
 
 
 
 
 
 
 
 

INENTINGTOESTEMMINGSVORM VIR COVID-19 ENTSTOF 

 

Die COVID-19 inenting dien as beskerming teen ernstige COVID-19 en COVID-19 verwante 

sterftes.  Soos met enige medikasie, is geen entstof volkome effektief nie en dit neem ŉ paar 

weke vir jou liggaam om beskerming uit die entstof op te bou. Sommige mense kan steeds 

ondanks inenting COVID-19 opdoen, maar die inenting sal die erns van die infeksie 

verminder. 

 

Die entstof kan jou nie met COVID-19 besmet nie en jy moet die inentingskedule voltooi vir 

hierdie entstof om jou kanse te verminder om ernstig siek te word.  Jy moet steeds die 

gesondheidsriglyne by jou werkplek en in die openbaar volg, insluitend die dra van korrekte 

persoonlike beskermingstoerusting en deelname aan enige siftingsprogramme. Soos enige 

medikasie, kan entstowwe newe-effekte veroorsaak. Die meeste newe-effekte is matig van 

aard en kortstondig en nie almal kry dit nie. Hierdie entstof is goedgekeur vir gebruik deur die 

Suid-Afrikaanse Regulerende Owerheid vir Gesondheidsprodukte (SAHPRA), ingevolge die 

Wet op Medisyne en Verwante Stowwe (Wet 101 van 1965) vir die aktiewe inenting van 

individue 18 jaar en ouer vir die voorkoming van COVID-19. 

 

Deur in te stem om ingeënt te word, verklaar jy dat: 

1. Ek verstaan dat die meeste newe-effekte matig tot gemiddeld van aard is en 

gewoonlik binne ŉ paar dae na inenting verdwyn, en hierdie verwagte newe-effekte is 

aan my verduidelik (soos in die voubiljet aangedui). 

 

2. Ek bevestig dat ek ten volle ingelig is en al my vrae beantwoord is. 

 

3. Ek is ook ingelig van die volgende: 

3.1 Die gehalte, doeltreffendheid en veiligheid van hierdie entstof is deur SAHPRA 

geverifieer. 

3.2 Toepaslike maatreëls sal geneem word om enige newe-effekte wat die entsof op my 

het, te monitor en te bestuur.    

 

 Ek gee hiermee toestemming om die COVID-19 inenting te ontvang, soos dit aan my 

verduidelik is. 

 

 Ek weier om die COVID-19 inenting te ontvang, soos dit aan my verduidelik is. 

 

 Ek verklaar ook dat my besluit vrywillig is en sonder benadeling van regte is. 

 

 

Geteken: ………………………………………………………….  (voorletters en van) 

 

Datum: ………………………………………………………… 


