
COVID-19 PEDIATRIC VACCINATION
INFORMED CONSENT FORM AT ASSENT FORM
PARA SA PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE
ng Philippine National COVID-19 Vaccine Deployment and

Vaccination Program; October 11, 2021

Pangalan ng babakunahan: Birthdate: Sex:

Address:

Pangalan ng magulang/guardian: Relasyon sa babakunahan:

Contact Number:

Vaccination Site:

Section 1: Impormasyon sa mga benepisyo at
posibleng peligro ng Pfizer-BioNTech COVID-19
Vaccine

Pinahintulutan ng Philippine Food and Drug
Administration ang Emergency Use Authorization ng
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine sa mga edad 12
taong gulang pataas at ibibigay ng dalawang dosis
na may pagitan ng tatlong linggo. Bagaman maaari
pa ring mahawa sa COVID-19 ang nabakunahan,
nagbibigay proteksyon ang bakuna sa pagkaospital
at pagkamatay mula sa malubhang klase ng
COVID-19.

Ilan sa mga naiulat na side effects ay pananakit,
pamumula o pamamaga sa parteng tinurukan;
pagkapagod, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan,
panginginig, pananakit ng kasukasuan, lagnat,
pagkahilo, pagkabalisa, at pamamaga ng kulani.
May maliit na pagkakataong magkaroon ng
malubhang allergic reaction. Ito ay karaniwang
nangyayari ilang minuto hanggang isang oras
matapos magpabakuna. Dahil dito, susubaybayan
ang nabakunahan sa vaccination site bago pauwiin
para obserbahan ang posibleng pagkakaroon ng
anumang tanda ng malubhang allergic reaction tulad
ng hirap sa paghinga, pamamaga ng mukha at
lalamunan, mabilis na pulso, at/o pamumula sa
buong katawan. Kasama sa iba pang bihirang side
effect ang pansamantalang pagtabingi ng isang
bahagi ng mukha. Gayunpaman, ang mga sintomas
na ito ay iimbestigahan kung may relasyon sa
mismong bakuna o wala. Ang imbestigasyon ng mga
angkop ng dalubhasa/eksperto ay kailangan para
matukoy kung ang mga sintomas na ito ay dahil sa
bakuna o nagkataon lang.

Sinisubaybayan din ng United States Centers for
Disease Control and Prevention (USCDC) ang mga
ulat tungkol sa myocarditis, o pamamaga ng muscle
ng puso, at pericarditis, o pamamaga ng talukap ng
puso, matapos magbakuna upang matukoy kung ito
ay may relasyon sa bakuna sa COVID-19.
Ang pamamaga ng muscle o talukap ng puso, ay
karaniwang bunga ng impeksyon. Ilan sa sintomas
nito ay paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga,
mabilis na pagtibok o pagkabog ng puso. Naiulat ang
mga kasong ito karaniwan 1) sa mga binatilyo at
kalalakihan matapos ang pagbakuna gamit ang mga
mRNA vaccine (tulad ng Pfizer at Moderna), 2)
matapos ang ikalawang dosis sa loob ng ilang araw.
Karamihan sa naiulat na nagkaroon ng myocarditis o
pericarditis at nabigyan ng lunas ay gumaling din
agad.

Gayunpaman, malinaw ang mga pag-aaral at
ebidensiya na ang proteksyong dala ng
Pfizer-BioNTech laban sa pagkaospital at kamatayan
mula sa malubhang COVID-19 ay mas matimbang
sa mga posibleng peligro, at bihirang side effects
nito.

Section 2: Pahintulot ng magulang / guardian sa
pagbakuna ng menor de edad

Kinukumpirma ko na nabigyan at nabasa ko ang
Emergency Use Authorization Information Sheet
para sa Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine, at lubos
na naipaliwanag ang nilalaman nito sa akin. Sa ilalim
ng EUA, patuloy ang pagkalap ng datos at
ebidensiya para sa pag-apruba nito pati na rin ng iba
pang bakuna sa COVID-19.



Kinukumpirma ko na ang babakunahan ay
sumailalim sa health screening sa mga kundisyon na
1) maaaring maging dahilan para ipagpaliban ang
pagbakuna o 2) mangailangan ng karagdagang
pag-iingat sa pagbakuna alinsunod sa Health
Screening Questionnaire.

Nakatanggap ako ng sapat na impormasyon sa
benepisyo at posibleng peligro ng nasabing bakuna.
Nauunawaan ko rin ang posibleng peligro ng hindi
pagbakuna laban sa COVID-19.

Nabigyan ako ng pagkakataong magtanong, at lahat
ito ay nasagot nang husto at malinaw. Dahil dito,
kusang loob kong pinapawalan ang Pamahalaan ng
Pilipinas, ang manufacturer ng bakuna, kanilang
mga ahente at empleyado, kabilang na ang ospital,
mga doktor at magbabakuna, mula sa lahat ng
claims kaugnay ng resulta ng paggamit at pagbigay
ng bakuna, o kawalang-bisa ng Pfizer BioNTech
COVID-19 vaccine.

Naiintindihan ko na bagaman karamihan sa side
effets ay banayad at gagaling nang kusa, may maliit
na posibilidad na magkaroon ng malubhang adverse
reaction, tulad ng, ngunit hindi nalilimita sa, alerhiya.
Kung kakailanganin ko ng agarang atensyong
medikal, dadalhin ako sa pinakamalapit na ospital ng
Pamahalaan. Binigyan ako ng impormasyon kung
saan maaring sumangguni para sa anumang
sintomas na mararamdaman matapos
magpabakuna.

Naiintindihan ko na sa paglagda ko dito, may
karapatan ang nabakunahang menor de edad sa
health benefit packages ng Philippine Health
Insurance Corporation (PhilHealth) kung sakaling
siya ay makaranas ng malubhang adverse event, na
naimbestigahan at napatunayang may kaugnayan sa
Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine o pagbigay nito.
Naiintindihan ko na ang karapatang humingi ng
danyos perwisyo ay nababatay sa guidelines ng
PhilHealth.

PInahihintulutan ko ang pamahalaan na gamitin ang
mga impormasyong kailangan para sa public health
kabilang ang pag-ulat sa na-aangkop na national
vaccine registry, alinsunod sa mga protokol ng Data
Privacy Act of 2012. Naintindihan ko rin na kasama
sa pahintulot na gamitin ang impormasyong ito ay

ang patuloy na pagtaguyod ng mga karapatan ng
Data Subject alinsunod sa Data Privacy Act of 2012.

Nabasa at naintindihan ko ang impormasyon tungkol
sa benepisyo at posibleng peligro ng
Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Sa pagpirma
nito at pagbigay ng pahintulot, patunay ito na:

● Ako ay may legal authority to consent para
ang menor-de-edad na pinangalanan sa
itaas ay mabakunahan ng Pfizer-BioNTech
COVID-19 vaccine.

Patunay ito na pinahihintulutan kong mabakunahan
ang aking anak/menor-de-edad gamit ang Pfizer
BioNTech COVID-19 Vaccine:

__________________________________________
Lagdsa sa itaas ng Printed Name ng magulang o

Legal Guardian / Kinatawan ng Pamahalaan

__________________________________________
Petsa

Kung tumangging magpabakuna, itala ang mga
dahilan:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Section 3: Assent Form para sa babakunahang
menor de edad

PATUNAY ITO NA:

Hinihingi ang desisyon ko (Name)
_____________________ /(Edad)___________
kung gusto kong mabakunahan ng bakuna para sa
COVID-19.

Nabigyan ako at naintindihan ko ang impormasyon
tungkol sa bakuna para sa COVID-19 na ibibigay sa
nakapangalang babakunahan sa itaas.

Nabigyan ako ng pagkakataong magtanong at
nasagot ito nang husto at malinaw. Nauunawaan
kong maari akong magtanong tungkol sa pagbakuna
sa COVID-19 kahit kailan.

Naiintindihan ko ang posibleng peligro ng pagturok



ng bakuna. Bagaman ang karamihan sa side effects
ay banayad at gagaling nang kusa, may maliit na
pagkakataong magkaroon ng malubhang adverse
events tulad ng alerhiya at iba pa. Kahit bihira ang
mga malubhang adverse events sa mga naitalang
ulat at pag-aaral, handa ang mga vaccination team
para magbigay lunas para dito. Nauunawaan ko na
malinaw sa mga pag-aaral at ebidensiya na ang
proteksiyong ibibigay ng bakuna mula sa
pagkaospital at pagkamatay mula sa malubhang
COVID-19 ay mas matimbang sa posibleng peligro
nito.

Nauunawaan kong maaaring tumigil sa alinmang
proseso ng pagbakuna nang walang pagsasaway o
pagbabatikos, at pagbabago sa karampatang
medikal na atensyon.

Gusto kong makatanggap ng bakuna sa COVID-19
ngayon.

(Kung sakaling walang kakayahan ang bata/
menor-de-edad na makapagdesisyon dahil sa sakit
tulad ng neurological comorbodities, intellectual
impairment, ang magulang o guardian ay maaring
pumirma sa ngalan niya)

__________________________________________
Pangalan at lagda ng bata/menor-de-edad (12-17

taong gulang may sakit)

__________________________________________
Petsa
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