ጽቡቕ ናይ ሕክምና ምምሕዳር (TGA) ኣውስትራሊያውያን ናይ ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ንክረኽቡ እምነት የሕድረሎም
ንለበደ ኮሮናቫይረስ ንምክልኻል ምውጋእ ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ዓቢይ ግደ ከምዝጻወት እዩ።
ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ንናይ ኮቪድ/ COVID-19 ክታቦታት ንምጥቓም ናይ ጽቡቕ ሕክምና ምምሕዳር (TGA) ናይ ምጽራይ
ሓላፍነት ኣለዎ። በቲ ክታቦት ንዝፍጠሩ ጥቕሚታትን ጸገማት ኩሉ ናይ TGA ኣብ ግምት ውሽጢ የእትዎ እዩ። ናይ ጽቡቕ
ሕክምና ምምሕዳር (TGA) ኣሰራርሓ ከይዲ ብቶም ክታቦታት ንዘሎ ድሕንነትን ጸገማትን ንምውሳን ብጥንቓቐ፤ ግፍሕ ብዝበለ –
ከምኡ’ውን እና ብዝኾነ ተጽእኖ ብዘይብሉ ብባዕሉ ይሰርሕ እዩ።
የግዳስ TGA ንበይኑ ኾይኑኣይሰርሕን። ናይ TGA ዝሰርሕ ምስ ዓለምለከ ዘለዉ ብሓባር ዝሰርሑ መሻርኽቲ ኾይኖም እዩ። እዚ
ክጥቐሙሉ ብዝኽእልዎ ፍልጠት ኩሉ በብመዓልቱ ብሓባር ኾይኖም ከምዝሳተፉ ንምርግጋጽ እዩ።
ነቲ ክታቦት ተቐባልነት ንምሃብን ዘይምሃብ ንምውሳን ናይ TGA ንዝቐረቡ ሳይንሳዊን ክሊኒካል መረዳእታ ንኩሎም የጻርይ እዩ።
እዚ መረዳእታ ዝተውሃቦ ካብ ክታቦት ዘምርቱን ካብ ካልኦት ትካላት ዝተውሃበ እዩ።
ነቲ ክታቦት ንምጥቓም ክነጽድቆ ንኽእል፤ ኣብ ክሊኒካል ሙከራታት ግዘን ብድሕሪኡ ዘሎ ብጽቡቕ እንተሰርሑ ጥራይ እዩ። እቲ
ናይ ክታቦት ዘምርት ከርእዮ ዝኽእል ነቲ ዝተመርተ ክታቦት ጽሬት፤ ዘይለዋእጥን ክቖጻጸር ብዝኽእል መንገዲ ምዃን ከምዘለዎ
እዩ።
እቲ ክታቦት ብናይ TGA ተቐባልነት እንተረኺቡ፤ ንጸረ-ለበደ ኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስ ከምዝሰርሕ ምእማን ይኻኣል። ነቲ
ክታቦት ብምውሳድ ብጣዕሚ ንዝሓሙን በቲ ቫይረስ ንዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ከምዝቕንሶ እዩ።
ድሕሪ ተቐባልነት ምርካብ ብምቅጻል፤ ናትና ሥራሕ ድርሻ ይቕጽል። ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ኣብ ሕድሕዲኡ በብዝሒ
ዝውሃቡ ክታቦት ንዘሎ ድሕንነትን ጽሬትን ብቐረባ ኾይና ንቆጻጸር ኢና።
ከም ናትና ላዕላዋይ ቅድሚያ ዝኸውን፤ ናይ TGA ሙሉእ ንኮቪድ/COVID-19 ክታቦታት ገምጋም ምግባር እዩ – የግዳስ ኣብቲ
መደበኛ ግዘ ከይኾነስ ብሓጺር ግዘ ምድላው ክኸውን ምግባር።
ብናይ ኣውስትራሊያ ዝተወስዶ ኣቐራርባ ሰባት በቶ ክታቦት ዓቢይ እምነት ከምዘሕድረሎም የረጋግፅ እዩ። አቀራረብ ሰዎች
በክትባቶች ላይ ከፍተኛ እምነትን እንደሚያሳድር ያረጋግጣል። እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ሕዝባዊ ናይ ጥዕና ውጽኢት ኣለዎ።
ብዘለና ደረጃ መሰረት ከይተጠራጠርና ብኸመይ ብናይ ክታቦት ኣሰራርሓ ከይዲ ቐልጢፍና ንምፍላይ ምቑጽጻር ንኽእል? ናይ
TGA ብዙሕ ግዘ ካብ ዘምርቱ ንዝውሃቦ ጥረ መረዳእታ ተበጊሱ ተቐባልነት ይህብ ከምዝነበረ እዩ። ንዝኾነ ሕቶታት ቐልጢፍካ
መልሲታት ንምርካብ ምስዓቶም ኾይና ብሓባር ሰሪሕና ኢና።
ንዝተዳለወ ዝተፈላለየ ክታቦት ክፍሊታት ዝግምግም ዝተፈላለዩ ጕጅለታት ኣለውና። ከምኡ’ውን ኣብ ክታቦት ደረጃ መደብ
ቁጽጽር፤ ገምጋምን ድሕንነትን ንዝሰርሑ ሰባት ቁፅሪ ወሲኽና ኣለና። ናትና መስዋዕቲ ዝገበሩ ናይ ኤክስፐርት ጕጅለታት
በኽብረበዓል እረፍቲ ግዘ ሰሪሖም እዮም።
ንክታቦት ገምጋም ኣብዝግበረሉ ግዘ ብሺሓት ገጺታት ዝቁጸሩ ጥረ መረዳእታን ሓበሬታ ናይ TGA ኣብ ግምት ውሽጢ ከምዘ
እተዎ ሰሚእኻ ትኸውን። ብቐጥታ በዚ ንርእዮ እንታይ እዩ?
ኣብ ከባቢ ላቦራቶሪ ንዘሎ ጽቡቕ ውጽኢት ዘኻተተ ሕድሕድ ነገር ንርእይ ኢና። ኣብ ውጽኢት ምምራት ፈጠራ ዘሎ ኣሰራርሓ
ከይዲ ንርእይ ኢና። ናብ ሓኪማት፤ መብጣሕቲ ዝግበረሉን ኣስበዳሌታት፤ ከምኡ’ውን ንክሊኒካል ሙከራ ጥረ መረዳእታን
ንድሕንነት ዝርዝር ሓበሬታ ተባሂሉ ንዝኸዱ ናይ ፍረያት መትሓዚ ብልቓጥ ንርእይ ኢና።
ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ክታቦት ንምሃብ ዝገመቶ ካብ ኣውስትራሊያ ጕጅለታት ቅድም ኢሉ ካብ ቡድኖች ቀደም ካቲት/
February ፍርቒ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ብዘሎ ግዘ ከምዝጅመር እዩ።
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ኣብ TGA ንዘሎ ሥራሕ ነዞም ክታቦታት ድሕንነት፤ ጽቡቕ ውጽኢትን ንናትና ጽኑዕ ደረጃ መደብ ንክማላእ ንኣውስትራሊያውያን
ምርግጋፅ እዩ።
ብቐጻላይ ፕሮፈሶር ጆን ስከሪት/John Skerritt፤ ንጽቡቕ ሕክምና ምምሕዳር (TGA) ዝመርሕ።
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