Në thök ë tuɔ̈m dun ë wɛ̈l ë tuɔ̈m
abirguɔ̈p de tuaany ë wɛ̈l ë tuɔ̈m
abirguɔ̈p ë AstraZeneca de tuaany ë
COVID-19
Cï bɛɛr waar në: Pɛɛi nïn 30 Pɛɛi de Dhorou 2021

Biäk de tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p
Akäl yïn acï yök kekë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë AstraZeneca de tuaany ë COVID-19.
Yen wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p yen lëu bï kɔc gël tënë bëc de tuaany ë COVID-19. AstraZeneca acïn
yic kuat ë käm pïr, ku yen acie lëu bï yïn yiɛ̈k tuaany de COVID-19. Yen anɔŋic kood yenë kuat
nyic tënë abɛ̈k ke käm ë SARS-CoV-2 ye cɔɔl apuɔ̈c kɛ̈k ë guɔ̈p gël. Yen apuɔ̈c kɛ̈k ë guɔ̈p gël
acï tääu në ‘amuɔ̈k’ käm cïn këye kë rac ye juɛ̈n kuɔ̈t looi (adenovirus). Amuɔ̈k de adenovirus
ee apuɔ̈c kɛ̈k ë guɔ̈p gël bɛ̈ɛ̈I në rɛ̈l ku yiic ago kek yen kueen ku looi kë abɛ̈k kek apuɔ̈c kɛ̈k ë
guɔ̈p gël. ka kuk ye guɔ̈p luui abï piöc në nyïc ku thɔ̈r kekë käm ke SARS-CoV-2, kek ye tuaany
de COVID-19 jɔɔk.

Kë ye ŋɔ̈ɔ̈th të cïnë thök ë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p
Kaye kënë ë rɔt looi tënë kuat ë wɛ̈l abirguɔ̈p, yïn alëu ba naŋ ka lik ë wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p të cïne wɛ̈l
ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany COVID-19 thöl ë lööm.
Kajuɛ̈c ë wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p të cïnë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë AstraZeneca de tuaany ë COVID-19
thöl ë lööm anɔŋiic:
•
•
•
•
•
•
•
•

ariɛɛm, but, käc, thɛth ka ayiɛl ëtë cï toom
dɛ̈k
aɣarnhom
ariɛɛm ë rɛ̈l
lɛ̈ɛ̈m ë puɔ̈u
atuɔ̈c ku yuir/ wiir
bëc ë guɔ̈p
Ariɛɛm ë yom thook.

Kalik cie kuɔ̈t ë wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p të cïnë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë AstraZeneca de tuaany ë
COVID-19 thöl ë lööm anɔŋiic:
•
•
•
•
•

dït atheeŋ
ariɛɛm ë cökiic
ayuɛ̈c nhom
ciɛ̈n puɔ̈ɔ̈u ciɛ̈m
ariɛɛm ë yic.
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Kɛ̈k ë wuɔ̈ɔ̈c kë guɔ̈p käk aye dac kur. Kek aye tuɔ̈l tënë kë cït cin ë kɔc ke thiɛ̈rdherouku dhiëc
në thiäär yic kek kɔc cï kek toom, jɔɔk në költök yic në thök de tuɔ̈m ku jiɛ̈l në költök ka nïn
kerou yiic.
Kɔc lik abï cït ë tuaany juɛ̈c ke thöŋ kekë juɛ̈ɛ̈I tënë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p kän të thööŋ kekë wɛl
ë tuɔ̈m abiguɔ̈p kɔ̈k kuɔ̈t ku alëu bï göör ë thää bï kaŋ nɔ̈k roor tënë kaye looi. cït ë tuaany käk
aye juɛ̈c në thöl ë tuɔ̈m tueŋ të thööŋ ëke tuɔ̈m ë rou.
Na ye yïn nɔŋ ariɛɛm të cï toom, atuɔ̈c, aɣarnhïïm ka tök ë guɔ̈p në nïn tueŋ ke 1-2 yic të cïnë
wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p thöl ë lööm, yïn alëu ba wɛl aɣarnhom ya lööm. Kän ee kony në tëk ë yic ë
cït ë tuaany (yïn acie kɔɔr ba lööm në wɛl aɣarnhom ka aŋuɔk ë guɔ̈p ke tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p
kënë looi. Na nɔŋ yen kë cï but të cï toom, yïn alëu ba kë lir thany thïn.
Kɛ̈k ë wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p cie röt ya dac looi kek cï caal në thää cïnë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë
AstraZeneca de tuaany ë COVID-19 aye:
•

Wuɔ̈ɔ̈c rac arët kekë guɔ̈p (akuɔ̈ɔ̈k):
o Akuɔ̈ɔ̈k në thök ë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p ë AstraZeneca de tuaany ë COVID-19 acie
rɔt ye dac looi. Cin ye rɔt looi thïn Australia ee tuɔ̈l ke thöŋ kekë kuat ë wɛl ë tuɔ̈m
abirguɔ̈p.

•

Ee bëc ye cɔɔl thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS), yen nɔŋic dɔ̈t ë riɛm
(thrombosis) ku kur akuën ë riɛm ɣer (thrombocytopenia):
o Lëk tënë Australia ku bɛ̈ɛ̈I kɔ̈k tɔ̈ aɣeer aye kë nyuɔɔth lɔ ye TTS acie rɔt ye dac looi
o Duɔ̈t ë rim alëu bï tuɔ̈l në bɛ̈k wääc ë guɔ̈pdu yic, nɔŋiic nyith (kän aye cɔɔl cerebral
venous sinus thrombosis) ku yiɛ̈c (kän aye cɔɔl idiopathic splanchnic vein
thrombosis). Kur ë riɛm ɣer alëu bï duɔ̈t ë riɔm jɔɔk.
o Cït ë tuaany de bëc kän aye dac gɔl ë kaan de nïn ke 4 ku 42 në thök ë tuɔ̈m
abirguɔ̈p.
o Kɔc kek nɔŋ gup bëc kän aye gup bec arët ku kɔɔr bïk ya tɔ̈ panakïm. Bec kän alëu
bï ŋäk ë guɔ̈p ciëŋ thïn bɛ̈ɛ̈I, ku jɔl ya thou.
o Lëk juɛ̈c në TTS alëu bï kek yök Patient information sheet on AstraZeneca COVID19 vaccine and TTS.

Yïn apuɔth ba göör ë kuɔɔny de yïlac të cïn tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p thöl ë lööm na ye:
•
•
•

Yïn tak lɔn yïn acï wuɔ̈ɔ̈c kekë ca lööm. Cɔl 000 na ye yïn rɔt yök keyï cït ke bec, cïtmɛn
de wëëi rilic, thiöök ë puɔ̈u, gut ë puɔ̈u ka ŋɛɛr.
Yïn anɔŋ kë cï wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p ë tënë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p yen ŋot ë kën jääl në yï guɔ̈p
në nïn lik puɔc ke tuɔ̈m looi.
Yïn anɔŋ kuat ë cït ë tuaany böth, yïjik në kë cït nïn ke 4 lɔ 42 yiic ë thök de tuɔ̈m ë wɛ̈l
abirguɔ̈p:
o Aɣarnhom/Akuɛmnhom në bï ŋoot agut cï thɛɛr kaa 48 të cïn yïïn wum/toom,
wɛ̈lɛ̈/ka bï bɛ̈n alë ke thɛɛr kaa 48 cï lɔ të cinë yïïn wum/toom. Wɛl ke kë ye kɔc nɔ̈ŋ
gup aalë bïkë akuɛmnhom nyaai amääth ku ŋot ke tɔ̈u
o Daai ë ruirui
o Käc ë nyimn ka yom ë cök
o Nhomriɛɛi ka athöŋ.
o Wëëi cekic
o Ariɛɛm ë puɔ̈u
o Ariɛɛm gɛ̈k thïn de tiɛ̈c
o But ë cök
o Ayiɛl ka akuɔ̈ɔ̈k cie tëde cï toom thok yen cie lëu bï ya laaric.

Rɛ̈ɛ̈r ë ke nyic ba lɛ̈k dïktordu lɔn puɔc ë yïn toom. Në cït ë tuaany kek cïn kë nɛ̈k kë, yïn alëu
ba lɔ panakïm dun ye dac kɛ̈ny tïŋ (akölköl dïktordu).
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Nyintïït ku lueel ë kɛ̈k wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p tënë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p
Kɛ̈k ë wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p yeke mɛɛk alëu bï kek luɛɛl tënë akutnhom dun looi tuɔ̈m abirguɔ̈p ka akut
ë luɔɔi de kɛ̈k ë pialgup. Kek abï lueel ëkë cï gɔ̈t gam në nyindu yic tënë akutnhom de kɛ̈k ë
pialgup ë state ka territory ka cëëth tënë Therapeutic Goods Administration (TGA).
Na nhiar yïn ye ba lueel ë guɔ̈pdu, Alim ba nem në webthiaat de TGA ku buɔth kɛ̈k ë nyuuth në
bak ë yic: https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19vaccine.

Thëm ë tuanay de COVID-19 të cï tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p thöl ë lööm
Kalik ë wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p tënë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 alëu bïk thöŋ kekë cït ë
tuaany de COVID-19 (cïtmɛn ë atuɔ̈c). Tedɔ̈, wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë AstraZeneca de tuaany ë
COVID-19 acïn yic kuat ë käm pïr ku yen acie lëu bï yïn yiɛ̈k tuaany de COVID-19. Yïn acie lëu
ba göör athëm de tuaany ë COVID-19 ka wekrɔt:
•
•

na cï yïn guɔ̈t naŋ bëc në cït ë tuaany cïtmɛn atuɔ̈c, aɣarnhom ka dɛ̈k në nïn tueŋ cïnë
ke yïn thöl ë tuɔ̈m në wɛ̈l abirguɔ̈p, ku
na nyic yïn yen lɔn cïn yïn cït ë tuaany ë wëëi ( cïtmɛn ë kuër ë wum, ɣɔɔl, tök ë röl, mɛ̈r
ë ŋöör ka thiëëp ë kɛ̈ŋ). Tëdɔ̈, yïn alëu ba kuɛr ë nyuuth tɔ̈ ë mɛn tïŋ në state/territory.

Tëdɔ̈, yïn alëu ba kuɛr ë nyuuth tɔ̈ ë mɛn tïŋ në state/territory du yic ba lëk puɔc tääu thïn yök.
Luup ë nhom kän alëu bï rɔt ger në tekpiny ë tuanay de COVID-19 në baai lɔŋ dun cieŋ. Yïn
alëu ba gɛ̈k keyï kɔɔr athëm de tuaany ë COVID-19 na cï yïn kë ye kɔɔr lëu nhom, cïtmɛn, yïn
acï rɔ̈m kekë raan nyic ke bec ë tuaany de COVID-19. Na dak yïn puɔ̈u, kɔɔr kuɔɔny ë yïlac
athëm.

Muknhom në thää dun ë rɔ̈m ë rou
Yen athiekic lɔn bï yïn tuɔ̈m yic ë rou de wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë AstraZeneca de tuaany ë
COVID-19 ya yök, të cït läät ke 12 nɔŋ kaam yiic. Ba thaa cɔk cekic gɔl në wiik kaa 12 agut cï
wiik kaa 4 në kaam de door ke wum/tuɔ̈m alë bï piath në thɛɛr kkɔ̈k. Tuɔ̈m ë rou abï yïn gäm
gël puɔth tënë tuaany de COVID-19.

Të yenë lëk ë yïn ca gam në thää dun ë rɔ̈m luɔɔi thïn
Në lëk të yenë kakuuk yenë ke nyic kuɔ̈ɔ̈tic, tɔ̈ɔ̈u ku luɔ̈ɔ̈I thïn nem
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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