
Pormulario ti Pammalubos iti Panagbakuna Para iti ESTUDIANTE –  

BAKUNA A MAYISPREY ITI AGONG PARA ITI TRANGKASO  
(ISURAT NGA AGSISINA ITI DADAKKEL A LETRA BABAEN TI NANGISIT WENNO ASUL A TINTA) 

                                                                     M   M   /  D   D  /   Y   Y 

                                        /   /   
APELIEDO TI ESTUDIANTE           NAGAN TI ESTUDIANTE                                 MI(S)  PETSA TI PANNAKAYANAK  
                                   TI ESTUDYANTE 

                                      
ADRES TI ESTUDIANTE 

KATATAO TI ESTUDIANTE:  
  LALAKI       BABAI 

SIUDAD      ESTADO     ZIP CODE           NUMERO TI TELEPONO ITI PAGTAENGAN 
NAGAN TI NAGANNAK/AGAY-AYWAN  (APELIEDO) 
 

(NAGAN) TELEPONO PARA ITI ALDAW 
 

SELPON   

NAGAN TI ESKUELAAN 
 

GRADO (MANGPILI ITI MAYSA “ ”) 

JR K   ○K      ○1     ○2     ○3     ○4     ○5     ○6      ○7     ○8    ○9     ○10       ○11      ○12  

JR K    K       1       2        3       4       5       6        7       8     9      1 0     11     12 
NAGAN TI TITSER ITI HOMEROOM (APELIEDO, NAGAN) 

NAGAN TI DOKTOR TI ESTUDIANTE (APELIEDO)  

 
(NAGAN)     

SEGURO ITI SALUN-AT TI ESTUDIANTE:  (MANGPILI ITI MAYSA “”)   Ti programa a Pasardengen ti Trangkaso iti Eskuela ket LIBRE. SAAN a masingir ti kompaniayo iti seguro. 
 HMSA - PRIBADO    KAISER - PRIBADO    UNITEDHEALTHCARE - PRIBADO    ALOHACARE                  UHA     HMA        OHANA      
 HMSA - QUEST  KAISER - QUEST      UNITEDHEALTHCARE- QUEST       CHAMPUS/TRICARE      MDX    HMAA  SABALI  AWANAN SEGURO 
NUMERO ITI POLISIA TI SEGURO  
      
Makatulong kadakami dagiti sumaganad a saludsod tapno maikeddengmi no ti anakyo ket mabalin nga umawat iti BAKUNA A MAYISPREY ITI 
AGONG A PARA ITI TRANGKASO (bakuna a sibibiag ken napakapsut a mayisprey iti agong a para iti trangkaso).  Pilien koma ti WEN wenno 
SAAN (“”) para iti tunggal saludsod.                                                                       WEN          SAAN 
1.  Naaddaan kadin ti anakyo iti nakaro a panagalerdyi gapu iti itlog wenno iti laok ti ania man  
 a bakuna para iti trangkaso?                    
2.   Naaddaan kadin ti anakyo iti nakaro a reaksion iti immuna a dosis ti bakuna para ti trangkaso?              
3.   Naaddaan kadin ti anakyo iti Guillain-Barré Syndrome (maysa a nakaro a sakit iti utek)?             
4A. Naaddaan kadin ti anakyo iti NAUNI A PANAGANGES wenno ANGKIT?               
  B. Addaan kadi ti anakyo iti narigat a maagasan a parikut iti salun-at kas iti sakit iti puso, sakit iti kidney 

wenno bekkel, sakit iti bara, sakit iti panunot wenno utek wenno ti panagkanaig ti panunot ken ti bagi, 
sakit iti dalem, sakit iti metabolismo kas iti diabetes, wenno sakit mainaig iti dara kas iti anemia?            

5. Addaan kadi ti ubingyo iti kanser, leukemia, HIV/AIDS, wenno ania man a sabsabali a parikut iti immune system; 
wenno, iti napalabas a 3 bulan, nagdalan iti medikasion a nangpakapsut iti immune system, kas iti cortisone,   
prednisone, sabsabali pay nga steroid wenno agas a pangontra iti kanser; wenno nagdalan kadi iti agas a radiation?        

6. Makinanaed kadi ti anakyo wenno maatap a nakilangen iti asino man nga addaan kimmapsut la unay nga  
 immune system nga agkasapulan iti pannakataripato iti nasaluadan nga aglawlaw (kas koma iti nailaksid a  
 kuarto ti maysa a bone marrow transplant unit)?                  
7.   Agtomtomar kadi ti anakyo iti aspirin wenno sabali pay a panagagas nga addaan aspirinna?             
8.  Agtomtomar kadi ti anakyo iti ania man a naireseta nga agas tapno malapdan wenno maagasan ti  
 trangkaso (kas pangarigan, Tamiflu® wenno Relenza®)?                 

No simmungbatkayo iti WEN iti ania man a saludsod, adda saanyo a sinungbatan a saludsod, wenno saankayo a sigurado iti sungbat iti ania man 
kadagiti saludsod iti ngato, SAAN nga umawat ti anakyo iti Bakuna a Mayisprey iti Agong Para iti Trangkaso babaen ti programa iti panagbakuna ti 
pagadalan, ngem mabalin nga umawat daytoy iti Bakuna a Maitudok Para iti Trangkaso (kitaen ti BERDE a Pormulario ti Pammalubos iti Bakuna a 
Maitudok Para iti Trangkaso). 

 

PAMMALUBOS PARA ITI PANNAKABAKUNA TI UBING: Naawatko ken nabasak ti 2015-16 Kasuratan ti Impormasion Maipanggep iti 
Bakuna Para iti Flu Vaccine Live, Intranasal. Ti BAKUNA A MAYISPREY ITI AGONG PARA ITI TRANGKASO ket saan a rumbeng a 
maited iti uneg ti 4 a lawas kalpasan ti pannakaited ti bakuna para iti live virus (kas koma iti MMR, MMRV, varicella), isu a pakaammuakto ti 
doktor ti anakko nga awatento ti anakko ti bakuna a BAKUNA A MAYISPREY ITI AGONG PARA ITI TRANGKASO iti pagadalan iti 
nagbaetan ti Oktubre – Nobiembre 2015.  Maawatak dagiti risgo ken benepisio, ken itedko ti pammalubosko iti Departamento ti Salun-at ti Estado 
ti Hawaii ken kadagiti autorisado nga empleadona tapno awaten ti anakko, nainaganan iti ngato a paset daytoy a pormulario, ti BAKUNA A 
MAYISPREY ITI AGONG PARA ITI TRANGKASO ken tapno ibinglayda ti impormasion maipanggep iti pannakabakuna ti anakko para ti trangkaso iti 
doktor ti anakko ken ti kompania iti seguro ti salun-at ti anakko. Umanamongak nga ipaigid ken ibbatan ti ania man a reklamo kontra iti Estado, iti 
amin nga agkonkontribusion a kameng iti Gunglo Dagiti Plano Para iti Salun-at iti Hawaii (Hawaii Association of Health Plans), ken kadagiti 
dadduma pay nga isponsor iti programa mainaig wenno manipud iti  Programa nga Stop Flu iti  Pagadalan. Maysa pay, nakaawatak ti impormasion 
maipanggep iti Rehistro ti Imiunisasion iti Hawaii (kitaen ti likud).   
Pirma/Nagannak wenno Legal nga Agay-aywan__________________________________________________ Petsa:  _____/_____/_____ 

 FOR ADMINISTRATIVE USE ONLY (USAREN LAENG PARA ADMINISTRATIBO) 
Vaccine Date Dose 

Administered Dose Size Route Vaccine 
Manufacturer Lot Number Expiration 

Date
VIS Publ. 

Date 
Name, Address, & Title of 

Vaccine Administrator
 

Live, intranasal 
influenza vaccine 
 

/      / 0.2 ml Intranasal MedImmune 
 

     /     /      /     / 
 

      Reason FLU NASAL SPRAY NOT given:   Student had temperature of 100.5º or higher    Student refused FLU NASAL SPRAY 
     Student’s consent form incomplete    Student absent 

     Other:             

                      (     )    -     

 TI ESTUDIANTE KET:
 SINGIN  TRIPLET
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May 2015             Ilocano


