
 ة/عاًما بغياب الوالد 12-15استمارة موافقة والد على إعطاء تطعيم مضاد لفيروس كورونا ألبناء 

عاًما ضد فيروس كورونا، حيث سيتم إعطاء التطعيمات  15إلى  12يبدأ هذه األيام تطعيم األطفال الذين يبلغون من العمر 

 في العيادات التابعة لصناديق المرضى.

ة رهنًا بالحصول على موافقة مستنيرة من أحد /عاًما حتى بغياب والد 12ة بلغ من العمر /تطعيم طفلكقاعدة عامة، يمكن 

ا وما شابه /ا أو تردده/تبدي اعتراضه/ة يبدي/الوالدين على األقل. ومع ذلك، يجب تقدير كل حالة بعينها وإذا كان الطفل

صى بالحضور برفقة والد أو غيره من المرافقين البالغين ذلك فال يجوز التطعيم بغياب أحد الوالدين. من المفضل ويو

، ة أحد أفراد العائلة اآلخرين ولم ذلك الشخص بالغًاة برفق/بالنيابة عن الوالد. وفي حال حضر الطفلالذين يتصرفون 

النيابة رف بالتصفيجوز حينها التطعيم رهنًا بالحصول على موافقة مستنيرة من الوالد على التطعيم وبتفويض المرافق ب

عنه. من أجل تطعيم األطفال يلزم الحصول على موافقة الوالد )أحد الوالدين على األقل*( أو الوصي المعيّن. وسيتم تبليغ 

 اآلباء عن التطعيم وموعد التطعيم من خالل النشر على وسائل مختلفة.

 يمكن أخذ موافقة الوالد بإحدى الطرق التالية:

 لتلقي التطعيم ووافق شفهيًا على تلقي التطعيم فيجب توثيق حضوره ضمن السجل. ة/فل. إذا حضر الوالد مع الط1

يجب توثيق تفاصيل المكالمة ضمن  –منح موافقته الشفهية هو قد هاتفيًا و صال بالوالدالتتمت المبادرة ل. في حال 2

 السجل.

تروني أو تطبيق واتساب(، فيمكن استخدام هذه الطريقة . إذا تم التواصل مع الوالد إلكترونيًا )مثالً من خالل البريد اإللك3

 ويجب توثيق تفاصيل اإلذن ضمن السجل. –للحصول على اإلذن 

 . من خالل استمارة الموافقة حسب صيغتها المرفقة، أو حسب صيغة مشابهة.4

 ذلكتلتمس عدم تلقي التطعيم، حتى في حال منح الوالد موافقته على /يلتمس ة/ال يجوز تطعيم طفل

بتسوية هذه الخالفات فيما  ا* إذا أعلن أحد الوالدين عن وجود خالفات بين الوالدين حول هذه المسألة، فيجب السماح لهم

 الفتاة في هذه األثناء./، وال يجوز تطعيم الفتىابينهم

 عاًما فما فوق 12األعمار  – covid-19موافقة الوالد على إعطاء التطعيم المضاد لفيروس كورونا 

 من:

 _______________  _______________ والد الطفل:

 ة(/رقم الهوية )للطفل  االسم األول واسم العائلة  

 عاًما من العمر. 18بعُد  تبلغ/عاًما، ولم يبلغ 12ت من العمر /بنتي قد بلغ/أصرح بأن ابني 

 بنتي./أوافق على إعطاء تطعيم مضاد لفيروس كورونا البني 

 ا./بنتي خالفًا لرغبته/ن يتم تطعيم ابنيمن المعلوم لدي أنه ل 

 ا الصحية، وحول حاالت الحساسية/بنتي تقديم تفاصيل حول حالته/من المعلوم لدي أنه يتعين على ابني 

 .قبل تلقي التطعيم دوية وأنواع األغذيةتجاه األ واألرجية

 الصحة:أو من المعلوم لي أنه تتوفر معلومات حول التطعيم على موقع وزارة /قرأت و 
vaccine-http://go.gov.il/covid19 

دقيقة تقريبًا بعد إعطاء التطعيم من  15ابنتي البقاء في مكان إعطاء التطعيم لمدة /ومن المعلوم لدي أنه يجب على ابني

تعايش حالة من الحساسية أو األرجية الخاصة بموجب التعليمات /ت يعايش/دقيقة إذا كان 30، أو لمدة ا/أجل مراقبة حالته

 الصادرة عن وزارة الصحة.

التطعيم بعد  نحوة، إذا ظهرت ردود فعل /ومن المعلوم لدي أنه يجب التوجه لتلقي الرعاية الطبية أو الستشارة طبيب

 يم.بنتي الجسدية بعد تلقي التطع/تلقييه، أو إذا طرأ تغيّر ما على حالة ابني

____________ ____________ _____________ ____________ 
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http://go.gov.il/covid19-vaccine

