Bendemanîya çi bin roja
derzîlêdanê a COVID-19 li
sazegeha lênihêrîn a pîr û
kalan (age care)
Agahdarî bo niştecih, malbat, karmen û hizkirîyên wan
Hikûmeta Australîya bo radestkirina dezîyên COVID-19 bo hemî hekesa xwedan stratejiyek e.
Karmendên cîhê lêhnêrîna kal û pîran û niştecîhan we ên di nav ew kesên hatin niqandin bo
lêdan a derzîya COVID-19. Ev yeka beşek ji qonaxa yekemîn (Qonaxa 1a) stratejîya despêkirin
derzîyên COVID-19 li seranserê netewa Australîya ye first phase (Phase 1a) of Australia’s
COVID-19 vaccine national roll-out strategy.

Vakslêdana COVID-19 jo bo karkerên lênêhrîna kal û pîr ên niştecî wê li ew navendên
lênihêrîna kalên nişecîh bête kirin. Wê berpirsê sazgeha lênêhrîna kal û pîran wê ji were bêje
kêja roj e bo derzîlêdan a we.
Ev belgename li ser ew tiştên pêşerojan berîya rojên derzîdanê gelo hêvîyên we çine agahdarî
bide we malbata we, karmend û hezkirîyên we.
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Berîya roja derzîlêdanê
•

Hikûmeta Australîya wê sazî/pîlan bo radest kirina derzîyan bo sazgeha niştecîhên kal û
pîran dike

•

Hikûmeta Australia xebatkarên clînîka anîye serkar ji bo kû ew serdana niştecîhê sazgehê
kal û pîran bikin da ku ew derzî li karmend û niştecîhan bixin. Ev karmendên clînîkan wê bi
nêzikahî li gel sazgehên we têkildar bin berî ew rojên derzîlêdanê boy pîlan dannîn û roja
derzîlêdanê kar û bar bi awayê bandork bi rêkûpêk ev kar birêve biçe.

•

Wê karmendê sazgeha kal û pîran ji we, û wekîlê we (heke yek hebe) kû hûn razîn e an
destûr didin bo ku derzîya COVID-19 li were xistin.
o

o

.
•

Ji bo kû hûn biryarek agahdar di derheqa dezîya COVID-19 bidin agahî ji bo we
hatine amade kirin. Heke heta neha agahdari ji hêla dezgeha we bo we nehatibe
dayîn, hun dikarin koyîyek ji malpera Department of Health’s website. Bi dest
bixin.
Berîya hûn destûr a razîbûyînê bidin, hûn, malbata we, xizmetkar/çavdêrê we û
wekîlê kû bi navê we biryar dide dikarin bo gûftegohê li gel karmendê clînîkî ên
wê derzîl li we bicivin. Ka gelo ev derzî ya COVID-19 li we tê an na.

Karmendên tenduristîyê wê werin sazgeha hûn lê dimînin boy we muayne bike da bizanibe
tenduristiya we ji bo derzîlêdanê li cîhe an na. Heke meraqek sazgeha we di derheqa
tenuristîya we da hebet wê pêwendî bi diktorê we ên malbatê (GP yê we) ra girê bidin. Hûn
ji dikarin çi wex bixazin bi diktorên xwe re di derheqa tendûristîya xwe û derzîya COVID-19
biaxifin.

•

Heke we destûra razîbûyînê a derzîya COVID-19 da wê wê dezgeha we a kal û pîran
navên we qeyîd bike ji bo ku derzî li were xistin. Dezgeha hûn lê dimîn wê hemî karûbarên
amadehî û rêvebirîya roja derzîlêdanê li gel karmendên tenuristîyê pêk binin

•

Receta bo COVID-19 ne pêwiste ji alîyê diktorên we ê malbatê da bête dayîn/nivisandin.

•

Mafê we hey da hûn li gel avukatê yarmetî/lênihherîn a pir misogerbin. Ev karûbarên di vî
warî de ji alîyê navgîniya OPAN de têye dayîn û belaş e. Nepenî/haydarî nayê danyîn,
minazemetek ji hikûmet û sazgeha kal û pîran serbixwe ye. Hûn dikarın bi avûqatên xwe ên
li weylayet an ji herêma lê dimînin bi rêya vê hejmara têlefonê: 1800 700 600 an ji
opan.com.au pêwndi girê bidin.
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Roja wê derzî li were xistin
•

Heke we birîyar da ku hûnê derzîyhe li xwe bixin wê ew roj karmendê tenduristîyê we
muayne bike bo tekezîya siheta we ka li cîhe an na. Heke di roja a derzîlêdanê da hun
rastî pirsgirêkek bijîjkî hatin sazîya hûn lê diminin a kal û pîran niştecîh dikare bi diktorê we
ê mabatê re bişêwir e ka wê bikaribin derzî li we bixin na an ji derzîlêdan a we pêwistî pê
heye ji bo rejek din bête paşxistin.

•

Hun dikarin kesekî hildbijêrin da kû roja derzîlêdanê bo yarmetîyê were dezegah we a hûn
lê dimîn û misada we bike wexta pewistîya bi wan çêbû. Ewê her weha bikaribin tarnetğu
du warê tercumanî ya agahdarîyan û hebin dilniya yên weda alîkarîya we bikin.

•

Wek hemû vaksînên din, di be kû bi were hinek bandorên seralî/hesasîyet piştî derzîlêdanê
peyde bibe. Wê agahdarî ên derheqa bandor û pêhêvîyên wê pêk bên piştî derzîyê wê ji
alîyê ew karmendên tenduristîyê ku we derzî li we bixe bête dayîn. Ev agahdarî her weha li
ser malpera the Department of Health’s website ji têye bidest xisin.

•

Piştî derzîlêdanê, we karmendê niştecîhê kal û pîran wê bi nêzikahî çavdêrîya rewşa we
bişopîn e. Heke piştî derzîlêdanê hûn bêhal ketin an rewşa we xirab bû ji wana re yekser
bêjin.

Xwe bi agahîyên pêbawer nûjen bikin
Hun dikarin agahdarîyên zêde, tev ên hatine wergerî jî li ser malpera Wezaret a Tenduristîyê
COVID-19 vaccines website Bi dest bixin. Hun disa dikarin abonevan ê COVID-19 vaccines
updates. bo hûn agahîyên nû bi dest bixin.
Hun dikarin li ser 1800 020 080 têlefona Xet-alîkarî ya Virusakorona a Netewî bikin ku pêwist
be ji daxwaza tercumanek bikin..
The Older Persons Advocacy Network (OPAN) amadeye alîkar derkeve heke hûn dixwazin di
derheqa pirsgirêkek, an ji dilniyayek di derheqa COVID-19 û an ji dixwazin li gel pêşkêşkarên
karguzarîya kal û pîran din bi axifin. Bi vê hejmarê li têlê xin 1800 237 981, Her 7 rojên heftê ji
6am-10pm (AEDT) vekirine an ji bo pêwendi email covid@opan.com.au. pêwendî girê bidin
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