��ం�ే ప్ర�గ�ాల ల��� ఇతర సంస్థ ప��కష్ �ే�ంచుక��� �ా���� ��ౖదయ్ ప్ర��త�ా వయ్వహ��ంచడం ల�ద�, మ��య�

��ౖదయ్ ప్ర��త నుం�� అందుక��� ���తస్క�, ప��కష్ �ే�ంచు��వడం అ���� ప్ర��య్మ�న్యం �ాద� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. ప��కష్
ఫ���ల� అం��న త�ా్వత, ��ద
ౖ య్ ప్ర��త ల��� ఇతర ఆ��గయ్ సంరకష్ణ సంస్థ నుం�� ��ౖదయ్ సల�ల�, సంరకష్ణ మ��య� ���తస్ను

��రడం�� స�, ������
�ౖ � ప్రశన్ల� ల��� ఆం�ో ళనల� తల��త్��, ��ల� ���డ్-19 లకష్ణ�ల� వృ��ధ్ �ెం����, ప��కష్ �ే�ంచుక�నన్

�ా��ల� ఎవ�� ప���్థ �
ి �
ై � ��ణ�ం��� అందుక� త��న చరయ్ల� �సు��వడంల� ప���త్ బ�ధయ్త ���ేన� ��ను అ��ా్రయపడ�త���న్ను.
8.

అ�న్ ��ద
ౖ య్ ప��కష్ల �షయంల� జ���� �ధం�ా��, ఈ ���డ్-19 ప��కష్లల� క��� తప�ప్డ� �ా�ట�వ్ ల��� తప�ప్డ� ���ట
� వ్
� ఫ���ల�

వ�ే్చ అవ�ాశం ఉంద� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. తప�ప్డ� ����టవ్
� ఫ�తం వ�ే్చ అవ�ాశం ఉనన్ందున, ప��కష్ �ే�ంచుక���

�ారందర� మ�స్్క ధ��ంచడం మ��య� �ామ��క దూరం �ాట�ంచడం�� స� ���డ్-19 �క్క అ�న్ భద్ర�� మ�రగ్ దర్శ�ాలను

అనుస��ంచడం ��న�ా��ం��ల� మ��య� ���డ్-19 సంక�మణం �క్క సం��త లకష్ణ�ల� గమ���త్ ఐ�� ల�ట్ �ావడంల� మ��య�

ప��కష్ల� �ే�ంచు��వడంల� సూ్కల్ �� ్ర ట��ాల్లను అనుస��ం��ల� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. మ��ంత సమ����ా�న్ ఇక్కడ

కను��నవచు్చ: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
9.

ప��కష్ ఫ�తం �ా�ట�వ్�ా వ��త్ ఆ �షయ��న్ �� ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ప్ర��త�� (��క� ల��� �� ���య్��్థ�)� �ె�యజ�యడం �� బ�ధయ్త
అ�, మ��య� �� ప��కష్ ఫ�తం �క్క �ా�ీ� ��గయ్ సంరకష్ణ ప్ర��తల�వ���� పం�ించర� అర్థం �ేసుక���న్ను.

10. ఎక�్కవ సంద�ాభ్లల�, య�ంట�జ�న్ ప��కష్ ఫ�తం 15-30 ���ాల�్ల, LAMP ప��కష్ ఫ�తం సుమ�ర� 1 గంటల� అందుబ�ట�ల����

వసుత్ంద� మ��య� PCR ప��కష్ ఫ���ల� ����ప� 24-72 గంటల�్ల అందుబ�ట�ల���� వ�ాత్య� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను, అ��ే
ప���్థ �
ి � బట�్ట ఈ వయ్వధుల� మ�రవచు్చ.

11. ���డ్-19 ప��కష్ ఫ�తం �ా�ట�వ్ వ��త్ , ��ను సూ్కల్�� ��ళ్ళక�ం�� ఇంట�్ల�� ఉండట����, �ీ్వయ-ఐ�� ల�షన్ �ాట�ంచ����� మ��య�

ఇతర�లక� �� కక�ం�� సూ్కల్ ల��� ప్రజ���గయ్ అ���ార�ల� సూ�ం�న �ధం�ా మ�స్్క ల��� ��స్ కవ��ంగ్ ధ��ంచ���న్

��న�ా��ంచ����� సూచన అ� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను మ��య� అం��క��సత్ ు��న్ను.

12. ప��కష్ ఉ�ేద్శం, అందుల�� ప్ర�య
� ల�, సం��వయ్ ప్రమ���ల� మ��య� ప్ర�జ��ల గ���ం� ��క� �ె�యజ��ార�. ���డ్-19 ప��కష్క�

��న�ాగ����� మ�ందు ప్రశన్ల� అడగట���� ��క� అవ�ాశం ఉంట�ం��. ���డ్-19 ప��కష్క� ��న�ాగటం ����ష్టం ల�క�� �ే, �� ���య్��్థ

తరప�న ల��� ���� స్వయం�ా ప��కష్ను �రస్క��ంచవచ్చ� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను.

13. ��ను ఈ అ���ా�ా�న్ ఏ సమయంల����
ౖ � రదుద్ �ేయవచ్చ� అర్థం �ేసుక���న్ను, అ��ే ఇల� �ే�� రదుద్ భ�షయ్త్ ప��కష్క�

మ�త్ర�� వ��త్సత్ ుం�� �ా� ��ల్ల�� ��రక� ��ను ఇపప్ట��� అ���ారం ఇ�్చన సమ����ా�న్ ప్ర���తం �ేయదు. ఈ అ���ా�ా�న్ రదుద్
�ేయ�����, ��ను తపప్�స���ా �� సూ్కల్ను �ా్రతప�ర్వకం�ా సంప్ర�ం� ���. ��ను �ా్రతప�ర్వకం�ా ఉపసంహ��ంచుక��� వరక�
ఈ అ���ారం అమల�ల� ఉంట�ం��.

14. ప్రజ���గయ్ం మ��య� సంరకష్ణ �ర్వ��ంచబ�ేల� చూడట���� మ��య� ���డ్-19 �ాయ్�ిత్ � �యం�్రంచ�����, �� వయ్��త్గత అనుమ�

ల�క�ం���� ప��కష్ ఫ���లను ����క���� అందజ�యవచ్చ� అర్థం �ేసుక���న్ను.

15. సంబం��త ప్రజ���గయ్ అ���ార�లక�, ప్రజలక� సూచనల� జ����ే�� సూప��ంట�ం�ెంట్ �ా�ాయ్లయ����, ప��కష్ల� �ాల�గ్���ార�

�జరవ�త�నన్ ల��� �ాల�గ్ంట�నన్ సూ్కల్/సంస్థ క�, ట��్ట ంి గ్ �ాంట�్రక్టర్ మ��య� �ా్ర���ింగ్ ల�బ� ��ట���� మ��య� చట్ట ప్ర�ారం
అనుమ�ంచబ��న �ా���� ప��కష్ ఫ���ల� ��ల్ల�� �ేయబడ��య� అర్థం �ేసుక���న్ను.

16. ప��కష్ల� �ాల�గ్��లంట�, సూ్కల్ ���ార�్డల నుం�� వయ్క�త్ల గ���త్ంప�ల�, జ���� మ��య� సంప్ర��ంప� సమ����ా�న్ ప��కష్ల� �ే��

�ా���� ��ల్ల�� �ేయ��స్ ఉంట�ంద� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. క�ట�ంబ ���య్ హక�్కల� మ��య� ��పయ్�� చట్ట ం (“FERPA”), 34

CFR 99.30 ప్ర�ారం, ప��కష్ల� �ాల�గ్న����� అవసర��న
� ��రక� �� ���య్��్థ�� సంబం��ం�న (ల���, సూ్కల్ ఉ�ో య్గ�లక�, ��క�

సంబం��ం�న) అట�వంట� సమ����ా�న్ ��ల్ల�� �ేయ����� ��ను సూ్కల్క� అ���ారం ఇసుత్��న్ను.

17. అనుసరణ ��గ ��ాధ్రణ ప��కష్క�, ర��త ఆ��గయ్ సమ���రం (PHI) మ��య� ప��కష్ �ే�ంచుక�ంట�నన్ వయ్క�త్లను వయ్��త్గతం�ా

గ���త్ంచద��న ఇతర సమ����ా�న్ సమ��ప్ం���స్ ఉంట�ంద� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను. 45 CFR 164.524(c)(3) ల� ����్కనన్

సంద�ాభ్లను బట�్ట, ఆ సమ����ా�న్, �� ���య్��ధ్ చ���� సూ్కల్క�, �ా�ింగ్టన్ ��్టట్ ���ార్్ట��ంట్ ఆఫ్ ��ల్త్క� మ��య� �ా్ర���ింగ్

ల�బ� ��ట���� ప్ర�ారం �ేయ����� ��ను ప��కష్ల� �ర్వ��ం�ే �ా���� అ���ారం ఇసూ
త్ , ఆ ప్ర�ారం ���ద్�సుత్��న్ను. వయ్��త్గతం�ా

గ���త్ంచద��న అట�వంట� సమ����ా�న్, ఆ��గయ్ మ��య� మ�నవ ��వల �ారయ్��ా్వహక �ా�ాయ్లయ���� మ��య� వ��త్ం�ే చట్ట ం

ప్ర�ారం అ���ారం �� ం��న ఏ�ె�
ౖ � ఇతర �ా��్ట�� ��ల్ల�� �ేయవచ్చ� క��� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను.

18. ��ను 18 ఏళ�
్ల ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ వయసుస్ ఉనన్ ���య్��్థ� అ��ే ల��� �� �ీ్వయ ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��సం సమ్మ��

అం��ంచ����� చట్ట బదధ్ ం�ా అ���ారం క��� ఉంట�, “�� ���య్��్థ” అ�� పద ప్ర�గం ననున్ సూ�సుత్ంద� మ��య� �� తరప�న ����
ఈ �ారమ్��ౖ సంతకం �ేయవచ్చ� ��ను అర్థం �ేసుక���న్ను.

���డ్-19 ప��కష్క� అనుమ�/సమ్మ�
◻ ��ను ప���� �ారయ్క�మం గ���ం�న ��ౖ సమ����ా�న్, ��క��ం���స్న ప��కష్ నమ���ల �వరణ మ��య� ప���� �ారయ్క�మం వల్ల క���
అవ�ాశమ�నన్ ప్రమ���లను చ���ాను మ��య� ప���� �ారయ్క�మంల� �� ��న
� ర్ ���య్��్థ �ాల�గ్న����� స్వచ్ఛందం�ా

సమ్మ�సుత్��న్ను. �� ���య్��్థ సూ్కల్/సంస్థ క� �ా్రతప�ర్వక అభయ్రధ్నను పం�ించడం ��్వ�ా ఈ సమ����ా�న్ ��ను క���
�� ందవచ్చ� అర్థం �ేసుక���న్ను. ��ను ��న
ౖ ����్కనన్ ��న
� ర్ ���య్��్థ ���డ్-19 ప��కష్ �ే�ంచు��వ����� అనుమ�సుత్��న్ను.

_____________________________________________
త�్ల దండ�్రల� / సంరకష్క�� సంతకం

__________________________
�ే��

◻ ��ను ప���� �ారయ్క�మం గ���ం�న ��ౖ సమ����ా�న్, ��క��ం���స్న ప��కష్ నమ���ల �వరణ మ��య� ప���� �ారయ్క�మం వల్ల క���

అవ�ాశమ�నన్ ప్రమ���లను చ���ాను మ��య� ప���� �ారయ్క�మంల� �ాల�గ్న����� స్వచ్ఛందం�ా సమ్మ�సుత్��న్ను. ��
సూ్కల్/సంస్థ క� �ా్రతప�ర్వక అభయ్రధ్నను పం�ించడం ��్వ�ా ఈ సమ����ా�న్ ��ను క��� �� ందవచ్చ� అర్థం �ేసుక���న్ను.

���డ్-19 ప��కష్ �ే�ంచు��వ����� ��ను సమ్మ�సుత్��న్ను.

_____________________________________________
���య్��ధ్ (18 ల��� అంతకంట� ఎక�్కవ వయసు) ల��� ఉ�ో య్�� సంతకం

__________________________
�ే��

