
Imię i nazwisko, data urodzenia

Czy wystąpiła u Ciebie poważna 
reakcja alergiczna (szok 
anafilaktyczny) wymagającą 
interwencji medycznej po przyjęciu 
poprzedniej dawki szczepionki? Czy 
jesteś uczulony na glikol 
polietylenowy? Jeśli tak - nie możesz 
się zaszczepić.

Czy wystąpiła u Ciebie poważna 
reakcja alergiczna  na Trometamol 
(składnik barwnika kontrastowego 
używanego przy badaniach 
radiologicznych MRI)? Jeśli tak, nie 
możesz się zaszczepić.

Czy wystąpiła u Ciebie poważna 
reakcja alergiczna (szok 
anafilaktyczny) po przyjęciu wielu 
różnych lekarstw, nie wiadomo 
dlaczego? Może to oznaczać, że 
jesteś uczulony na glikol 
polietylenowy. Jeśli tak - nie możesz 
się zaszczepić.



Czy kiedykolwiek chorowałeś na Mastocytozę? Jeśli tak - możesz się zaszczepić, ale powinieneś 
poddać się obserwacji przez 30 minut po zaszczepieniu.

Czy chorowałeś na zapalenie mięśnia sercowego po poprzedniej dawce szczepionki? Jeśli tak - nie możesz się zaszczepić. 
Czy  chorowałeś na zapalenie osierdzia po poprzedniej dawce szczepionki?
Jeśli tak - patrz, pytanie dalej: 
4a. Jeżeli chorowałeś na zapalenie osierdzia po poprzedniej dawce szczepionki, lekarz specjalista musi potwierdzić, że jest to 
bezpieczne w Twoim przypadku. Jeżeli nie posiadasz potwierdzenia od lekarza specjalisty - nie możesz się zaszczepić.



Tylko w przypadku dzieci w wieku od 5 do 11 lat: Czy dziecko chorowało na pediatryczny wieloukładowy zespół 
zapalny po infekcji Covid-19? Jeśli tak:

Czy dziecko w pełni wyzdrowiało? Czy minęło ponad 90 dni od diagnozy? (Jeśli tak, dziecko może być 
zaszczepione)

Czy w przeciągu ostatnich ostatnich 4 tygodni zaszczepiłeś się przeciwko małpiej/wietrznej ospie? Jeśli tak, 
poczekaj 4 tygodnie przed przyjęciem szczepionki na Covid-19.



Jeśli to Twoja pierwsza/druga dawka szczepionki przeciw Covid-19, czy w przeciągu ostatnich 4 
tygodni miałeś zdiagnozowany Covid (testem antygenowym lub PCR)? Jeśli tak, i jest to Twoja 
1-2 dawka, poczekaj aż w pełni wyzdrowiejesz a następnie odczekaj 4 tygodnie.

Czy w przeciągu ostatnich 4 miesięcy miałeś Covid-19? Jeśli tak, odczekaj jeszcze 4 miesiące przed 
przyjęciem dawki przypominającej.

Czy masz zaburzenia krwawienia lub czy jesteś w trakcie terapii na antykoagulację? Nawet jeśli tak, 
możesz przyjąć szczepionkę, ale powiedz o tym osobie szczepiącej.



Masz mniej niż 30 lat? Od tego zależy, jaką szczepionkę dostaniesz

Tylko dla Moderny: Czy chorujesz na zespół przesiąkania włośniczek? 
Jeśli tak: Czy omówiłeś ryzyka i korzyści wynikające ze szczepienia ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem 
specjalistą?



Czy jesteś w ciąży i jest to Twoja kolejna dawka przypominająca? Jeśli tak: 
Jeśli ciąża nie trwa jeszcze 16 tygodni lub przyjęłaś już dawkę przypominającą, nie przysługuje Ci ta 
szczepionka, chyba że jesteś osobą o obniżonej odporności.



Dla ludzi w wieku lat 16 i wzwyż:
Jedna z tych opcji odnosi się do decyzji o zgodzie pacjenta, zaznaczyć właściwe:

Pacjent zgodził się na przyjęcie szczepionki przeciw Covid-19 i dostał informacje na piśmie,

Pacjent nie zgadza się na szczepionkę przeciw Covid-19 i nie powinien się szczepić, LUB

Pacjent nie może wyrazić zgody i jest szczepiony przeciw Covid-19 zgodnie z jego korzyścią/wolą/preferencją, 

Powyższe informacje znajdują się w książeczce zdrowia pacjenta, łącznie z jakąkolwiek konsultacją mającą na celu 
określenia jego woli i preferencji.



Dla dzieci w wieku lat 15 i młodszych:

Tylko rodzic lub opiekun prawny może zgodzić się/odmówić zgody na szczepienie dzieci w wieku lat 15 i młodszych.

Potwierdzam, że jestem uprawniony do wyrażenia zgody na szczepienie wyżej nazwanego dziecka.

Rozumiem, że wyrażam zgodę na podanie jednej dawki/z góry wyrażam zgodę na podanie dwóch lub trzech dawek 
szczepionek przeciw Covid-19 w należytym odstępie czasowym

Podpis/Data/Imię

Proszę zaznaczyć: Rodzic/Opiekun prawny/Osobiście

Dziecko wyraża zgodę na przyjęcie szczepionki.

Disclaimer (Zastrzeżenie) 
Tłumaczenie zostało przygotowane przez Forum Polonia Ireland, ale nie jest oficjalnym, formalnym tłumaczeniem. Tłumaczenie ma ułatwić zrozumienie dokumentu, niemniej należy 
polegać na angielskiej wersji dokumentu a w razie wątpliwości - skonsultować treść dokumentu z Health Service Executive, albo z Twoim lekarzem pierwszego kontaktu. 


