
Mẫu chấp thuận vắc-xin cúm 
 
 

 
 

 

 

Tên trường:       Ngày khám :  
TÊN ĐẦU TIÊN 

CỦA SINH VIÊN 
            

TÊN CUỐI 

Sinh viên: 
            

Giới tính Nam Nữ 
Ngày sinh: 
(MM/DD/YYYY) 

        
Tuổi tác:                                                   CẤP: 

Địa chỉ nhà                                                           

Điện thoại nhà #(       )        -                   Điê ̣n thoại di đô ̣ng #(       )         - 
Thành phố                                        Mã Bưu Chính               Tiểu bang Chủng tộc: (Vòng tròn một) Người Mỹ gốc Phi / Người da trắng Alaska / Người 

Mỹ gốc Á gốc Tây Ban Nha Người gốc Tây Ban Nha Không phải gốc Tây Ban Nha 

/ Người đảo Thái Bình Dương Khác: 

Đi ̣a chi ̉ email:                          

Các luật chăm sóc sức khỏe hiện hành yêu cầu chúng tôi lập hóa đơn cho công ty bảo hiểm của bạn cho vắc-xin. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho bạn. 

Câu trả lời luôn được bảo mật.    Vui lòng điền vào các câu hỏi sau đây liên quan đến Bảo hiểm sức khỏe trẻ em của bạn: 

     Trợ cấp y tế                                                Con tôi KHÔNG có bảo hiểm y tế             Công ty bảo hiểm: 

Người giữ chính 

sách Tên đầu tiên: 

             Người giữ 

chính sách Tên 

cuối cùng: 

             

Mã thành 
viên: 

               
Người giữ chính sách Ngày sinh : 

(MM/DD/YYYY) 

        

 

1 Có người được chủng ngừa bao giờ có một phản ứng đe dọa nghiêm trọng hoặc cuộc sống để vắc 

xin cúm? 

CÓ KHÔNG 

2 Có người được chủng ngừa bao giờ có hội chứng Guillain-Barre? CÓ KHÔNG 

3 Có phải là tiêm chủng cúm đầu tiên của người? CÓ KHÔNG 

4 Bệnh nhân có dị ứng với bất kỳ thành phần nào của vắc-xin không? CÓ KHÔNG 

                                                                                                                                             KIỂM tra có hoặc không cho mỗi câu hỏi 

 

 

 

Tôi đã đọc các thông tin về vắc xin và biện pháp phòng ngừa đặc biệt trên tờ thông tin vắc xin.  Tôi biết rằng tôi có thể xác định vị trí hiện tại nhất vắc xin thông tin tuyên bố và các thông tin khác tại 

www.immunize.org hoặc www.cdc.gov. Tôi đã có một cơ hội để đặt câu hỏi về vắc xin và hiểu được những rủi ro và lợi ích. Tôi xác nhận rằng dựa trên thông tin được trình bày cho tôi, con tôi có 

đủ điều kiện để có được vắc-xin cúm vào ngày này. Tôi yêu cầu và đồng ý tự nguyện cho vắc xin được trao cho đứa trẻ liệt kê ở trên mà tôi là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và có thẩm 

quyền pháp lý để đưa ra quyết định y tế thay mặt họ. Tôi hiểu rằng không có bảo đảm có thể được cho rằng tiêm chủng cúm sẽ cung cấp miễn dịch từ ký hợp đồng bất kỳ chủng cúm. Con tôi là 

cảm giác tốt ngày hôm nay và anh/cô ấy đã không gần đây đã có một cơn sốt. Tôi chấp nhận trách nhiệm tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc nhận vắc-xin. Tôi 

hướng phát hành hệ thống trường học, Health Hero America LLC, nhân viên, người đại diện và đại lý của mình từ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc tiêm chủng cúm cho con tôi. Tôi hiểu sự 

đồng ý này có hiệu lực trong 6 tháng và tôi sẽ làm cho trường học nhận thức của bất kỳ thay đổi trong sức khỏe của con tôi trước ngày phòng khám tiêm phòng. Phòng khám có thể được lấy từ 

trường.  Tôi cho phép HHA cung cấp cho trường học của con tôi với các tài liệu về tiêm chủng cho ngày hôm nay. 

___________________________________              __________________________________________                 ___________________________ 
           Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ                                              Mối quan hệ với trẻ em                                                                             Ngày 

 

Nếu con quý vị bị chích ngừa cúm sau khi mẫu đơn chấp thuận đã ký đã được trả lại, xin vui lòng liên lạc với trường . 

 
___________________________________                 ____________________ 

        HHA  Nhân viên chữ ký                                                      Ngày 

AREA FOR OFFICIAL ADMINSTRATION USE ONLY 
VIS CDC IIV 08/15/2019                   Flucelvax 0.5 ml IM 

 
 
                      Administered by: ________________________   Location:     RA             LA 

 

Health Hero America, LLC        
244 Flightline Dr. 
Spring Branch, TX 78070 

LA@healthherousa.com 

210-800-8402 
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CHỈ TRẢ LẠI ĐƠN NÀY NẾU 

BẠN MUỐN VẮC XIN NÀY 

 



 

 


