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 COVID-19از واکسیناسیون  عافیتفرم م
 

 
، دپارتمان بھداشت 2021سپتامبر  28تاریخ عمومی ایالت کالیفرنیا، بھ   بھداشت مقام مسئول  بھ پیروی از دستور 

بھ کسانی کھ  عضو خانواده خودشان یا    غیر   کنندگاندریافت بھ د کارکنانی کھ دارمقرر می ) CDPHکالیفرنیا ( عمومی 
) ارائھ  WPCSمراقبت شخصی ( خدمات تفویض ) یا  IHSSخدمات پشتیبانی در منزل ( ،کنند با آنھا زندگی نمی 

یک کپی  لطفاً   کنند. ارائھ خود را  COVID-19کامل   مدرک واکسیناسیون ، 2021نوامبر   30تا تاریخ باید   ،کنند می
 (گان) خود بدھید و یک نسخھ را نیز در سوابق خود نگھدارید.کنندهرا بھ دریافت  فرماز 

 معافیت از واکسن

احراز  برای دانم کھ می  توّجھ:ھستم.    مستثنی COVID-19پزشکی، از دریافت واکسن  موّجھ  بھ دالیل   من ☐
دیگر  یا   ،مجوزپرستار دارای پزشک، یک گواھی مکتوب امضاءشده از یک باید این معافیت،   شرایط

  بگوید دریافت کنم کھ   ،مدرک پزشکی بھ طبابت مشغولندذیل عنوان   مجوز کھدارای  متخصصان پزشکی 
پزشکی یا معلولیت من  ای زمینھ نباید شرایط واجد شرایط معافیت ھستم (باوجود این، گواھی مکتوب  من  

چقدر است (یا    ،زمان احتمالی کھ قادر بھ دریافت واکسن نخواھم بود مدت کھ  بدھد نشان  و  کند) را توصیف 
   .)زمان نامعلوم یا دائمی است این مدت مشخصاً بگوید اینکھ 

 
مرا از دریافت ھرگونھ  کھ  م ی ھست یا مذھب مکتب  ، دینی باور خالصانھ پیرو  من : اعتقاد مذھبیمالحظات  ☐

 دارد.  بازمی  COVID-19واکسن 
 

 تصدیق:  امضاء و 
-COVIDھفتگی  اجباری  ھای آزمایش شمولم ر شرایط معافیت پزشکی یا مذھبی را داشتھ باشم،فھمم کھ اگمن می 

ماسک جراحی یا   ، CDPH  2021سپتامبر  28دستورالعمل بھداشت عمومی  در تبعیت ازخواھم بود و  19
ا بر  ر N95  کنندهفیلتر پوش چھره  ماسک ) مانند NIOSHامنیت شغلی ( شده توسط بنیاد ملی تر پذیرفتھ ھای قوی ماسک 

 چھره خواھم زد.  
 

تمامی  اطالعات این فرم معافیت را خوانده و بھ کنم کھ دارم و اذعان می با ثبت امضایم در زیر، اعالم می بدینوسیلھ، 
درست ام، اطالعاتی کھ در این فرم معافیت ارائھ کرده  کنممی  تأکید ، مجازات شھادت کذب   آگاھی از  ضمن ام و فھمیده

واکسن   امانتخاب کرده علت اینکھ من بھ کنم، کنندگانی کھ من بھ آنھا خدمات ارائھ می فھمم دریافت . می است  و صحیح
COVID-19  ،از من خدمات دریافت نکنند  ،ایناز  بعد انتخابند کھ   مجاز بھ را دریافت نکنم.   

 
ــ تاریخ:                          ــامضاء:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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