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ЗГОДА БАТЬКІВ НА ПРОВЕДЕННЯ ЩЕПЛЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІМ У СУПРОВОДІ ІНШИХ ОСІБ
 
Я, що нижче підписався(лася)                              _______________________________________________________________ 

Батько/мати ________________________________, який (-а) народився (-лася) _____________ року, 

даю згоду на проведення щеплення  проти COVID-19 вищевказаному (-ній) сину/доньці, запланованого 

на  _______________року, у супроводі пана/пані  _____________________________________________ .

 Також заявляю, що на протязі всього часу, на коли заплановано проведення щеплення, зі мною можна зв'язатися 

за наступним номером телефону _____________________. 

 Заявляю, що вищевказаний (-на) син/донька: 

1.  В даний час хворіє?                                                                                                               ТАК      НІ        НЕ 
ЗНАЮ 

2.  Має високу/підвищену температуру ті                                                                                ТАК       НІ        НЕ 
ЗНАЮ  

3.   Має алергію на деякі продукти харчування, ліки або компоненти  вакцини? 
Якщо так, УТОЧНИТИ, які саме: 
……………………………………………………………………………… 

ТАК      НІ         НЕ 

ЗНАЮ  

4.   Чи спостерігалися у нього/неї тяжкі побічні реакції після попередніх щеплень?          ТАК       НІ       НЕ 
ЗНАЮ  

5.   Чи страждає на захворювання серця або легенів, астму, захворювання 
       нирок, діабет, анемію чи інші захворювання крові?  

ТАК       НІ       НЕ 
ЗНАЮ  

6.   Чи ослаблена у нього/неї імунна система через такі захворювання як:
       рак, лейкемія, лімфома, ВІЛ/СНІД, трансплантація тощо?  

ТАК      НІ        НЕ 
ЗНАЮ  

7.  Чи приймав (-ла) він/вона протягом останніх 3 місяців які-небудь ліки, що 
      послаблюють імунну систему (наприклад: кортизон, преднізолон або інші 
      стероїди), або протипухлинні препарати, чи проходив (-ла) курс променевої 
      терапії?

 
ТАК 

 
НІ 

НЕ
ЗНАЮ  

8. Чи робили йому/їй протягом останнього року переливання крові чи компонентів 
    крові, чи вводили йому/їй імуноглобуліни (гамма) чи противірусні препарати? 

ТАК      НІ        НЕ 
ЗНАЮ 

 
9.  Приймає препарати для розрідження крові? 

ТАК       НІ        НЕ 
ЗНАЮ  

10. Чи спостерігалися у нього/неї судоми, ураження мозку або нервової системи? ТАК        НІ      НЕ 
ЗНАЮ  

11. Чи робили йому/їй щеплення протягом останніх 4 тижні? 
       Якщо так, то вкажіть які саме
 

…………………………………………………………… 
ТАК       НІ       НЕ 

ЗНАЮ  
12. Вагітна /для дівчат/?                                                                                                            ТАК        НІ       НЕ 

ЗНАЮ  
13. У нього/неї коли-небудь був позитивний тест на COVID-19? Якщо так, то коли? 

………………………………………………….. 
ТАК        НІ       НЕ 

ЗНАЮ  
14. Чи здійснював (-ла) якісь міжнародні поїздки за останній місяць?                                 ТАК        НІ       НЕ 

ЗНАЮ  
15. Зараз перебуває на карантині?                                                                                           ТАК         НІ       НЕ 

ЗНАЮ  
 
Дата заповнення  ___/___/_____                                                         Підпис одного з батьків 
        ___________________________ 
 

 До даної довіреності додається ксерокопія посвідчення особи одного з батьків, який її підписав.


