
MRN (Medical Record Number): 

COVID-19 Vaccine Screening Form 
Last   Name:   ________________________________________   First   Name:   ________________________________________ 

Date of Birth: _________________________ 

Emergency Contact Name and Phone number: 

Have you ever received a dose of the COVID-19 Vaccine?  Yes  No 
If yes, which vaccine product?  Pfizer  Moderna  Janssen (Johnson & Johnson)  Other   
Are you here today for an additional dose of vaccine after completing 2 doses of Pfizer or Moderna?  Yes  No 

If you answer “yes” to any question below, it does not necessarily mean you should not be vaccinated. It 
just means additional questions may be asked. 

Yes No 
1. Do you have a bleeding disorder or are you taking a blood thinner other than Aspirin? (For

“yes” answers, pressure will be held on the arm by the vaccinator after the injection)
2. Have you ever had a severe allergic reaction (e.g., anaphylaxis) to anything? This would

include food, pet, environmental, or oral medication allergies. (For “yes” answers, 30 min
observation is required) 

3. Have you ever had an allergic reaction to another vaccine (other than COVID-19 vaccine) or
an injectable medication? (For “yes” answers, 30 min observation is required)

“Yes” answers to the questions below will be addressed by an RN on site per BRN 
nursing protocol. 
4. Have you ever had an allergic reaction to any of the following?

• Previous dose of the COVID-19 Vaccine
• Component of the COVID-19 vaccine, including polyethylene glycol (PEG), which is found

in some medications, such as laxatives and preparations for colonoscopy procedures
• Polysorbate

This would include a severe allergic reaction [e.g., anaphylaxis] that required treatment with epinephrine or 
EpiPen® or that caused you to go to the hospital. It would also include an allergic reaction that occurred within 
4 hours that caused hives, swelling, or respiratory distress, including wheezing. 

5. In the last 3 months, have you had a Stem Cell/Bone Marrow Transplant or undergone
Cellular Therapy (CAR T Cell therapy)?

6. Are you currently undergoing chemotherapy for acute leukemia?
7. Have you received antibody therapy (monoclonal antibodies or convalescent serum) as

treatment for COVID-19 in the last 90 days?
If you have dermal fillers: You may develop temporary swelling at or near the filler injection site after 
a dose of a COVID-19 vaccine. Please contact your healthcare provider if swelling develops at or near the 
site of dermal filler following vaccination. 
If you have a weakened immune system: The vaccine effectiveness in immunocompromised 
populations is unknown. You may have a reduced immune response to the vaccine. Some 
Rheumatologists recommend altering immunosuppressant medications. Please speak to your healthcare 
provider before proceeding to vaccination if you would like to discuss this further. 
If you are pregnant or breastfeeding: The FDA authorized COVID-19 vaccines for pregnant and 
breastfeeding people. They are not live vaccines. Based on current knowledge, experts believe that the 
benefits of receiving Covid-19 vaccines outweigh any known or potential risks to the pregnant/lactating 
person or the fetus/baby. 
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[Patient Sticker/Demographics] 

CONSENT TO COVID-19 VACCINATION 

The County of Santa Clara is offering COVID-19 vaccination to individuals who meet State of California criteria for 
vaccination. There is no cost to you for vaccination and insurance is not required. However, if you have health insurance 
that covers this service, your insurance may be billed. 

CONSENT 
I have been provided with and have read or had explained to me the Fact Sheet for the COVID-19 vaccine that I am receiving 
(or if legal representative, the person I am representing is receiving). I have had an opportunity to ask questions, which have 
been answered to my satisfaction. I understand the risks and benefits of receiving the COVID-19 vaccine and request that 
the vaccine be given to me / the person for whom I am the legal representative. I understand that my vaccination will be 
entered into the local California Immunization Registry (CAIR), which will allow for coordinated care between my health 
care providers. 

ASSIGNMENT OF INSURANCE/MEDICAL BENEFITS 
I irrevocably assign and transfer to the County all rights, benefits, and any other interests in connection with any insurance 
plan, health benefit plan, or other source of payment for my care. This assignment includes assigning and authorizing 
direct payment to the County of all insurance and health plan benefits payable for this outpatient service, at a rate not to 
exceed the charges listed in the charge description masters. I agree that the insurer or plan’s payment to the County 
pursuant to this authorization shall discharge its obligations to the extent of such payment. I agree to cooperate with, and 
take all steps reasonably requested by, the County to perfect, confirm, or validate this assignment. 

NOTICE OF PRIVACY PRACTICES 
I hereby acknowledge receipt of the Notice of Privacy Practices (NPP) of the County of Santa Clara Health System. Our 
NPP gives you information about how we may use and disclose your medical or protected health information. Our NPP is 
subject to change. If we change our notice, we will post the revised version in our facilities and on our website here: 
https://www.scvmc.org/sites/g/files/exjcpb911/files/Notice%20of%20Privacy%20Practices%20- 
%20English%20Mar%202019%20final.pdf 

ACKNOWLEDGEMENT REGARDING SUBSEQUENT DOSES 
I consent to receive email or text messages with reminders to schedule an appointment for a subsequent dose, if needed. I 
understand that such messages will not be sent securely. 

I certify that I am the patient, the patient’s legal representative, or otherwise authorized by the patient to sign the above 
and accept its terms on the patient’s behalf. 

Signature (patient or legal representative): 

Patient Name: Date: 

Legal Representative printed name (if applicable): Phone: 

If not patient, indicate relationship to patient:   

Moderna Fact Sheet Pfizer Fact Sheet 
(Paper copy available (Paper copy available 
upon request) upon request) 

Johnson & Johnson Fact Sheet 
(Paper copy available 
upon request) 

11.1.21 

Pfizer 5-11 Fact Sheet 
(Paper copy available upon 
request) 

https://www.scvmc.org/sites/g/files/exjcpb911/files/Notice%20of%20Privacy%20Practices%20-%20English%20Mar%202019%20final.pdf
https://www.scvmc.org/sites/g/files/exjcpb911/files/Notice%20of%20Privacy%20Practices%20-%20English%20Mar%202019%20final.pdf


COVID-19 Vaccine Intake Form 
Patient Information 

First Name: Middle Initial: Last Name: 

Date of Birth (mm/dd/yyyy): Gender:
□ Male □ Nonbinary

Phone Number: 
□ Home □ Mobile

□ Female □ Unknown

Address (Street, City, State, Zip Code): 

Email Address: Preferred Language: 

Race Ethnicity 
□ (1) Alaska Native
□ (2) Asian, Cambodian
□ (3) Asian, Chinese
□ (4) Asian, Filipino
□ (5) Asian, Indian
□ (6) Asian, Japanese
□ (7) Asian, Korean
□ (8) Asian, Laotian
□ (9) Asian, Other
□ (10) Asian, Pakistani
□ (11) Asian, Vietnamese
□ (12) Black, African-American
□ (13) Black, African
□ (14) Black, Other

□ (15) Hispanic or Latino
□ (16) Native American
□ (17) Pacific Islander
□ (18) Pacific Islander,
Guamanian
□ (19) Pacific Islander, Hawaiian
□ (20) Pacific Islander, Samoan
□ (21) Patient Declined/ Unable

to specify
□ (22) White, Arab
□ (23) White, European
□ (24) White, Middle Eastern or

North African
□ (25) White, North American
□ (26) White, Other

□ (1) Central American
□ (2) Cuban
□ (3) Dominican
□ (4) Latin American
□ (4) Mexican
□ (5) Not Hispanic or Latino
□ (6) Other Hispanic or Latino
□ (7) Patient Declined/Unable

to Specify
□ (8) Puerto Rican
□ (9) South American
□ (10) Spaniard
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Data Collection for COVID-19 Vaccine Equity - Patient Information 
 

Please check any of the items below if they apply to you: 
I am a Migratory/Seasonal Agricultural Worker  Yes   No  Declined to Answer 
I am experiencing homelessness  Yes   No  Declined to Answer 
I receive Section 8 Housing subsidy  Yes   No  Declined to Answer 
I have limited ability to speak in English or read/write in English  Yes   No  Declined to Answer 

 
Do you have any type of disability including physical disability or mobility limitations, mental health disability, 
visual/hearing disability, intellectual or learning disability?  Yes  No  Declined to Answer 

 
 

Por favor, marque cualquiera de los siguientes puntos que le correspondan: 
Soy un trabajador agrícola migratorio o de temporada  Si  No  Declino responder 
No tengo hogar  Si   No  Declino responder 
Recibo un subsidio de vivienda de la Sección 8  Si  No  Declino responder 
Tengo una capacidad limitada para hablar en inglés o  Si  No  Declino responder 

leer/escribir en inglés 
 

¿Tiene algún tipo de discapacidad, incluida la discapacidad física o las limitaciones de movilidad, la discapacidad 
mental, la discapacidad visual/auditiva, la discapacidad intelectual o de aprendizaje? 

 Sí  No  Declino responder 
 
 

đánh dấu các mục dưới đây, nếu có mục nào đúng với quý vị: 
Tôi là Nhân Viên Nông Nghiệp Theo Mùa/ Di Động  Đúng  Không   Không trả lời 
Tôi là người vô gia cư  Đúng  Không  Không trả lời 
Tôi nhận Trợ Cấp Gia Cư theo Section 8  Đúng  Không  Không trả lời 
Tôi nói, đọc và viết tiếng Anh rất hạn chế  Đúng  Không   Không trả lời 

 
Quý vị có bị khuyết tật gì, như mất năng lực thể chất, khó di chuyển, bệnh tâm trí, mất khả năng thị giác/thính 
giác, hoặc mất khả năng về tri thức hoặc học vấn?  Có  Không  Không trả lời 

 
 
請檢查以下任何一項是否適用於您： 

我是遷移性/季節性農業工作者  是  否  拒絕回答 

我正在無家可歸  是  否  拒絕回答 

我領取第 8 款(Section 8)住房補貼  是  否  拒絕回答 

我的英語口語或英語讀寫能力有限  是  否  拒絕回答 
 

您是否有任何類型的殘障，包括身體殘障或移動受限， 

精神心理健康障礙，視覺/聽覺障礙，智力或學習障礙  是  否  拒絕回答 
 
 

SVCT-6680C Translated by VMC. LS. 10.26.21 
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COVID-19 Vaccination Instructions for Patients 

 
 
 
 
 
 

 
Side effects that have been reported with COVID-19 vaccines include: 

 
• Injection site reactions: pain, tenderness and swelling of the lymph nodes (glands) in the same 

arm of the injection, swelling (hardness) and redness 
• General side effects: fatigue, headache, muscle pain, joint pain, chills, nausea and vomiting, 

and fever 
 

If you have any side effects from the vaccine you received today that bother you or do not go away, 
please call your healthcare provider or Valley Connection at 888-334-1000. 

 
You can register for V-safe which is offered by the Center for Disease Control (CDC). V-safe is a 
smartphone-based tool that uses text messaging and web surveys to provide personalized health 
check-ins after you receive a COVID-19 vaccine. Through V-safe, you can quickly tell CDC if you have 
any side effects after getting a COVID-19 vaccine. Depending on your answers to the web surveys, 
someone from CDC may call to check on you and get more information. V-safe will also remind you to 
get your second COVID-19 vaccine dose if you need one. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html 

 

V-Safe QR Code: 

 
There is a small chance that the COVID-19 vaccine could cause a severe allergic reaction. 
A severe allergic reaction would usually occur within a few minutes to one hour after getting the 
vaccine. Signs of a severe allergic reaction can include: 

 
• Difficulty breathing 
• Swelling of your face and throat 
• A fast heartbeat 
• A bad rash all over your body 
• Dizziness and weakness 

 
 

Moderna Fact Sheet 
(paper copy available upon request) 

 
 

 
Pfizer Fact Sheet 

(paper copy available upon request) 
 

 
Johnson & Johnson Fact Sheet 

(paper copy available upon request) 
 

 
8.25.21 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
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Formulario de Evaluación para la Vacuna contra el 

COVID-19 

ST-6478c, Translated by VMC, LS (GV) 9/20/21 

Apellidos: _______________________________________________Nombre:_________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:   ____________________________________  

Nombre y teléfono del contacto de emergencia: ___________________________________________________________________________ 

¿Ha recibido alguna vez una dosis de la vacuna contra el COVID-19?   Sí     No 

Si es así ¿qué producto?    Pfizer  Moderna  Janssen (Johnson & Johnson)            Otro   

¿Está aquí hoy para recibir una dosis adicional de la vacuna después de haber completado 2 dosis de Pfizer o Moderna?  Si  No  

Si usted responde "sí" a alguna pregunta, no significa necesariamente que no deba vacunarse. Sólo significa que se le 
pueden hacer preguntas adicionales 

Si tiene rellenos dérmicos: usted podría desarrollar hinchazón temporal en o cerca del lugar de inyección del relleno después de 
una dosis de la vacuna COVID-19. Por favor, contacte a su proveedor de atención médica si se produce hinchazón en el lugar del 
relleno dérmico o cerca de él después de la vacunación. 

Si usted tiene un sistema inmunológico debilitado: Se desconoce la eficacia de la vacuna en poblaciones inmunodeprimidas. 
Es posible que tenga una respuesta inmunológica reducida a la vacuna. Algunos reumatólogos recomiendan modificar la 
medicación inmunosupresora, por favor consulte con su proveedor de atención médica antes de la vacunación si desea hablar de 
esto más a fondo. 

Si usted está embarazada o amamantando: La FDA autorizó las vacunas contra el COVID-19 para personas embarazadas y/o 
que estén amamantando. Estas vacunas no son vacunas vivas. Basándose en los conocimientos actuales, los expertos creen que 
los beneficios de recibir las vacunas contra el Covid-19 superan cualquier riesgo conocido o potencial para la persona 
embarazada/lactante o el feto/bebé. 

Sí No 

1. ¿Tiene usted un trastorno de sangrado o está tomando un anticoagulante distinto a la aspirina?   (Para las
respuestas afirmativas, el vacunador mantendrá la presión en el brazo después de la inyección)

2. ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a algo? Esto incluiría alergias
a alimentos, mascotas, al medio ambiente o a medicamentos orales. (Para las respuestas afirmativas, se
requieren 30 minutos de observación)

3. ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica a otra vacuna (que no sea la COVID-19) o a un medicamento
inyectable? (Para las respuestas afirmativas, se requieren 30 minutos de observación)

Las respuestas afirmativas a las preguntas que figuran a continuación serán discutidas con uno de los 
enfermeros registrados en el centro de vacunación según el protocolo de enfermería de BRN. 

4. ¿Ha tenido alguna vez una reacción alérgica a alguno de los siguientes?

• La dosis anterior de la vacuna contra el COVID-19

• Componente de la vacuna contra el COVID-19, incluyendo el polietilenglicol (PEG), que se encuentra en
algunos medicamentos, como laxantes y preparaciones para procedimientos de colonoscopía.

• Polisorbato
(Esto incluiría una reacción alérgica grave [por ejemplo, anafilaxia] que requiriera tratamiento con epinefrina o EpiPen® o 
que le hiciera ir al hospital. También incluiría una reacción alérgica que ocurriera dentro de las 4 horas y que causara 
urticaria, hinchazón o dificultad respiratoria, incluyendo sibilancias o chillido respiratorio). 

5. En los últimos 3 meses, ¿se ha sometido a un trasplante de células madre o de médula ósea o a una
terapia celular (terapia de células T con CAR)?

6. ¿Se está sometiendo a quimioterapia por leucemia aguda?

7. ¿Ha recibido terapia de anticuerpos (anticuerpos monoclonales o suero para convalecientes) como
tratamiento para el COVID-19 en los últimos 90 días?

Numero de Registro Medico (Medical Record Number, MRN):

11703-S REV 10/29/21



           [Patient Sticker/Demographics] 

CONSENTIMIENTO PARA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

El Condado de Santa Clara está ofreciendo la vacunación contra el COVID-19 a las personas que cumplen con los criterios del 
Estado de California para la vacunación. La vacunación es gratuita y no se requiere un seguro médico. Sin embargo, si usted 
tiene un seguro médico que cubre este servicio, su seguro puede ser facturado. 

CONSENTIMIENTO 
Se me ha proporcionado y he leído o se me ha explicado la Hoja Informativa para la vacuna contra el COVID-19 que estoy 
recibiendo (o si es el representante legal, la persona a la que represento está recibiendo). He tenido la oportunidad de hacer 
preguntas, que han sido respondidas a mi satisfacción. Entiendo los riesgos y beneficios de recibir la vacuna contra el COVID-
19 y solicito que se me administre la vacuna a mí / a la persona de la que soy representante legal. Entiendo que mi vacuna será 
ingresada en el Registro de Inmunización de California (CAIR) local, lo que permitirá la atención coordinada entre mis 
proveedores de atención médica.    

CESIÓN DE SEGURO / BENEFICIOS MÉDICOS 
Cedo y transfiero irrevocablemente al Condado todos los derechos, beneficios y cualquier otro interés en relación con cualquier 
plan de seguro, plan de beneficios de salud u otra fuente de pago por mi atención. Esta cesión incluye asignar y autorizar el pago 
directo al Condado de todos los beneficios del seguro y de plan de salud pagaderos por este servicio ambulatorio, a una tarifa 
que no exceda los cargos enumerados en los patrones de descripción de cargos. Estoy de acuerdo en que el pago del asegurador 
o del plan de salud al Condado de acuerdo con esta autorización, liberará sus obligaciones en la medida de dicho pago. Estoy de
acuerdo en cooperar con el Condado y tomar todas los pasos razonablemente solicitados por el Condado para perfeccionar,
confirmar o validar esta cesión.

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Por la presente reconozco haber recibido el Aviso de Prácticas de Privacidad (NPP) del Sistema de Salud del Condado de 
Santa Clara (CSCHS). Nuestro NPP le brinda información sobre cómo podemos usar y divulgar su información médica o 
información protegida de salud (PHI). Nuestro NPP está sujeto a cambios. Si cambiamos nuestro aviso, publicaremos la 
versión revisada en nuestras instalaciones y en nuestro sitio web aquí:https://www.scvmc.org/sites/g/files/exjcpb911/files/
ST-2500-2%20Patients%27%20Notice%20of%20Privacy%20Practices.pdf  

RECONOCIMIENTO DE LAS DOSIS ADICIONALES
Doy mi consentimiento para recibir mensajes de correo electrónico o de texto con recordatorios para programar una cita para 
una dosis adicional, si es necesario. Entiendo que dichos mensajes no se enviarán de forma segura.

Certifico que soy el paciente, el representante legal del paciente, o que estoy autorizado por el paciente para firmar lo que esta 
arriba mencionado y aceptar los términos en nombre del paciente.

Firma (paciente o representante legal): ___________________________________________________

Nombre del paciente: __________________________________________ Fecha:____________ 

Nombre del representante legal en letra de molde (si corresponde): _____________________________

Teléfono: ______________    Si no es el paciente, indique relación con el paciente: ________________
Hoja Informativa de Moderna 

(Copia en papel disponible si se solicita) 
Hoja Informativa de Pfizer 

(Copia en papel disponible si se solicita) 
Hoja Informativa Johnson & Johnson 
(Copia en papel disponible si se solicita) 

11.2.21 

Hoja Informativa de Pfizer 
5-11

(Copia en papel disponible si se solicita) 

https://www.scvmc.org/sites/g/files/exjcpb911/files/ST-2500-2%20Patients%27%20Notice%20of%20Privacy%20Practices.pdf
https://www.scvmc.org/sites/g/files/exjcpb911/files/ST-2500-2%20Patients%27%20Notice%20of%20Privacy%20Practices.pdf


Formulario de Admisión para la Vacuna de COVID-19

Rev. 9/02/21 

Nombre: Inicial del segundo nombre: Apellidos: 

Fecha de nacimiento 
(mm/dd/aaaa): 

Sexo: 
□ Hombre

Sexo: 
□ No binario

Número de teléfono: 
□ Casa       □ Móvil

□ Mujer □ Desconocido

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal):

Dirección de correo electrónico: Idioma preferido:

Raza Etnicidad 
□ (1) Nativo de Alaska
□ (2) Asiático, Camboyano
□ (3) Asiático, Chino
□ (4) Asiático, Filipino
□ (5) Asiático, Indio
□ (6) Asiático, Japonés
□ (7) Asiático, Coreano
□ (8) Asiático, Laosiano
□ (9) Asiático, Otro
□ (10) Asiático, Pakistaní
□ (11) Asiático, Vietnamita
□ (12) Negro, Afroamericano
□ (13) Negro, Africano
□ (14) Negro, Otro

□ (15) Hispano o Latino
□ (16) Nativo Americano
□ (17) Isleño del Pacífico
□ (18) Isleño del Pacífico,
Guameño
□ (19) Isleño del Pacífico,
Hawaiano
□ (20) Isleño del Pacífico,
Samoano
□ (21) Paciente Rechazado / No

se puede especificar
□ (22) Blanco, Árabe
□ (23) Blanco, Europeo
□ (24) Blanco, del Medio Oriente

o del Norte de África
□ (25) Blanco, Norteamericano
□ (26) Blanco, Otro

□ (1) Centroamericano
□ (2) Cubano
□ (3) Dominicano
□ (4) Latinoamericano
□ (5) Mexicano
□ (6) No Hispano o Latino
□ (7) Otro Hispano o Latino
□ (8) Paciente Rechazado / No

se puede especificar
□ (9) Puertorriqueño
□ (10) Sudamericano
□ (11) Español



SVCT-6680C Translated by VMC. LS.        4.21.21 

Data Collection for COVID-19 Vaccine Equity 

Please check any of the items below if they apply to you: 
I am a Migratory/Seasonal Agricultural Worker  Yes   No   Declined to Answer
I am experiencing homelessness  Yes   No   Declined to Answer
I receive Section 8 Housing subsidy   Yes   No   Declined to Answer
I have limited ability to speak in English or read/write in English  Yes   No   Declined to Answer

Do you have any type of disability including physical disability or mobility limitations, mental health disability, 
visual/hearing disability, intellectual or learning disability?        Yes   No   Declined to Answer 

 Por favor, marque cualquiera de los siguientes puntos que le correspondan: 
Soy un trabajador agrícola migratorio o de temporada   Si   No   Declino responder
No tengo hogar  Si   No   Declino responder
Recibo un subsidio de vivienda de la Sección 8   Si   No   Declino responder
Tengo una capacidad limitada para hablar en inglés o   Si   No   Declino responder

    leer/escribir en inglés 

¿Tiene algún tipo de discapacidad, incluida la discapacidad física o las limitaciones de movilidad, la discapacidad 
mental, la discapacidad visual/auditiva, la discapacidad intelectual o de aprendizaje? 

 Sí   No   Declino responder

Xin đánh dấu các mục dưới đây, nếu có mục nào đúng với quý vị: 
Tôi là Nhân Viên Nông Nghiệp Theo Mùa/ Di Động  Đúng   Không   Không trả lời
Tôi là người vô gia cư    Đúng   Không   Không trả lời
Tôi nhận Trợ Cấp Gia Cư theo Section 8  Đúng   Không   Không trả lời
Tôi nói, đọc và viết tiếng Anh rất hạn chế  Đúng   Không   Không trả lời

Quý vị có bị khuyết tật gì, như mất năng lực thể chất, khó di chuyển, bệnh tâm trí, mất khả năng thị giác/thính 
giác, hoặc mất khả năng về tri thức hoặc học vấn?             Có       Không   Không trả lời 

請檢查以下任何一項是否適用於您： 

我是遷移性/季節性農業工作者 是   否   拒絕回答

我正在無家可歸 是   否   拒絕回答

我領取第 8款(Section 8)住房補貼 是   否   拒絕回答

我的英語口語或英語讀寫能力有限  是   否   拒絕回答

您是否有任何類型的殘障，包括身體殘障或移動受限， 

 精神心理健康障礙，視覺/聽覺障礙，智力或學習障礙      是   否   拒絕回答



Los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 que se han reportado incluyen: 

• Reacciones en el lugar de la inyección: dolor, sensibilidad e inflamación de los ganglios linfáticos
(glándulas) en el brazo de la inyección, hinchazón (endurecimiento) y enrojecimiento.

• Efectos secundarios generales: fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de las coyunturas,
escalofríos, náuseas y vómitos, y fiebre.

Si tiene algún efecto secundario de la vacuna que recibió hoy que le moleste o no desaparezca, por favor 
llame a su proveedor de atención médica o a Valley Connection al 888-334-1000. 

Usted puede registrarse en V-safe, que ofrece los Centros de Control de Enfermedades (CDC). V-safe es 
una herramienta, para teléfonos inteligentes, que utiliza mensajes de texto y encuestas en la web para 
proporcionar controles de salud personalizados después de recibir la vacuna contra el COVID-19. A 
través de V-safe, usted puede informar rápidamente a los CDC si tiene algún efecto secundario después 
de recibir la vacuna contra el COVID-19. Dependiendo de sus respuestas a las encuestas web, alguien 
de los CDC puede llamarle para comprobar cómo está y obtener más información. V-safe también le 
recordará que debe recibir su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 si la necesita.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html 

Código QR de V-Safe: 

Existe una pequeña posibilidad de que la vacuna contra el COVID-19 pueda causar una reacción alérgica 
grave. Por lo general, una reacción alérgica grave ocurriría entre unos minutos y una hora después de 
recibir la vacuna. Las señales de una reacción alérgica grave pueden incluir: 

• Dificultad para respirar

• Hinchazón de su cara y garganta

• Un latido cardíaco rápido

• Un sarpullido grave en todo el cuerpo

• Mareos y debilidad

Hoja informativa de Moderna
(Copia en papel si la solicita)

Hoja informativa de Pfizer 
(Copia en papel si la solicita) 

Hoja informati va de Johnson & Johnson
(Copia en papel si la solicita) 

Información para Pacientes sobre la Vacuna 
Contra el COVID-19 

8.25.21

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html


COVID-19 Vaccine Screening Form 
Giấy Kiểm Tra Giám Định Chích Ngừa COVID-19 - Vietnamese 

Họ/Last Name: Tên/First Name: 

Ngày Sanh/ DOB.:     

Tên và số điện thoại của người liên lạc khẩn cấp: 

Quý vị đã có chích thuốc ngừa COVID-19 trước đây hay không? Có/Yes Không/No 

Nếu có, loại thuốc nào?       Pfizer        Moderna       Janssen (Johnson & Johnson)  Thuốc khác 

Hôm nay có phải quý vị đến để chích liều thuốc ngừa bổ sung, sau khi đã chích 2 liều Pfizer hoặc Moderna? 

Có/Yes Không/No 

Nếu trả lời “Có” bất cứ câu hỏi nào, không nhất thiết là quý vị sẽ không được chích ngừa; nhưng chúng tôi 

cần hỏi thêm một số câu hỏi. 

Có/Yes Không/No 

1. Quý vị có bệnh rối loạn máu, hoặc đang dùng thuốc loãng máu, ngoài aspirin? (nếu
“Có” thì y tá sẽ đặt áp lực đè lên cánh tay sau khi chích ngừa.

2. Quý vị có từng bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng (như bị sốc đối kháng) với bất cứ
gì khác, như thức ăn, thú nuôi, môi trường, hoặc thuốc uống. (Nếu có thì quý vị
phải ở lại 30 phút để được quan sát theo dõi).

3. Quý vị có bị phản ứng dị ứng với thuốc ngừa bệnh khác (ngoài thuốc ngừa COVID-
19) hoặc thuốc chích nào khác? (Nếu có, quý vị phải ở lại 30 phút để quan sát).

Nếu trả lời “Có” bất cứ câu hỏi nào dưới đây thì Y Tá tại địa điểm sẽ quyết định theo quy luật điều dưỡng của BRN 

4. Quý vị có từng bị phản ứng dị ứng với bất cứ loại thuốc nào sau đây?

• Liều thuốc chích ngừa COVID-19 trước đây.

• Thành phần nào trong thuốc ngừa COVID-19, bao gồm polyethylene glycol
(PEG), là dược chất có trong một số thuốc, như thuốc nhuận trường, hoặc
thuốc làm sạch ruột để chuẩn bị soi ruột già.

• Polysorbate.
(Điều này bao gồm phản ứng dị ứng nghiêm trọng [như bị sốc đối kháng] phải cần điều trị 
với epinephrine hoặc EpiPen® hoặc phải nhập viện điều trị, hoặc các phản ứng dị ứng xảy 
ra trong vòng 4 giờ, như nổi mề đay, sưng, khó thở, thở khò khè.) 

5. Trong 3 tháng vừa qua, quý vị có Cấy Ghép Tế Bào Gốc/Tủy Xương hoặc Liệu
Pháp Tế Bào Miễn Dịch (CAR T Cell therapy)?

6. Hiện nay quý vị có đang xử dụng hóa trị để điều trị ung thư máu cấp tính?

7. Quý vị có từng được trị liệu với kháng thể (kháng thể đơn dòng hoặc huyết thanh
hồi phục) để điều trị COVID-19 trong vòng 90 ngày vừa qua?

Nếu có bơm căng da thẩm mỹ: quý vị có thể bị sưng tạm thời tại chỗ hoặc gần chỗ chích bơm thẩm mỹ, sau 
khi chích ngừa COVID-19. Vui lòng liên lạc bác sĩ của quý vị nếu quý vị bị sưng tại chỗ hoặc gần chỗ chích 
bơm thẩm mỹ, sau khi chích ngừa. 

Nếu quý vị có hệ miễn dịch suy yếu: Hiệu quả của thuốc chích ngừa đối với người có hệ miễn dịch suy yếu 
hiện nay chưa được biết rõ. Hệ miễn dịch của những người này có thể giảm khả năng đáp ứng đối với thuốc 
chích ngừa. Một số bác sĩ chuyên khoa thấp khớp đề nghị thay đổi thuốc ức chế hệ miễn dịch. Quý vị nên 
thảo luận với bác sĩ của quý vị trước khi chích ngừa, nếu muốn tham khảo thêm về việc này. 

Nếu quý vị đang mang thai hoặc cho con bú sữa mẹ: FDA chấp thuận cho chích ngừa COVID-19 cho phụ 
nữ mang thai và cho con bú sữa mẹ. Các thuốc ngừa không có vi khuẩn sống. Căn cứ vào kiến thức hiện nay 
thì chích ngừa COVID-19 mang lại nhiều lợi ích hơn so với rủi ro đã biết hoặc có thể xảy ra cho phụ nữ mang 
thai/cho con bú sữa mẹ, hoặc cho thai nhi/em bé. 
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[Patient Sticker/Demographics] 

ƯNG THUẬN CHÍCH NGỪA COVID-19 

Hạt Santa Clara đang tiến hành chích ngừa cho những người hội đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn chích ngừa của Tiểu 
Bang California. Quý vị sẽ được chích ngừa miễn phí, và không cần phải có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, nếu quý vị có bảo 
hiểm tài trợ chích ngừa thì bảo hiểm của quý vị sẽ nhận được hóa đơn y phí chích ngừa. 

ƯNG THUẬN 
Tôi đã được cung cấp và đã đọc, hoặc đã được giải thích Tài Liệu Thông Tin của thuốc chích  ngừa COVID-19 mà tôi 
được chích (hoặc, nếu tôi là người đại diện hợp pháp, thì người mà tôi làm đại diện, được chích). Tôi đã có cơ hội được 
giải đáp các câu hỏi một cách thỏa đáng. Tôi hiểu các rủi ro và công dụng của thuốc chích ngừa và tôi yêu cầu chích ngừa 
cho tôi, hoặc cho người mà tôi là người đại diện hợp pháp. Tôi hiểu các dữ kiện chích ngừa sẽ được lưu trữ tại Phòng Hồ 
Sơ Chủng Ngừa California (CAIR) địa phương, để giúp các bác sĩ của tôi trong việc phối hợp điều trị. 

CHỈ ĐỊNH QUYỀN LỢI BẢO HIỂM/Y KHOA 
Tôi chỉ định, không thu hồi, và chuyển giao cho quận hạt tất cả quyền, quyền lợi và bất cứ sự tài trợ nào liên quan đến 
bảo hiểm, chương trình tài trợ y tế, hoặc nguồn chi trả nào khác cho việc chăm sóc sức khỏe của tôi. Sự chỉ định này bao 
gồm chỉ định và ủy quyền trả tiền trực tiếp cho Quận Hạt tất cả quyền lợi về bảo hiểm và chương trình y tế tài trợ dịch vụ 
ngoại chẩn này, theo giá tiền không vượt quá định giá liệt kê trong bảng định giá chính thức. Tôi đồng ý rằng sự trả tiền 
cho quận hạt của công ty bảo hiểm hoặc chương trình y tế theo sự ủy quyền này sẽ giải tỏa trách nhiệm của bảo hiểm 
trong phạm vi tài trợ này. Tôi đồng ý hợp tác, và thực hiện các bước hợp lý theo yêu cầu của Quận Hạt để hoàn chỉnh, 
xác định, và làm cho sự chỉ định này có hiệu lực. 

THÔNG CÁO BẢO VỆ ĐỜI TƯ 
Tôi, nơi đây, xác nhận tôi có nhận bản Thông Cáo Bảo Vệ Đời Tư (NPP) của Hệ Thống Y Tế Hạt Santa Clara (CSCHS). 
Bản Thông Cáo (NPP) giải thích về cách thức chúng tôi được quyền xử dụng và tiết lộ thông tin bảo mật về sức khỏe 
(PHI). Bản Thông Cáo có thể được sửa đổi. Nếu sửa đổi bản thông cáo, chúng tôi sẽ niêm yết bản thông cáo mới tại tất cả 
các cơ sở và trên trang mạng của chúng tôi, tại đây: https://www.scvmc.org/patients-and-visitors/services/Documents/
VT-2500-2%20Notice%20of%20Privacy%20PracticesSCC%20-%20Vietnamese-%202-22-2019.pdf

XÁC NHẬN VỀ CÁC LIỀU TIÊM KẾ TIẾP 
Tôi đồng ý nhận điện thư hoặc tin nhắn nhắc nhở lấy hẹn cho các liều tiêm kế tiếp, nếu cần.  Tôi hiểu rằng các tin nhắn 
này sẽ không được gửi bằng mã bảo mật.  

Tôi chứng nhận rằng tôi là bệnh nhân, là người đại diện hợp pháp của bệnh nhân, hoặc là người được bệnh nhân ủy
quyền để ký vào đơn bên trên và thay mặt cho bệnh nhân chấp nhận tất cả các điều kiện trên.  

Ngày/Date: 

Chữ ký (bệnh nhân hoặc người đại diện hợp pháp): _____________________________________________________

Tên họ của bệnh nhân: ______________________________________________

Chữ In Tên Họ Người Đại Diện Hợp Pháp (nếu cần thiết): ___________________________

Nếu không phải là bệnh nhân, vui lòng cho biết mối quan hệ với bệnh nhân: ___________________________________  

VT-6483 Translated by VMC. LS. CV. 8/27/21 11.2.21

Số điện thoại:________

 Tài Liệu Thông Tin 
Johnson and Johnson 

 (Sẽ cấp văn bản, nếu quý vị yêu cầu) 

Tài Liệu Thông Tin Pfizer 5-11
(Sẽ cấp văn bản, nếu yêu cầu) 

Tài Liệu Thông Tin Pfizerông Tin 
(Sẽ cấp văn bản, nếu yêu cầu) 

Tài Liệu Thông Tin Moderna 
(Sẽ cấp văn bản, nếu yêu cầu)

https://www.scvmc.org/patients-and-visitors/services/Documents/Notice%20of%20Privacy%20Practices%20-%20English%20Mar%202019%20final.pdf
https://www.scvmc.org/patients-and-visitors/services/Documents/Notice%20of%20Privacy%20Practices%20-%20English%20Mar%202019%20final.pdf


Đơn Ghi danh Tiêm ngừa COVID-19

Sửa đổi vào ngày 2/9/21 

Tên: Tên đệm (viết tắt): Họ: 

Ngày sinh (TT/Ng/NNNN) Giới tính: 
□ Nam

Giới tính: 
□ Giới tính khác

Số điện thoại: 
□ Nhà       □ Di động

□ Nữ □ Không xác định

Địa chỉ (Đường phố, Thành phố, Tiểu bang, Mã Zip): 

Địa chỉ email: Ngôn ngữ ưa dùng: 

Chủng tộc Dân tộc 
□ (1) Bản địa Alaska
□ (2) Châu Á, Cao Miên
□ (3) Châu Á, Trung Quốc
□ (4) Châu Á, Phi Luật Tân
□ (5) Châu Á, Ấn Độ
□ (6) Châu Á, Nhật Bản
□ (7) Châu Á, Hàn Quốc
□ (8) Châu Á, Lào
□ (9) Châu Á, Dân tộc khác
□ (10) Châu Á, Pakistan
□ (11) Châu Á, Việt Nam
□ (12) Da đen, Mỹ gốc Phi
□ (13) Da đen, Châu Phi
□ (14) Da đen, Dân tộc khác

□ (15) Tây Ban Nha hoặc La-tinh
□ (16) Mỹ bản địa
□ (17) Cư dân đảo Thái Bình

 Dương 
□ (18) Cư dân đảo Thái Bình
            Dương, Guam 
□ (19) Cư dân đảo Thái Bình
            Dương, Hawaii 
□ (20) Cư dân đảo Thái Bình

 Dương, Samoa 
□ (21) Bệnh nhân từ chối/Không

 thể nêu rõ 
□ (22) Da trắng, Ả Rập
□ (23) Da trắng, Châu Âu
□ (24) Da trắng, Trung Đông hoặc

 Bắc Phi 
□ (25) Da trắng, Bắc Mỹ
□ (26) Da trắng, Dân tộc khác

□ (1) Trung Mỹ
□ (2) Cuba
□ (3) Cộng Hòa Dominican
□ (4) Mỹ La-tinh
□ (5) Mễ Tây Cơ
□ (6) Không phải gốc Tây Ban

 Nha hoặc La-tinh 
□ (7) Gốc Tây Ban Nha hoặc

 La-tinh khác 
□ (8) Bệnh nhân từ chối/Không

 thể nêu rõ 
□ (9) Puerto Rico
□ (10) Nam Mỹ
□ (11) Tây Ban Nha
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Data Collection for COVID-19 Vaccine Equity 

Please check any of the items below if they apply to you: 
I am a Migratory/Seasonal Agricultural Worker  Yes   No   Declined to Answer
I am experiencing homelessness  Yes   No   Declined to Answer
I receive Section 8 Housing subsidy   Yes   No   Declined to Answer
I have limited ability to speak in English or read/write in English  Yes   No   Declined to Answer

Do you have any type of disability including physical disability or mobility limitations, mental health disability, 
visual/hearing disability, intellectual or learning disability?        Yes   No   Declined to Answer 

 Por favor, marque cualquiera de los siguientes puntos que le correspondan: 
Soy un trabajador agrícola migratorio o de temporada   Si   No   Declino responder
No tengo hogar  Si   No   Declino responder
Recibo un subsidio de vivienda de la Sección 8   Si   No   Declino responder
Tengo una capacidad limitada para hablar en inglés o   Si   No   Declino responder

    leer/escribir en inglés 

¿Tiene algún tipo de discapacidad, incluida la discapacidad física o las limitaciones de movilidad, la discapacidad 
mental, la discapacidad visual/auditiva, la discapacidad intelectual o de aprendizaje? 

 Sí   No   Declino responder

Xin đánh dấu các mục dưới đây, nếu có mục nào đúng với quý vị: 
Tôi là Nhân Viên Nông Nghiệp Theo Mùa/ Di Động  Đúng   Không   Không trả lời
Tôi là người vô gia cư    Đúng   Không   Không trả lời
Tôi nhận Trợ Cấp Gia Cư theo Section 8  Đúng   Không   Không trả lời
Tôi nói, đọc và viết tiếng Anh rất hạn chế  Đúng   Không   Không trả lời

Quý vị có bị khuyết tật gì, như mất năng lực thể chất, khó di chuyển, bệnh tâm trí, mất khả năng thị giác/thính 
giác, hoặc mất khả năng về tri thức hoặc học vấn?             Có       Không   Không trả lời 

請檢查以下任何一項是否適用於您： 

我是遷移性/季節性農業工作者 是   否   拒絕回答

我正在無家可歸 是   否   拒絕回答

我領取第 8款(Section 8)住房補貼 是   否   拒絕回答

我的英語口語或英語讀寫能力有限  是   否   拒絕回答

您是否有任何類型的殘障，包括身體殘障或移動受限， 

 精神心理健康障礙，視覺/聽覺障礙，智力或學習障礙      是   否   拒絕回答



 Thông Tin về Chích Ngừa COVID-19 cho Bệnh Nhân 
COVID-19 Vaccination Information for Patients - Vietnamese

Những tác dụng phụ của các thuốc chích ngừa COVID-19 đã được báo cáo, bao gồm: 

• Phản ứng chỗ chích kim: đau, sờ vào đau, sưng các hạch bạch huyết (nổi hạch) trên
cánh tay đã chích ngừa, chỗ chích sưng (cứng) và đỏ.

• Tác dụng phụ tổng quát: mệt, nhức đầu, đau bắp thịt, đau khớp, lạnh run, nôn mửa, và sốt.

Nếu quý vị có bất cứ tác dụng phụ nào, sau khi chích ngừa hôm nay, gây khó chịu và không 
thuyên giảm, quý vị nên gọi bác sĩ của quý vị hoặc gọi Valley Connection, số 888-334-1000. 

Quý vị có thể ghi danh chích ngừa an toàn qua V-safe của Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh 
(CDC). V-safe là một ứng dụng của điện thoại di động, xử dụng để gởi text, và có các câu hỏi 
trên mạng để quý vị có phương tiện cung cấp thông tin về sức khỏe cá nhân sau khi chích 
ngừa.  Qua ứng dụng V-safe, quý vị có thể nhanh chóng báo tin cho CDC biết nếu có bất cứ 
tác dụng phụ nào xảy ra sau khi chích ngừa COVID-19. Tùy theo các câu trả lời bảng câu hỏi 
thăm dò trên mạng của quý vị, nhân viên CDC có thể gọi và nói chuyện trực tiếp với quý vị để 
thu thập thêm chi tiết. V-safe cũng sẽ nhắc quý vị đi chích liều thuốc ngừa thứ hai, nếu cần.  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html 

   Mã Vạch QR của V-Safe: 

Chích ngừa COVID-19 có một phần nhỏ rủi ro là có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng. 
Phản ứng dị ứng nghiêm trọng nếu có, thường sẽ xảy ra trong vòng từ vài phút đến 1 giờ sau 
khi chích ngừa. Các chỉ dấu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng, có thể là: 

• Khó thở
• Sưng ở mặt và trong cổ họng
• Tim đập nhanh
• Da nổi đỏ khắp thân thể
• Chóng mặt và yếu sức

If you experience a severe allergic reaction, call 9-1-1, or go to the nearest hospital.

The COVID-19 Vaccine does not contain SARS-CoV-2 and cannot give you COVID-19. 
But it is still possible for you to have COVID infection in the first several days after vaccination, 
please stay home if you are feeling ill and contact your provider to consider COVID testing if 
you feel ill for more than 2 days after the vaccine.

 Tài Liệu EUA của Moderna 

(Sẽ cấp văn bản, nếu quý vị yêu cầu) 
 Tài Liệu EUA của Pfizer    

(Sẽ cấp văn bản, nếu quý vị yêu cầu) 

 Tài Liệu EUA của Johnson & Johnson 
 (Sẽ cấp văn bản, nếu quý vị yêu cầu) 

8.25.21 VT-6484 Translated by VMC. LS.CV. 6/21/2021 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
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