TAG baweriyê dide Australya boy ku derzîya COVID-19 li xwe bidin
Derzî/aşîya COVID-19 wê rolek sereke di şerê li dijî virusa coronayê biliz e.
Idara Kelûmêlên Tedawî a Australya (TGA) berpirsyarê pesendkirin û nirxandin bi karanîna derzî ya
COVID-19ê li Avustralya ye. Minazemeta AGTA hemî feyde û rîzk û potansîyela derziyan dihesibine.
Tga’ yên ji bo destnîşankirina ewlehî û bandora derzî/aşîyan ka gelo bi sînor, berfireh - û serbixwene.
Lê belê TGA bi serê xwe naxebite. TGA li seranserê cîhanê bi nêzikvahî li gel şirik û tertîpkêrên xwe di
karde ye. Rojane yarmetîya yek û din dikin, tekez dikin kû zanîyarî bêtne parvekirin da kû hemû alî ji
berjewendî bi dest bixin.
Ji boy ka kû ev aşî/derzî bête pejirandina an ji na, TGA ew hemî agahdarîyên zanîyarî û nexwesxaneyî
en didest da dinirxîn e. Ev agahdarî ji alîyên pêşderberên kû derzî’yê icad kirin û çavkanîyên berdest
tên.
Emê bi tenê destûra ew derzîyên bi ewleh û bi bandor ên di dema cerribandina nexweşxaneyîyê
bipijirînin. Ev yeka gelek girînge kû pêşdarber afrandina ew derzîyên xwedan neticek baş û bi kalîteke
bilin bidne diyarkirin, bi awayê domdêr û kontrolkirî.
Heke TGA derzîyek pijirand, bawerî pêbîne wê li dijî COVID-19 biser bikeve. Ev derzî wê hêjmara ew
kesên ku bi wê nexweşîyek xidar bikevin û ewên ji ber virûsê dimirn dabixîne jêr.
Biştî pijrandinê, berpirsîyarîya me berdewam dike. Emê bi nizikahîva çavdêrîya ewlekarîya derîzyan û
misogerkirina kalita wan li hercîhê Australya bikin
Wê pêşengîya me a herî jor, TGA wê venêrana tevde ya derzîyên COVID-19 bike – wê di çarçoveyek
normal de kurrtir be
Tevdêlên li Australya pêk tên wê piştrastî bo kû bawerîyek bilind a mirovan bi derziyan were. Ev yeka
ji wê netîceyek qenctir bo tendurîstî ya gelîrî bidest bixîn e.
Me bi çi awayî kir ku pêvajoya nirxandina a derzîkan bilez bişopînin bêy lihevkirina têkçûyî a pîvanên
me.? TGA, bi berdewanî bi rêkûpêk danayên/datayên pêşdebiran qebûl dike. Me li gel wan kar kirîye
da kû bikaribin bersiva hemî pirsên heyî ji wan bigrin.
Tîmên me yên cihê hene ku beşên cuda yên şandinên derziyê dinirxînin. Me her weha disa hejmara
kesên li ser nirxandinên ewlekarîya û berbiçavbirina derzîyê/aşîyê kardikin zêde kirîye. Tîmên meyên
pispor ên dilsoz diheyam a cejnêda xebitîn.
Dibe kû we bihîstibe TGA bi hezaran rûpel ên data û agahdarîyan di berçavan de derbas dike ew
wexta kû derzîyek dinirxînin. Em tam li çi dinherin?
Li gel bandoran derzî di navde,li her tiştî di çarçova laboratorê de dinêrin. Em li pêvajya çêkirinê
dinêrin. Em li şûşên hilberê ku diçin deştergeriyên bijîşkan û nexweşxaneyan dinêrin, û her weha
daneyên darizandina parêzgehê, û agahdariya ewlehiya befireh.
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Hikûmeta Australya hêvî dike ku ji nîvê- heya dawîya Sibathe dest bi derzîkirina komên Australî yên
pêşanî yên mezin bike.
Karê me li TGA ev e da ku Australya pişrast bkin ku ev derzî ewledarin, bibandor in, û pîvanên meyên
hişk pêk anine.
Ji hêla alîkar Profesor John Skerritt ve, ku pêşengîya Birêvebirîya Tedawîya Kelûmêlên.
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