ستاسو د عمر لرونکي استوګني د
پاملرنې مرکز کې د COVID-19
واکسین کولو په ورځ کې د څه تمه
ولرئ
د اوسیدونکیو ،کورنیو ،ساتونکیو او خپلوانو لپاره مالومات
د آسټرالیا حکومت دا ستراتیژي ده چې په آسټرالیا کې میشته هر چا ته د  COVID-19واکسینونه ورسوي.
د عمر لرونکي استوګني د پاملرنې کارکوونکی او اوسیدونکي به د لومړي خلکو په مینځ کې وي څوک چې غوره کولی شي د
 COVID-19واکسین ترالسه کړي .دا د آسټرالیا د  COVID-19واکسین ملي ستراتیژۍ د عملی کیدلو لومړي مرحله ( a1فاز)
) (first phase (Phase 1a) of Australia’s COVID-19 vaccine national roll-out strategyبرخه ده.
د عمر لرونکي استوګنې پاملرنې کارکوونکیو او اوسیدونکیو لپاره د  COVID-19واکسین کول به د عمرلرونکي استوګني د
پاملرنې مرکز کې ترسره شي .ستاسو د عمر لرونکي استوګنې پاملرنې مرکز به تاسو ته خبر درکړي چي کله چې ستاسو د واکسین
کولو ورځ ده.
دا سند تاسو ،ستاسو کورنۍ ،ساتونکیو او مینه والو ته د هغه څه په اړه مالومات درکوي چې تاسو یي د واکسین کولو د مخه او په
هماغه ورځ تمه کولی شئ.
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د واکسین کولو ورځ د مخه
•

د آسټرالیا حکومت به د واکسین لیژدنه ستاسو د عمرلرونکي استوګنې ته تنظیم کړي.

•

د آسټرالیا حکومت یو کلینیکي کاري ځواک هم استخدام کړی چې ستاسو د عمر لرونکي پاملرنې مرکز څخه لیدنه وکړي او
اوسیدونکیو او کارکوونکیو ته واکسین کول اداره کړي .دا کلینیکي کارکوونکي به ستاسو د مرکز سره د واکسین کولو د ورځې
تر پیل پورې له ډیر نږدې کار وکړي ترڅو پالن او ډاډ ترالسه کړي چې د واکسین ورځ په خوندي او مؤثره توګه پرمختک
ولري.

•

ستاسو د استوګنې عمر لرونکي پاملرنې مرکز به تاسو او ستاسو د بدیل پریکړي کونکي څخه پوښتنه وکړي (که چیرې یو په
پالن کي وي) ،چي د  COVID-19واکسین د ترالسه کولو رضایت واخلي.
o

تاسو ته مالومات شتون لري چي تاسو وکولی شئ د  COVID-19واکسین په اړه باوري پریکړه وکړئ .که
تاسو ته تر اوسه دا مالومات ستاسو د مرکز لخوا نه وي چمتو شوي ،تاسو کولی شئ د روغتیا وزارت ویب پاڼه
) (Department of Health’s websiteکې یوه کاپي ومومئ.

o

د رضایت ورکولو د مخه ،تاسو ،ستاسو کورنۍ ،ساتونکي او پریکړه کونکي کولی شي ستاسو د مرکز د
کلینیکي کارکوونکیو ،یو معالج داکتر ( )GPاو یا نور روغتیایی متخصصینو سره د واکسین کولو ګټې او
خطرونو په اړه وغږیږئ ،او ایا دا ستاسو لپاره مناسب دی چې د  COVID-19واکسین ترالسه کړئ.

•

ستاسو په مرکز کې کلینیکي کارکوونکي به ستاسو روغتیا معاینه کړي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې آیا دا ستاسو لپاره مناسب دی
چې واکسین ترالسه کړئ .که ستاسو مرکز ستاسو د روغتیا په اړه کومه اندیښنه لري دوی به د یو معالج داکتر ( )GPسره
مشوره وکړي .تاسو کولی شئ د خپل روغتیا او  COVID-19واکسین په اړه هر وخت د خپل معالج داکتر ( )GPسره خبرې
وکړئ.

•

که تاسو د  COVID-19واکسین ترالسه کولو رضایت ورکړي ،نو ستاسو د عمر لرونکي استوګنې پاملرنې مرکز به تاسو ته د
دې واکسین د ترالسه کولو لپاره راجستر کړي .ستاسو مرکز به د واکسین د کاري ځواک سره د واکسین د ورځې لپاره ټول
کارونه تنظیم کړي.

•

د  COVIDواکسین کولو لپاره اړتیا نلري چي د خپل معالج داکتر ( )GPلخوا تاسو ته نسخه تجویز شي.

•

تاسو د عمر لرونکي استوګنې پاملرنې مدافع کونکي ) (advocateته د السرسي حق لرئ .دا خدمت د  OPANله الرې
وړیا ،محرم او د حکومت او عمر لرونکي استوګنې پاملرنې چمتو کونکیو څخه خپلواک دی .ستاسو په ایالت یا سیمه کې د عمر
لرونکي استوګنې مدافع کونکي په  1800 700 600یا په  opan.com.auکې شتون لري.
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د واکسین کولو په ورځ
•

که تاسو د واکسین د ترالسه کولو اراده لرئ ،نو ستاسو په ځای کې به کلینیکي کارکوونکي به د واکسین کولو په ورځ دا
مالومه او ډاډ ترالسه کړي چې تاسو روغ یاست .که ستاسو د واکسین کولو په ورځ کومه طبي مسئله رامینځته شئ ستاسو د
استوګنې عمر لرونکي پاملرنې مرکز ممکن د خپل معالج داکتر ( )GPسره مشوره وکړي ترڅو دا مالومه کړي چې ایا ستاسو
واکسین کول کیدی شي ،یا که اړتیا وي تر یوي وروسته نیټې پورې وځنډول شي.

•

تاسو ممکن دا غوره کړي چي یو مالتړي کس د واکسین کولو په ورځ ستاسو د اوسیدونکي عمر پاملرنې مرکز ته راشي چې
ستاسو سره مرسته او مالتړ مو وکړي .پدې کې کیدي شي یو څوک وی چي مالومات ترجمانی یا ډاډ درکړي که تاسو د
اندیښنه احساس کوئ.

•

د هر ډول واکسین په څیر ،تاسو ممکن د  COVID-19واکسین د ترالسه کولو وروسته ځینې ضمني اغیزې ولرئ .دا
مالومات چي د واکسین کولو وروسته د څه تمه ولري ،تاسو ته د کلینیکي کارکوونکي لخوا چي ستاسو واکسین کول اداره
کوي ،تاسو ته درکړل شي .دا مالومات د روغتیا وزارت په ویب پاڼه ) (Department of Health’s websiteکې هم
شتون لري.

•

ستاسو د واکسین کولو وروسته ،ستاسو د اوسیدونکي عمر پاملرنې مرکز کارکوونکي به تاسو له نږدې وڅاري .که تاسو د خپل
واکسین ترالسه کولو وروسته د ناروغي احساس وکړئ ډاډ ترالسه کړئ چې دوی خبر کړئ.

د باوري مالوماتو څخه ځاڼ باخبره وساتئ
تاسو کولی شئ نور مالومات ومومئ ،په ګدون د روغتیا وزارت د  COVID-19واکسین ویب پاڼه COVID-19 vaccines
 websiteکې ژباړل شوي مالومات .تاسي همداراز کولی شئ د  COVID-19واکسین تازه مالوماتو د ترالسه کولو کي هم ګډون
 COVID-19 vaccines updatesوکړئ.
تاسو همدا راز کولي شي د کورونا ویروس د مرستي ملي کرښي ته په  1800 020 080زنګ ووهئ ،او د اړتیا په صورت کې د
ترجمان غوښتنه وکړئ.
که تاسو د  COVID-19په تړاو ،یا که تاسو د خپل عمرلرونکي پاملرنې چمتوکونکي سره بوختیا کې مرستې ته اړتیا لرئ او یا که
تاسو غواړئ د کومې مسئلې یا اندیښنې په اړه وغږیږئ ،د عمرلرونکیو خلکو مدافع شبکه ( Older Persons Advocacy
) )Network (OPANشتون لري .تاسي  1800 237 981ته زنګ ووهي ،د سهار له  6بجو څخه تر ماښام  10بجو پوري
( 7 ،)AEDTورځې په اونۍ کې یا پدي پته ایمیل  covid@opan.com.auواستوي.
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