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CONSENT
CONSENT FORM FOR COVID-19 VACCINATION
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
PHIẾU CHẤP THUẬN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

PERSONAL INFORMATION OF SIGNATORY FOR VACCINATED PERSON (Signatory must be from and above 18 years old and only sign on be 
haft of the vaccinated person in case the vaccinated person is under 18 years old or cannot sign by himself/herself)
INFORMATIONS PERSONNELLES DU SIGNATAIRE POUR LA PERSONNE A VACCINER (Le signataire doit avoir plus de 18 ans et ne 
peut signer pour la personne à vacciner que si cette personne a moins de 18 ans ou ne peut signer par elle-même)
THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI KÝ THAY NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG (Người ký thay phải từ 18 tuổi trở lên và chỉ thay mặt người 
được tiêm vắc-xin để ký trong trường hợp người được tiêm vắc-xin dưới 18 tuổi hoặc không thể tự ký tên)

I have been given and have read or have had explained to me, the information brochure about Covid-19 vaccination. I have had a chance to 
ask questions that were answered to my satisfaction. I understand the benefits and risks of the vaccine requested and ask that the vaccine 
be given to me or my dependent for whom I am authorised to make this request.
On m’a remis et j’ai lu (ou m’ont été expliquées) les informations contenues dans la brochure concernant la vaccination contre la 
Covid-19. J’ai pu poser des questions pour lesquelles des réponses satisfaisantes m’ont été apportées. Je comprends les bénéfices 
et les risques liés au vaccin et je demande que l’on me l’administre, ou qu’il soit administré à la personne à ma charge pour 
laquelle j’exerce l’autorité.
Tôi đã được cung cấp và đã đọc hoặc đã được giải thích nội dung của tờ thông tin về tiêm  vắc xin phòng Covid-19. Tôi đã được tạo cơ 
hội để đặt các câu hỏi, và đã được trả lời một cách thỏa đáng. Tôi hiểu rõ những lợi ích và rủi ro của loại vắc xin đã yêu cầu và mong 
muốn tiêm vắc xin cho tôi hoặc người phụ thuộc của tôi mà tôi có thẩm quyền đưa ra yêu cầu này.

• I have understood the information provided to me about the Covid-19 vaccine.
J’ai compris les informations que l’on m’a fournies concernant le vaccin contre la Covid-19. 
Tôi đã hiểu những thông tin cung cấp cho tôi về vắc xin phòng Covid-19.

PERSONAL INFORMATION (Person to be vaccinated)/ 
INFORMATIONS PERSONNELLES (de la personne à vacciner)/ THÔNG TIN CÁ NHÂN (người được tiêm vắc-xin)

Family name: ____________________________________________     Given name: ___________________________________________
Nom/ Họ                                                                                                   Prénoms/Tên

Date of Birth: __________________
Date de naissance/ Ngày sinh

Gender: _________________
Genre/ Giới tính

Relation: ____________________________________
Lien de parenté/ Quan hệ với người được tiêm vắc-xin

Address: ________________________________________________________________________________________________________
Adresse/Địa chỉ

District: _________________________________________________
Quartier/ Quận

City/Province  __________________________________________
Ville/Province/Tỉnh/Thành phố

Phone number: __________________________________________
Numéro de téléphone/ Số điện thoại

Email address: _________________________________________
Adresse e-mail/ Địa chỉ email

ID Card/passport No: ______________________________________________________________________________________________
Numéro de la carte d’identité/du passeport/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Family name: ____________________________________________     Given name: ____________________________________________
Nom/ Họ                                                                                                  Prénoms/Tên

Date of Birth: __________________
Date de naissance/ Ngày sinh

Gender: _________________
Genre/ Giới tính

HN: ___________________________________________________
Numéro de patient/ MSBN

Address: _________________________________________________________________________________________________________
Adresse/Địa chỉ

District: _________________________________________________
Quartier/ Quận

City/Province  ___________________________________________
Ville/Province/Tỉnh/Thành phố

Phone number: __________________________________________
Numéro de téléphone/ Số điện thoại

Email address: __________________________________________
Adresse e-mail/ Địa chỉ email

ID Card/passport No: ______________________________________
Numéro de la carte d’identité/du passeport/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Social security card number: _______________________________
Numéro de la carte de sécurité sociale/ Số sổ BHXH
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• I understand that if the vaccine requires two doses, I/my dependent will need to be administered two doses of this vaccine in order for it to be effective. 
J’ai compris que puisque la vaccination requière deux doses, je devrais avoir/la personne à ma charge devra avoir une deuxième 
dose afin que le vaccin soit efficace
Tôi hiểu rằng nếu loại vắc xin của tôi/người phụ thuộc của tôi yêu cầu tiêm hai liều, tôi/người phụ thuộc của tôi sẽ cần tiêm hai liều 
vắc xin đó để đạt hiệu quả phòng bệnh.

• I am aware of the possible side effects. 
Je suis au courant des éventuels effets secondaires/ Tôi đã biết các tác dụng phụ có thể xảy ra

• I have had a chance to ask any questions which were answered to my satisfaction (and ensured my dependent above for whom I am authorized 
to provide surrogate consent was also given a chance to ask questions).
J’ai eu la possibilité de poser des questions pour lesquelles des réponses satisfaisantes m’ont été apportées (et j’assure également que la 
personne à ma charge et pour laquelle j’exerce l’autorité, a également eu la possibilité de poser des questions)
Tôi đã được tạo cơ hội để đặt các câu hỏi, và đã được trả lời một cách thỏa đáng (cũng như được đảm bảo rằng người phụ thuộc của tôi mà 
tôi có thẩm quyền thay mặt cũng có cơ hội đặt câu hỏi).

• I am aware I/my dependent must wait the minimum of 15 minutes after vaccination (if known allergic reaction, 30 minutes). 
Je sais que je dois/la personne à ma charge doit attendre 15 minutes minimum après la vaccination (30 minutes en cas de 
réactions allergiques connues).
Tôi biết rằng tôi/người phụ thuộc của tôi phải đợi ít nhất 15 phút sau khi tiêm vắc-xin (nếu đã từng có phản ứng dị ứng thì phải đợi 30 phút).

• I have been provided with post vaccine instructions
Des instructions m’ont été données suite à ma vaccination
Tôi đã được cung cấp hướng dẫn theo dõi sau khi tiêm vắc xin

    I consent for me/my dependent to receive the Covid-19 vaccine
        Je consens à recevoir/à ce que la personne à ma charge reçoive le vaccin contre la Covid-19
       Tôi đồng ý tiêm vắc xin phòng Covid-19/ Tôi đồng ý để người phụ thuộc của tôi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

        

           Date: ________________________________________
           Ngày
Signature:  ___________________________________________________________
Chữ ký

   


