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 اجازهء شما

از کودکان در برابر بیماری ھای عفونی جدی محافظت می کنیم.)  RVP ا برنامھ ملی واکسیناسیون (ار وی ما ب
 پی

برنامھ ملی واکسیناسیون (ار وی پی) را)  RIVM / موسسھ ملی بھداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی ام 
JGZ) واکسیناسیون را در این منطقھ انجام  جوانان (جی ج نومراقبت ھای بھداشتی مرکزسازماندھی می کند.  

 زد / 
.سالن ورزشییک یا   پزشکی و بھداشتی و مثال در دفتر مشاوره می دھد،  

از شما اجازه بگیریم. ما در اینجا برای شما  )برنامھ ملی واکسیناسیون (ار وی پیطبق قانون ما باید قبل از 
تفاق می افتد.چگونھ ا این امر توضیح میدھیم کھ  

 
) برنامھ ملی واکسیناسیون (ار وی پی  یدو اجازه برا  

:الزم است مجوز ریموارد ز یطبق قانون برا  
 

واکسن ھا و  قیتزر     -  
موسسھ ملی بھداشت عمومی و  و  )ج زد یج(  جواناننومراقبت ھای بھداشتی مرکز   نیتبادل اطالعات ب     -

 محیط 
)ام یو یار آ( زیست        

  کی شھیھم ام یو  یار آاست کھ  لیدل نیبھ ھمی ھستند. ردامو برای چھ این اجازه ھاکھ  دیبدانشما   مھم است کھ
 ایکھ آ  دیریبگ  می تصم  دیتوان یبا اطالعات بروشور مشما  فرستد.  یم ونیناس یبروشور ھمراه با دعوت نامھ واکس

.ری خ ای دیاجازه بدھ شما میخواھید  

 در موردو  ونی ناس یدر مورد واکساطالعاتی بھ شما پرستار   ای نوجوانان ، پزشکجی ج زددر طول مالقات با 
از این  . پسدیبپرس ت خویش را ھمسواال دیتوان   یم نی. شما ھمچندھدمی دیانتظار داشتھ باش دیبا شما آنچھ کھ

میکند.اجازه  از شما درخواست پرستار  ای نوجوانان  پزشک گفتگو  

د کھ سندی را یستیمجبور ن شما پرستار داد.  ای نوجوانانبھ پزشک  یتوان بھ صورت شفاھ یھا را ماجازه 
  یمشما  لیمعتبر است. در صورت تما )برنامھ ملی واکسیناسیون (ار وی پیکل  یھا برااجازه  د.یکن امضاء

مراقبت ھای بھداشتی مرکز بھرا  موضوع  نیا دیتوانی. شما مدیدھ رییتغ یھر زماندر  خود را میتصم  دیتوان
.دی دھ ) اطالعجوانان(جی ج زدنو  

تواند اجازه دھد؟  یم یچھ کس  
بھ سن کودک   یخواھد بستگ  یاجازه م یاز چھ کس )جوانان (جی ج زدنومراقبت ھای بھداشتی مرکزاینکھ 
. دارد  

م،یریگ یاجازه م )نی(والد سال، ما از والد 12کودکان تا  یبرا      -  
و  م،یریگ یکودک اجازه مخود ) و نیاز والد (والد ما سالھ، 16تا  12کودکان  یبرا      -  
.می ریگ یکودک اجازه مخود فقط از  بعد ما ھب یسالگ  16از       -  

.طبق قانون انجام شود دیبا امر نیا  
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محیط موسسھ ملی بھداشت عمومی و و  )ج زد  یج( جوانان نومراقبت ھای بھداشتی  مرکز   نیباجازه تبادل اطالعات 
ست؟ ی درباره چ   )ام یو یار آ( زیست  

  ونیناس یاطالعات واکس جی ج زددر اینصورت  د،یکرده ا افتیو واکسن را در دیرا داده ا ونیناسی واکس اجازهءشما اگر 
میباشد. تزریق واکسن  و زمان مکانو شده  قی در مورد واکسن تزر اطالعات نیکند. ا یثبت م قیرا بطور دق  

برنامھ ھماھنگ کردن   یداده ھا برااین از   ام یو یار آ رایز انتقال میدھد، ام یو یار آاطالعات را بھ  نیا جی ج زد
. ریخ ایکند  یکار م یبرنامھ بھ درست ایکھ آ ت میکندمراقب و کند یاستفاده م )ملی واکسیناسیون (ار وی پی  

،  و اجازهء شما در صورت موافقت ،جی ج زد دھد. یم ار آی وی امرا بھ  ونیناسیاطالعات واکس شھیھم جی ج زد
. قرار خواھد داد ار آی وی ام اریدر اخت زیشما را ن یاطالعات شخص  
توسط    دی) نباتیتولد، جنس خی)، تاربی اس ان( خدمات شھروندی(نام، آدرس، محل سکونت، شماره  یاطالعات شخص

  یاطالعات شخص و ونی ناسی. تبادل اطالعات واکسردی گ یاجازه م جی ج زدابتدا  امر نیا ید. برانمنتقل شو  جی ج زد
. دارد یادیز یایمزا ار آی وی امو  جی ج زد نیب  

کھ  بداند در صورتیکھبھ سالمت شما کمک کند،  تواندیم )موسسھ ملی بھداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی ام
:دیاھا را انجام داده کدام واکسن شما  

ون یناسیواکس یبرا ار آی وی اماز  یادآوری کی ،باشید  واکسن را انجام نداده یکھنوز  شما اگر بیترت نیبھ ا     -  
.کرد دیخواھ افتیدر        

موسسھ ملیاز را  دیکرده ا افتیدر کھ ییاز تمام واکسن ھا یکل  ینما کی یبھ راحت دیتوان یم نیشما ھمچن     -  
خود ونیناس یواکس یگواھشما بھ عنوان مثال، اگر  ،دیدرخواست کن )بھداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی ام        
ھمچنین  و است یضرور نیز یسفر خارج کی یاوقات برا یگاھ ونی ناسیواکس یکل یبررس  نی. چندیرا گم کرده ا        
.باشد دیتواند مف  یم نیز مارستانی ب ایھنگام مراجعھ بھ پزشک  در        

شما  ایکند کھ آ یم یبررس شھیھم )موسسھ ملی بھداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی ام ن،یعالوه بر ا     -  
. ریخ ای دیکرده ا  افتیواکسن مناسب را در زمان مناسب در         

  اطالعاتی یرا با داده ھا  یتواند سالمت عموم یم نیھمچن )(ار آی وی امموسسھ ملی بھداشت عمومی و محیط زیست 
: نظر داشتھ باشد تحت  

موسسھ ملی بھداشت عمومی و محیط  در اینصورت؟ یا خیر در ھلند وجود دارد یعفون یماریب  وعی ش ایآاینکھ      -  
ً یدق )زیست (ار آی وی ام        ی چھ افراداینکھ اینھا محافظت شده اند و  ونیناسیداند کھ چند نفر قبالً با واکس  یم قا  
ی ماری ب نیا ایقضاوت کند کھ آ میتواند )موسسھ ملی بھداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی امھمچنین ھستند.          
ون یناسیواکس یافراد برا ازمثالً با دعوت  ،یا خیر شودی یاقدام دیبا انھمچن نیو بنابرا  ،ریخ ای ابدی یافتھ گسترش         
  .)ی(اضاف       

برنامھ ملی واکسیناسیون (ار  تیفیبر ک )موسسھ ملی بھداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی ام ن،یعالوه بر ا     -  
کند  یم  و تحقیق یبررس )موسسھ ملی بھداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی امنظارت دارد.   ) نیزوی پی         
. کنند یم جادیا یھلند تیجمع  یبرا یمحافظت خوب یچھ مدت یھا براون یناس یکھ واکس         

 

 


	جی ج زد این اطلاعات را به ار آی وی ام انتقال میدهد، زیرا ار آی وی ام از این داده ها برای هماهنگ کردن برنامه ملی واکسیناسیون (ار وی پی) استفاده می کند و مراقبت میکند که آیا برنامه به درستی کار می کند یا خیر.
	جی ج زد همیشه اطلاعات واکسیناسیون را به ار آی وی ام می دهد. جی ج زد، در صورت موافقت و اجازهء شما، اطلاعات شخصی شما را نیز در اختیار ار آی وی ام قرار خواهد داد. اطلاعات شخصی (نام، آدرس، محل سکونت، شماره خدمات شهروندی (بی اس ان)، تاریخ تولد، جنسیت) نبای...
	موسسه ملی بهداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی ام) میتواند به سلامت شما کمک کند، در صورتیکه بداند که شما کدام واکسنها را انجام دادهاید:
	-     به این ترتیب اگر شما هنوز یک واکسن را انجام نداده باشید، یک یادآوری از ار آی وی ام برای واکسیناسیون       دریافت خواهید کرد. -     شما همچنین می توانید به راحتی یک نمای کلی از تمام واکسن هایی که دریافت کرده اید را از موسسه ملی       بهداشت عمومی...
	موسسه ملی بهداشت عمومی و محیط زیست (ار آی وی ام) همچنین می تواند سلامت عمومی را با داده های اطلاعاتی تحت نظر داشته باشد:
	-     اینکه آیا شیوع بیماری عفونی در هلند وجود دارد یا خیر؟ در اینصورت موسسه ملی بهداشت عمومی و محیط        زیست (ار آی وی ام) دقیقاً می داند که چند نفر قبلاً با واکسیناسیون محافظت شده اند و اینکه اینها چه افرادی        هستند. همچنین موسسه ملی بهداشت ...

