 TGAآسټرالیایانو ته د  COVID-19واکسین کولو لپاره اعتماد ورکوي
د  COVID-19واکسینونه به د کورونا ویروس د وبا په مبارزه کې لوی رول ولوبوي.
د آسټرالیا د معالجوي توکو اداره )) (Therapeutic Good Administration (TGAپه آسټرالیا کې د  COVID-19د کارولو
لپاره د واکسینونو د ارزونې او تصویب مسؤلیت لري TGA .د احتمالي واکسین ټولې ګټې او خطرونه په پام کې نیسي .د واکسینونو د
خوندیتوب او اغیزمنتیا د ټاکلو لپاره د  TGAپروسې سختې ،پراخه  -او خپلواکي دي.
مګر  TGAیوازې کار نه کوي TGA .په ټوله نړۍ کې د واکسین د تنظیمي همکارانو سره نږدې کار کوي .دوی هره ورځ همکاري
کوي ،دا ډاډ ترالسه کوي چې ګډه پوهه شتون لري چې ټول ترې ګټه پورته کولی شي.
د دې تصمیم په نیولو کې چې ایا کوم واکسین تصویب شي TGA ،ټول موجود ساینسي او کلینیکي مالومات ارزوي .دا مالومات د
واکسین د جوړونکیو او نورو موجود شواهدو څخه راځي.
موږ به یوازې د استعمال لپاره هغه واکسین منظور کړو چي د کلینیکي آزموینو پرمهال او وروسته یي خوندي او مؤثره وي .دا مهمه
ده چې د واکسین جوړونکي وښیې چې کولی شي دا واکسین په لوړ کیفیت ،ثابت او کنټرول شوي ډول جوړ کړي.
که  TGAکوم واکسین تصویب کړي ،تاسو باور کولی شئ دا به د  COVID-19پر وړاندې کار وکړي .دا واکسین به د هغه خلکو
شمیر کم کړي څوک چې سخت ناروغه کیږي یا څوک چې له ویروس څخه مړه کیږي.
د تصویب په تعقیب ،زموږ رول دوام لري .موږ به د واکسین د خوندیتوب نږدې څارنې ته دوام ورکړو او په آسټرالیا کې به د هرې
بستي د کیفیت ارزونه وکړو.
زموږ د لومړیتوب په توګه TGA ،د  COVID-19واکسینونو بشپړه بیاکتنه ترسره کوي  -مګر د معمول څخه په لنډ وخت کې.
په آسټرالیا کې نیول شوی چلند به دا ډاډ ترالسه کړي چې خلک په واکسینونو ډیر باور ولري .دا به د عامې روغتیا غوره ممکنه پایلې
ترالسه کړي.
موږ څنګه د خپلو معیارونو په پام کي نیولو سره د کومې جوړجاړي پرته د واکسینونو ګړندۍ د ارزونې پروسې اداره کړې دي؟
 TGAپه منظم ډول د جوړونکیو څخه مالومات الس ته راوړي دي .موږ د دوی سره کار کړی ترڅو هرې پوښتنې ته ګړندي ځوابونه
ترالسه کړو.
موږ بیالبیل ټیمونه لرو چې د واکسین سپارنې بیالبیلي برخې ارزوي .موږ د هغو خلکو شمیر هم ډیر کړی چې د واکسین قانوني
بیاکتنو او خوندیتوب کي کار کوي .زموږ د متخصصینو ټیمونو د رخصتیو په موده کي کار کړي دي.
تاسو ممکن اوریدلي وي چې  TGAد واکسین ارزولو پر مهال په زرګونو پاڼو ډاټا او مالومات په پام کې نیسي .موږ په حقیقت کې د
څه شي پلتنه کوو؟
موږ هر څه ته په ګدون د البراتواري چاپیلایر کې د واکسینونو اغیزمنتیا ته کتنه کوو .موږ د تولید د پروسې کتنه کوو .موږ د
محصوالتو بستي چې د ډاکټرانو جراحیو او روغتونونو ته ځي ،او هم د کلینیکي آزموینې ډاټا ،او د خوندیتوب مفصل مالومات ته کتنه
کوو.
د آسټرالیا حکومت تمه لري چې د فبروري له نیمې څخه تر وروستیو پورې د آسټرالیا د لوړي کچي د لومړیتوب لرونکیو ډلو واکسین
پیل کړي.
زموږ دنده په  TGAکي آسټرالیایانو ته ډاډ ورکول دي چې دا واکسین خوندي ،مؤثره او زموږ سخت معیارونه یې پوره کړي دي.
د پروفیسر جان سکریټ لخوا ،څوک چې د درملنې د توکو اداري ) (Therapeutic Goods Administrationمدیریت کوي.
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