
Postal Code:
அஞ்சல் குறியடீு:

PART B: MEDICAL INFORMATION 
பகுதி B: மருத்துவ விவரங்கள்

PART B1: FEVER & VACCINATION
பகுதி B1: ்காய்ச்சலும் தடுப்பு மருந்தும் 

NO
இல்லை

YES
ஆம்

Have you had a fever or any vaccination recently?
அண்மயில் உங்களுக்குக் ்காய்ச்சல் இருந்ததா அல்்லது ஏதாவது தடுப்பூ்சி பபாடப்படடதா? 

•	 Fever (Temperature ≥ 37.5°C) in the past 24 hours?
்கடந்த 24 மணிபேரத்தில் ்காய்ச்சல் (37.5 டி்கிரி ச்சல்்சியஸுக்கு பம்லான 
உடல்சவப்பம்)?    

¨ ¨

•	 Any vaccination in the past 14 days?
்கடந்த 14 ோட்களில் ஏதாவது தடுப்பூ்சி? ¨ ¨

PART B2: IMMUNOCOMPROMISE
பகுதி B2: போய எதிர்ப்பு்ச்சக்தி கு்றபாடு 

NO
இல்லை

YES
ஆம்

Do you have any medical conditions causing severe immunocompromise? For example:
்கடு்மயான போய எதிர்ப்பு்ச்சக்தி கு்றபாட்ட உணடாக்கும் ஏதாவது மருத்துவப் 
பிர்ச்ச்ன்கள் உங்களுக்கு உள்ளதா? எடுத்துக்்காடடா்க:  

¨ ¨

•	 Recent transplant in the past 3 months
்கடந்த 3 மாதங்களில் உறுப்பு மாற்று அறு்வ ்சி்கி்ச்்ச  

•	 On cancer treatment (immunotherapy / chemotherapy / radiotherapy)
புற்றுபோய ்சி்கி்ச்்ச (இம்யூபனாசதரபி / ்ீகபமாசதரபி / பரடிபயாசதரபி)  

•	 Aggressive Immunotherapy for non-cancer conditions (e.g. rituximab, etc.)
புற்றுபோய அல்்லாத பவறு போயக்்கான தீவிர போய எதிர்ப்பு ்சி்கி்ச்்ச (எ.்கா. 
rituximab, முத்லான்வ)

•	 HIV with CD4 count < 200
200க்கும் கு்றவான CD4 எணணிக்்்கயுள்ள செ்சஐவி சதாற்று 

PART B3: ALLERGIES
பகுதி B3: ஒவவா்ம்கள் 

NO
இல்லை

YES
ஆம்

Have you ever had any severe allergic reactions to vaccines, medications, insect stings, food, etc.:
தடுப்பு மருந்து்கள், மருந்து்கள், பதன ீச்காடடுதல், உணவு பபானறவற்றால் 
உங்களுக்குக் ்கடு்மயான ஒவவா்ம்கள் ஏற்படடிருக்்கிறதா? 

•	 Anaphylaxis: severe reaction with two or more of the following: (a) hives or face/eyelid/lip/
throat swelling, (b) difficulty breathing, (c) dizziness
்கடு்மயான ஒவவா்மயுடன பினவரும் இரணடுக்கும் பமற்படட பிர்ச்சி்ன்கள்: 
(a) பதால் அரிப்பு அல்்லது மு்கம்/்கண இ்ம/உதடு/சதாண்ட வகீ்்கம், 
(b) சுவா்சிப்பதில் ்சிரமம், (c) மயக்்கம் 

¨ ¨

MOH PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINATION FORM - FORM 1
TO BE COMPLETED BY PATIENT (please approach our staff if you need help)

சு்காதார அ்ம்ச்சின ச்காவிட-19 ஃ்ப்சர்-பபயாணசடக் (PFIZER-BIONTECH) தடுப்பு மருந்து படிவம் – படிவம் 1 
போயாளி பூர்த்தி ச்சயயபவணடும் (உதவி பத்வப்படடால் அலுவ்லர்்க்ள அணு்கவும்)

PART A: PERSONAL PARTICULARS 
பகுதி A: சுய விவரங்கள்

NAME (BLOCK LETTERS):
சபயர் (தடித்த எழுத்துக்்களில்):

NRIC No./Foreign Identification No.(FIN):
அ்டயாள அட்ட எண / சவளிோடடு 
அ்டயாள அட்ட (FIN) எண:

Gender:
பா்லினம்:
¨ Male 
 ஆண
¨ Female  

சபண

Date of Birth (dd/mm/yyyy):
பிறந்த பததி (dd/mm/yyyy):

Age:
வயது:

Ethnic Group:
இனம்:

 ̈Chinese  ̈Indian
 ்ீசனர்  இந்தியர்

 ̈Malay  ̈Others
 ம்லாய  மற்றவர்்கள்

Residential Status:
குடியுரி்ம ேி்்ல:

 ̈Citizen ¨	Long term
 ்சிங்கப்பூரர்  ேீணட்கா்ல அனுமதி

 ̈Permanent Resident ̈ 	Other
 ேிரந்தரவா்சி  மற்ற்வ

Address*:
மு்கவரி*:

Handphone Number: 
்்கப்பப்சி எண:

Email Address*:
மினனஞ்சல் மு்கவரி*:

Waiting Area
்காத்திருக்கும் இடம்

Queue Registration
வரி்்ச பதிவு

PFIzER-
BIONTECH



•	 Ever been prescribed with an Epi-Pen? (self-injected epinephrine for severe allergy)
உங்களுக்கு எப்பபாதாவது எபி-சபன (Epi-Pen) தரப்படடிருக்்கிறதா? (்கடு்மயான 
ஒவவா்ம ஏற்படும்பபாது சுயமா்க ஊ்சிவழி பபாடப்படும் எபிசேஃப்ரின)

¨ ¨

•	 Severe skin rash AND mouth/genital ulcers/red eyes/liver injury due to medications (TEN/
SJS/DRESS/DiHS)
மருந்து்களின ்காரணமா்க, ்கடு்மயான பதால் அரிப்பு மற்றும் வாய/பிறப்புறுப்புப் 
புண/்சிவந்த ்கண்கள்/்கல்லீரல் பாதிப்பு (TEN/SJS/DRESS/DiHS)

¨ ¨

•	 Have you had rash OR hives OR face/eyelid/lip swelling to vaccines? 
உங்களுக்குத் தடுப்பூ்சி்கள் பபாடடுக்ச்காள்வதால், பதால் அரிப்பு அல்்லது மு்கம்/
்கண இ்ம/உதடு வகீ்்கம் ஏற்படடுள்ளதா?

¨ ¨

PART B4: OTHER PRECAUTIONS (CAN STILL VACCINATE)
பகுதி B4: மற்ற முனசன்ச்சரிக்்்க்கள் (இனனும்கூட தடுப்பூ்சி பபாடடுக்ச்காள்ள்லாம்) 

NO
இல்லை

YES
ஆம்

Are you currently taking these medications or have these medical conditions?
ேீங்கள் தற்பபாது இந்த மருந்து்க்ள உடச்காள்்கிறரீ்்களா அல்்லது இந்த மருத்துவப் 
பிர்ச்ச்ன்கள் உங்களுக்கு இருக்்கிறதா?  

•	 Blood-thinning medications (e.g. warfarin, apixaban, rivaroxaban, etc.)
இரத்தத்தின அடர்த்தி்யக் கு்றக்கும் மருந்து்கள் (எ.்கா. வார்ஃபரின, அபிக்்சபன, 
ரிவசராக்்சபன முத்லான்வ) 

¨ ¨

•	 Bleeding disorder or low platelets
இரத்தக்்க்சிவு பிர்ச்ச்ன்கள் அல்்லது கு்றவான இரத்த அணுக்்கள்  ¨ ¨

PART B5: PREGNANCY & RELATED QUESTIONS (FOR FEMALES ONLY)
பகுதி B5: ்கர்ப்பம் ்சார்ந்த ப்கள்வி்கள் (சபண்களுக்கு மடடும்) 

NO
இல்லை

YES
ஆம்

•	 Are you pregnant or suspect that you are pregnant (late menstrual period)?
ேீங்கள் ்கர்ப்பமா்க இருக்்கிறரீ்்களா அல்்லது ்கர்ப்பமா்க இருக்்கக்கூடும் என 
்சந்பத்கமா்க இருக்்கிறதா (மாதவிடாய தள்ளிப்பபாகுதல்)?  

¨ ¨

•	 Are you currently breastfeeding? (CAN STILL VACCINATE)
ேீங்கள் தற்பபாது தாயப்பால் ஊடடு்கிறரீ்்களா? (இனனும்கூட, தடுப்பூ்சி 
பபாடடுக்ச்காள்ள்லாம்)

¨ ¨

•	 If younger than 50 years, was your last menstrual period more than 6 weeks ago?
ேீங்கள் 50 வயதுக்குக் கு்றவானவரா்க இருந்தால், உங்களுக்கு ஆ்கக் ்க்ட்சியா்க 
மாதவிடாய வந்து, 6 வாரத்திற்கு பம்லா்கிறதா? 

¨ ¨

PART C: PATIENT DECLARATION AND CONSENT
பகுதி C: போயாளியின உறுதிசமாழியும் ஒப்புதலும் 

I declare that the information I have given is true and complete to the best of my knowledge.
I have been informed of the risks, benefits and side effects of COVID-19 vaccination, and I wish to receive COVID-19 
vaccination.

ோன அளித்துள்ள விவரங்கள் எனக்குத் சதரிந்தவ்ர உண்மயான்வ, முழு்மயான்வ என உறுதி 
அளிக்்கிபறன. 
ச்காவிட-19 தடுப்பு மருந்தின ஆபத்து்கள், ேன்ம்கள், பக்்கவி்ளவு்கள் பற்றி எனனிடம் சதரிவிக்்கப்படடது. 
ோன ச்காவிட-19 தடுப்பு மருந்்தப் சபற விரும்பு்கிபறன. 

¨	I AGREE to receive COVID-19 vaccination; OR ¨	I DO NOT wish to receive COVID-19 vaccine**
 நான் ச்காவிட-19 தடுப்பு மருந்து சபற ஒப்புதல அளிக்கிறேன்; அல்்லது  நான் ச்காவிட-19 தடுப்பு மருந்து சபற விரும்்பவில்லை**

__________________________________________
Name of patient / parent / guardian

போயாளி / சபற்பறார் / ்காப்பாளர் சபயர்

_________________________
NRIC No. / FIN

அ்டயாள அட்ட எண 
/ சவளிோடடு அ்டயாள 

அட்ட எண

______________
Signature

்்கசயாப்பம்

____________________
Date (dd/mm/yyyy)
பததி (dd/mm/yyyy)

* Fields not required if names are submitted via nominal roll, appointment booking system and healthcare workers under the self-vaccination exercise.
** If patient does not wish to receive COVID-19 vaccine, there is no need to complete FORM 2.
* சபயர்ப்படடியல், முனபதிவு மு்ற வாயி்லா்கப் சபயர் ்சமர்ப்பிக்்கப்பவர்்களுக்கும், சுயத் தடுப்பூ்சி ேடவடிக்்்கயின்ீகழ் இடம்சபறும் சு்காதாரப் 

பராமரிப்பு ஊழியர்்களுக்கும் இப்பகுதி்க்ள ேிரப்ப பவணடியதில்்்ல.
** போயாளி ச்காவிட-19 தடுப்பு மருந்து சபற விரும்்பாவிட்ால, ்படிவம் 2-ஐ பூர்த்தி ச்சயய பவணடியதில்்்ல. 



MOH PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINATION FORM (ASSESSMENT CLINIC) – FORM 2
TO BE COMPLETED BY DOCTOR OR NURSE

சு்ாதார அ்ைச்கின் க்ாவிட-19 ஃ்்ப்ர்-்பற�ாணக்க (PFIZER-BIONTECH) தடுப்பு ைருந்து ்படிவம்
(ைதகிப்்பபீடடு ைருந்த்ம்) – ்படிவம் 2  

இந்தப் படிவத்்த மருத்துவர் அல்்லது தாதி பூர்த்தி ச்சயயபவணடும்
PART D: CLINICAL SAFETY REVIEW OF PATIENTS
PART D1: NOT ELIGIBLE FOR COVID-19 VACCINATION
IF YES Ú DO NOT VACCINATE
Is the patient:

NO YES

• Pregnant ¨ ¨

• Child under age 16 years ¨ ¨

• Severely immunocompromised
- Recent transplant in the past 3 months
- Cancer treatment (immunotherapy / chemotherapy / radiotherapy) less than 3 months ago OR planned 

in the next 2 months
- Aggressive Immunotherapy for non-cancer conditions (e.g. rituximab, etc.)
- HIV with CD4 count < 200 

¨ ¨

PART D2: CONTRAINDICATIONS TO COVID-19 VACCINE
IF YES Ú DO NOT VACCINATE

NO YES

• Allergic reaction to previous dose of COVID-19 vaccine, or any of its components ¨ ¨

• History of anaphylaxis or prescribed an Epi-Pen ¨ ¨

• History of any of the following drug reactions: SJS, TEN, DRESS, DiHS ¨ ¨

PART D3: PRECAUTIONS Ú POSTPONE VACCINATION
IF YES Ú DO NOT VACCINATE

NO YES

• Fever (≥ 37.5⁰C) in past 24 hr Ò Re-schedule vaccination when fever has resolved ¨ ¨

• Vaccination in past 14 days Ò Re-schedule vaccination after 14 days ¨ ¨

• Rash OR urticaria OR face/eyelid/lip swelling to VACCINES → Refer to allergist* ¨ ¨

PART D4: PRECAUTIONS Ú CAN VACCINATE
IF YES Ú ADVISE HOLD FIRM PRESSURE AT INJECTION SITE FOR 5 MINUTES

NO YES

• On anti-coagulation, has bleeding disorder or low platelets ¨ ¨

CLINICAL ASSESSMENT:
¨ Risks, benefits, adverse effects discussed
¨ Patient form & consent checked

VACCINATE?
¨ YES → PROCEED TO VACCINATION
¨ NO 
¨ Not eligible OR has contraindications  → NO VACCINATION
¨ Fever → RESCHEDULE vaccination when fever has resolved
¨ Recent other vaccine → RESCHEDULE to 14 days after other vaccine
¨ Cutaneous reaction to other VACCINES → Refer to allergist*     

Form Completed by

_____________________________
Name (stamp) / Signature / Date

PART E: VACCINATION RECORD
COVID-19 vaccine given: 
¨ #1 Date:
¨ #2 Date: 

Injection site:
¨ Left deltoid
¨ Right deltoid
¨ Other___________

Vaccine Brand:
¨ Pfizer-BioNTech
¨ Moderna 
¨ Sinovac
¨ Other _____________

Batch number:

Bottle number (if applicable):

Place of Vaccination: Vaccinated by:

  ___________________________________________________
Name (stamp) / Signature / Date

PART F: OBSERVATION & DISCHARGE

¨ Vaccine card & vaccine information sheet (VIS) given
¨ Observe patient for 30 min after vaccination (for syncope, anaphylaxis, etc.)
¨ If allergic symptoms develop in first 30 min, observe until stable or refer to ED

Time of vaccination:

Remarks by doctor (If treatment required): Assessed by:

  ________________________________________________________
Name (stamp) / Signature / Date

* Please refer to the [Allergist Referral Form for COVID-19 vaccination] if the individual is eligible for further evaluation by an allergist.




