COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ TGA ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ
COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ ਵਿੱ ਡੀ ਭਵਮਕਾ ਵਨਭਾਉਣਗੇ।
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਦਾ ਥਰੈਵਪ੍ਊਵਟ੍ਕ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (TGA) ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ COVID-19
ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵ ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ। TGA ਵਕਸੇ ਸੂੰ ਭਾਵਵਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਖਤਵਰਆਂ ਉੱਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ੀਵਕਆਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਵਨਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ TGA
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਸਖਤ, ਵਵਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰ TGA ਇਕਿੱ ਲੇ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। TGA ਵਵਸ਼ਵ ਭਰ ਵਵਿੱ ਚ ਵਨਯੂੰ ਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ
ਸੂੰ ਸਥਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇਵੜਓਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਇਕ ਸਾਂਝਾ
ਵਗਆਨ ਹੋਵੇ ਵ ਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, TGA ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਾਰੀ ਵਵਵਗਆਨਕ ਅਤੇ
ਕਲੀਵਨਕੀ ਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ

ਾਣਕਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪ੍ਲਬਧ ਸਬਤਾਂ

ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕ
ੇ ਰ ਇਹ ਕਲੀਵਨਕੀ ਪ੍ਰਖਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ
ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਹਿੱ ਤਵਪ੍ਰਣ ਹੈ ਵਕ ਵੈਕਸੀਨ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਦਖਾ ਸਕੇ ਵਕ ਵੈਕਸੀਨ
ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ, ਵਟ੍ਕਾਊ ਅਤੇ ਕੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ੇ TGA ਵਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਕੂੰ ਮ
ਕਰੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਨੂੰ ਘਿੱ ਟ੍ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ੋ ਗੂੰ ਭੀਰ ਰਪ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਾਂਦੇ ਹਨ ਾਂ

ੋ ਵਾਇਰਸ

ਨਾਲ ਮਰ ਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਭਵਮਕਾ

ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਨੇਵੜਓਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ

ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਾਰੀ ਰਿੱ ਖਾਂਗੇ।
ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰ ੀਹ ਵ ੋਂ, TGA, COVID-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਪ੍ਰਨ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਪ੍ਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ
ਘਿੱ ਟ੍ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਵਿੱ ਚ।
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਵਵਿੱ ਚ ਅਪ੍ਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਵਕ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਵਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੂੰ ਭਵ

ਨਤਕ ਵਸਹਤ ਨਤੀ ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੇਗਾ।
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ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਵਮਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਬਨਾਂ ਵਕਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਅਿੱ ਗੇ
ਵਧਾਉਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ? TGA ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਂ ਤੋਂ ਡੈਟ੍ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਵਰਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਵਵਭੂੰ ਨ ਵਹਿੱ ਵਸਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਟ੍ੀਮਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ
ਦੀਆਂ ਵਨਯੂੰ ਤਰਣ ਸਮੀਵਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉੱਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਵਿੱ ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ
ਸਮਰਵਪ੍ਤ ਟ੍ੀਮਾਂ ਨੇ ਵਤਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੂੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਣਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ TGA ਵਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ੂੰ ਵਨਆਂ ਦੇ ਡੈਟ੍ੇ ਅਤੇ

ਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ

ਵਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਵਿੱ ਚ ਕੀ ਲਿੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਵਿੱ ਚ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਇਕਤਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਵਨਰਮਾਣ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਤਪ੍ਾਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ
ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਨੂੰ

ੋ ਡਾਕਟ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰ ਰੀਆਂ ਅਤੇ

ਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਵਨਕੀ ਪ੍ਰਖ ਡੈਟ੍ਾ, ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਤਰ ੀਹੀ ਸਮਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਿੱ ਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਿੱ ਕ
ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
TGA ਵਵਖੇ ਸਾਡਾ ਕੂੰ ਮ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰਲ
ੇ ੀਆ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਦਵਾਉਣਾ ਵਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ, ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਖਤ ਵਮਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਫ
ੋ ਸ
ੈ ਰ ਹ
ੌ ਨ ਸਕੇਵਰਟ੍ ਦੁਆਰਾ,

ੋ ਵਕ ਥਰੈਵਪ੍ਊਵਟ੍ਕ ਗੁਡਜ਼ ਐਡਵਮਵਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (TGA) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ

ਹੈ।
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