COVID-19 പ്രതിര ോധ കുത്തിവയ്പ്പെടുക്കോൻ ഓസ്രപ്ടലിയക്കോർക്ക TGA
ആത്മവിശ്വോസം നൽകുന്നു
ക ൊറ ൊണ വൈ സ് മഹൊമൊരികെതികര റ
ൈൊ ്്സിനു ൾ പ് ധൊന ങ്ക് ൈഹിെുും.

ൊരൊടുന്നതിൽ COVID-19

ഓസ്റപ്ടലിയയികല ഉ റയൊഗത്തിനൊയി COVID-19 ൈൊ ്്സിനു ൾ
ൈിലയിരുത്തുന്നതിനുും അുംഗീ രിെുന്നതിനുും ഓസ്്റപ്ടലിയയുകട കത ൊപ്പ്യൂട്ടിെ്
ഗുഡ്്സ് അഡ്്മിനിസ്്റപ്ടഷനൊണ് (TGA) ഉത്തരൈൊദിത്തും. ൈൊ ്്സികെ സൊധയതയുള്ള
എല്ലൊ ഗുണങ്ങളുും അ
ടസൊധയത ളുും TGA രിഗണിെുന്നു. ൈൊ ്്സിനു ളുകട
സുരക്ഷയുും ഫലപ് ൊപ്തിയുും നിർണ്ണയിെൊനുള്ള TGA-യുകട പ് പ് ിയ ൾ
ർശനൈുും ൈിശൊലൈുും സവതപ്രൈുമൊണ്.
എന്നൊൽ ടിജിഎ ഒറ്റയ്്െല്ല പ് ൈർത്തിെുന്നത്. റലൊ കമമ്പൊടുമുള്ള ക ഗുറലറ്റ ി
ൗണ്ടർ ൊർട്ടു ളുമൊയി റേർന്നൊണ് TGA പ് ൈർത്തിെുന്നു. എല്ലൊൈർെുും
പ് റയൊജനും ലഭിെുന്ന ൈിധത്തിൽ ൈിൈരങ്ങൾ ങ്കിടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉ പ്പ്് ൈരുത്തി
അൈർ ദിനൈുും സഹ രിച്ച് പ് ൈർത്തിെുന്നു.
ഒരു ൈൊ ്്സിൻ അുംഗീ രിെണറമൊ എന്ന് തീരുമൊനിെുന്നതിൽ, ലഭയമൊയ എല്ലൊ
ശൊസ്പ്തീയൈുും ക്ലിനിെൽ ൈിൈരങ്ങളുും TGA ൈിലയിരുത്തുന്നു. ൈൊ ്്സിൻ
കഡൈലപ്പ് ിൽ നിന്നുും ലഭയമൊയ മറ്റ് കതളിൈു ളിൽ നിന്നുമൊണ് ഈ ൈിൈരങ്ങൾ
ൈരുന്നത്.
ക്ലിനിെൽ രീക്ഷണങ്ങളിലുും അതിനുറശഷൈുും സുരക്ഷിതൈുും
ഫലപ് ദൈുമൊകണങ്കിൽ മൊപ്തറമ ഉ റയൊഗത്തിനുള്ള ൈൊ ്്സിൻ ഞങ്ങൾ
അുംഗീ രിെു യുള്ളൂ. ൈൊ ്്സിൻ ഉയർന്ന നിലൈൊരത്തിൽ സ്ഥിരമൊയുും
നിയപ്രിതൈുമൊയ രീതിയിൽ നിർമ്മിെൊൻ ഴിയുകമന്ന് ൈൊ ്്സിൻ കഡൈലപ്പ്ർെ്
ൊണിെൊൻ ഴിയുന്നത് നിർണൊയ മൊണ്.
TGA ഒരു ൈൊ ്്സിൻ അുംഗീ രിെു യൊകണങ്കിൽ, അത് COVID-19-കനതികര
ഫലപ് ദമൊയിരിെുകമന്ന് നിങ്ങൾെ് ൈിശവസിെൊും. ടുത്ത
റരൊഗബൊധിതരൊ ുന്നൈരുകടറയൊ വൈ സ് ബൊധിച്ച് മരിെുന്നൈരുകട എണ്ണും
ു യ്െൊൻ ൈൊ ്്സിൻ സഹൊയിെുും.
അുംഗീ ൊരകത്ത തുടർന്നുും, ഞങ്ങളുകട ടമ തുടരുന്നു. ൈൊ ്്സിൻ സുരക്ഷകയ
സൂക്ഷ്്മമൊയി നിരീക്ഷിെുന്നതുും ഓസ്്റപ്ടലിയയികല ഓറരൊ ബൊച്ചികെയുും
ഗുണനിലൈൊരും ൈിലയിരുത്തുന്നതുും ഞങ്ങൾ തുടരുും.
ഞങ്ങളുകട ഏറ്റൈുും ഉയർന്ന മുൻഗണന എന്ന നിലയിൽ, TGA COVID-19
ൈൊ ്്സിനു കളെു ിച്ച് ഒരു ൂർണ്ണമൊയ അൈറലൊ നും നടത്തുന്നു, റക്ഷ
സൊധൊരണ സമയറത്തെൊൾ ു ഞ്ഞ സമയ രിധിെുള്ളിൽ ഇത്
നിർൈഹിെകപ്പ്ടുന്നു.
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ഓസ്്റപ്ടലിയയിൽ സവീ രിച്ച സമീ നും ആളു ൾെ് ൈൊ ്്സിനു ളിൽ ൂടുതൽ
ൈിശവൊസമുകണ്ടന്ന് ഉ പ്പ്ൊെുും. ഇത് ഏറ്റൈുും മി ച്ച ക ൊതുജനൊറരൊഗയ ഫലും
വ ൈരിെുും.
ഞങ്ങളുകട മൊനദണ്ഡങ്ങളിൽ യൊകതൊരു ൈിട്ടുൈീഴ്്േയുമില്ലൊകത ൈൊ ്്സിനു ളുകട
ൈിലയിരുത്തൽ പ് പ് ിയ റൈഗത്തിലൊെൊൻ ഞങ്ങൾെ് എങ്ങകനയൊണ് ഴിഞ്ഞത്?
ഡൈലപ്പ്ർമൊരിൽ നിന്നുള്ള ഡൊറ്റ TGA തിൈൊയി സവീ രിെുന്നുണ്ടൊയിരുന്നു. എല്ലൊ
റേൊദയങ്ങൾെുും റൈഗത്തിൽ ഉത്തരും ലഭിെുന്നതിന് ഞങ്ങൾ അൈറരൊകടൊപ്പ്ും
സഹ രിച്ച് പ് ൈർത്തിച്ചു.
ൈൊ ്്സിൻ സുംബന്ധിച്ച് സമർപ്പ്ിെകപ്പ്ടുന്ന ൈിൈരങ്ങളുകട ൈിൈിധ ഭൊഗങ്ങൾ
ൈിലയിരുത്തൊൻ ൈയതയസ്്ത ടീമു ൾ ഞങ്ങൾെുണ്ട്. ൈൊ ്്സിൻ ക ഗുറലറ്റ ി
അൈറലൊ നങ്ങളിലുും സുരക്ഷയിലുും പ് ൈർത്തിെുന്ന ആളു ളുകട എണ്ണൈുും
ഞങ്ങൾ ൈർദ്ധിപ്പ്ിച്ചു. ഈ അടിയരിര ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുകട പ് റതയ ൈിദഗ്ദ്ധ
സുംഘങ്ങൾ സഹ രിച്ച് പ് ൈർത്തിച്ചു.
ഒരു ൈൊ ്്സിൻ ൈിലയിരുത്തുറമ്പൊൾ ആയിരെണെിന് റ ജു ളുകട ഡൊറ്റയുും
ൈിൈരങ്ങളുും TGA രിഗണിെുന്നുകണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ റ ട്ടിരിെൊും. നമ്മൾ ശരിെുും
എരൊണ് അറനവഷിെുന്നത്?
ഒരു ലറബൊ ട്ട ി രിതസ്ഥിതിയിൽ ൈൊ ്്സിനു ളുകട ഫലപ് ൊ ്്തി ഉൾകപ്പ്കട
എല്ലൊും ഞങ്ങൾ രിറശൊധിെുന്നു. നിർമ്മൊണ പ് പ് ിയ ൾ ഞങ്ങൾ സസൂക്ഷ്്മും
നിരീക്ഷിെുന്നു. റഡൊ ്്ടർമൊരുകട ക്ലീനിെു ളിറലെുും ആശു പ്തി ളിറലെുും
റ ൊ ുന്ന ഉൽപ്പ്ന്നത്തികെ ുപ്പ്ി ളുും ക്ലിനിെൽ പ്ടയൽ ഡൊറ്റയുും ൈിശദമൊയ
സുരക്ഷൊ ൈിൈരങ്ങളുും ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിെുന്നു.
കഫപ്ബുൈരി
ുതി മുതൽ അൈസൊനും ൈകര ഉയർന്ന മുൻഗണനയുള്ള
ഓസ്്റപ്ടലിയയികല ആളു ൾെ് ൈൊ ്്സിറനഷൻ ആരുംഭിെൊകമന്ന് ഓസ്്റപ്ടലിയൻ
സർെൊർ പ് തീക്ഷിെുന്നു.
ഈ ൈൊ ്്സിനു ൾ സുരക്ഷിതൈുും ഫലപ് ദൈുമൊകണന്നുും ഞങ്ങളുകട
മൊനദണ്ഡങ്ങൾ ൊലിച്ചിട്ടുകണ്ടന്നുും ഓസ്്റപ്ടലിയെൊർെ് ഉ പ്പ്ുനൽ ു
എന്നതൊണ് TGA-യിൽ ഞങ്ങളുകട റജൊലി.

ർശനമൊയ

പ്പതറോെയൂട്ടിക്ക ഗുഡ്സ അഡ്മിനിസരപ്ടഷന രനതൃതവം നൽകുന്ന
അഡ്ജങ്്റ്റ പ്പപ്രോഫസർ രജോൺ സപ്പകറിറ്റ.
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