ཁྱེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་
འགོག་སྨན་ཁབ་AstraZeneca རྒྱག་པའྱི་རྱེས།
གསར་སྒྱུར་མཐའ་མ་ཟྱིན་དུས།: ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་བདུན་པའྱི་ཚེས་ ༣༠།

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སོར།
དྱེ་རྱིང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨྱེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་རྒྱག་ཡོད།
སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འདྱི་ཡྱིས་མྱི་རྣམས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ནས་ནད་པ་ཆགས་རྒྱུ་སོན་འགོག་བྱེད་པ་ཡྱིན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་
སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨྱེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་ཡྱིས་ SARS-CoV-2 ཡྱི་གཉན་སྱིན་ (ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ རྒྱུ་རྱེན་བྱེད་པའྱི་གཉན་སྱིན།) གསོན་པོ་
གང་ཡང་འདྱེན་གྱི་མྱེད་པ་དང་། དྱེས་ཁྱེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ སོད་མྱི་ཐུབ། དྱེ་ཡྱིས་སྱི་པ་ཡྱེཀ་པོ་རོ་ཊྱིན་ཞྱེས་པའྱི་ SARS-CoV-2
གཉན་སྱིན་གྱི་ཆ་ཤས་གལ་ཆྱེན་ཞྱིག་གྱི་ཆྱེད་རྱིགས་རྒྱུན་གསང་རྟགས་འདྱེན་གྱི་ཡོད། དྱེ་ནྱི་གནོད་སོན་མྱེད་པའྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཆམ་པ་‘འཁྱེར་མཁན་’གྱི་གཉན་
སྱིན་ (ཨྱེ་ཌྱི་ནོ་གཉན་སྱིན།) གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྲ་ཕུང་ནང་འཁྱེར་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ལུས་པོས་དྱེ་ནས་སྱི་པ་ཡྱེཀ་པོ་རོ་ཊྱིན་བཟོས་པ་དང་། དྱེ་ཡྱིས་གཉན་སྱིན་
SARS-CoV-2 ངོས་འཛིན་ཏྱེ་དྱེའྱི་ཁ་གཏད་དུ་འགོག་རོལ་བྱེད་ཚུལ་སོང་བར་བྱེད་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཨྱེ་ཌྱི་ནོ་གཉན་སྱིན་དྱེ་བཞྱིན་སྒྱུར་བཅོས་བས་ཡོད།
དྱེས་ན། དྱེ་ཕྲ་ཕུང་ནང་ཐྱེངས་གཅྱིག་སྱེབས་པའྱི་རྱེས་ངོ་འད་བཟོས་མ་ཐུབ། འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། དྱེ་ཕྲ་ཕུང་གཞན་སྱེང་ཁབ་མྱི་ཐུབ་པ་དང་གཉན་ཁ་བཟོ་མྱི་ཐུབ།

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་གང་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཆོག་པ།
སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གང་ཡང་ལྷན་བྱུང་བ་བཞྱིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་ཁྱེད་ལ་ཟུར་ཕོག་འགའ་
བྱུང་སྱིད་པ་ཡྱིན།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨྱེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཟུར་ཕོག་ནང་གཤམ་དག་འཚུད་པ་ཡྱིན།:
•

སྨན་ཁབ་རྒྱག་ས་རུ་ན་ཟུག་གཏོང་བ་དང་སྐྲངས་པ། མཉྱེན་པོ་ཆགས་པ། དམར་པོ་ཆགས་པའམ་ཟ་འཕྲུག་ལངས་པ།

•

ཐང་ཆད་པ།
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•

མགོ་ན་བ།

•

ཤ་སྱིམ་ན་བ།

•

ཞྱེ་མྱེར་ལངས་པ།

•

ཚ་བ་འབར་བ་དང་གྲང་ཤུར་རྒྱག་པ།

•

བདྱེ་ཐང་མྱི་ཚོར་བ།

•

རུས་ཚིགས་ན་བ།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨྱེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཟུར་ཕོག་དཀོན་པ་ནང་གཤམ་དག་འཚུད་པ་ཡྱིན།:
•

རྱེན་འདུད་ཆྱེ་རུ་འགྲོ་བ།

•

རྐང་ལག་ན་ཟུག་གཏོང་བ།

•

མགོ་ཡོམ་ཡོམ་བྱེད་པ།

•

དང་ག་ཞན་དུ་འགྲོ་བ།

•

གྲོད་ཁོག་ན་བ།

ཟུར་ཕོག་འདྱི་དག་རྒྱུན་ལྡན་ནས་འཇམ་པོ་ཡྱིན། དྱེ་ནྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་སྱེ་བོ་གསུམ་ཆ་གཉྱིས་ཙམ་ནང་བྱུང་བ་དང་། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་
པའྱི་རྱེས་ཀྱི་ཉྱིན་གཅྱིག་ནང་འཚུད་འགོ་འཛུགས་ཏྱེ་ཉྱིན་གཅྱིག་གཉྱིས་ནང་འཚུད་ཡལ་འགྲོ་བ་ཡྱིན།
སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གཞན་དང་བསྡུར་ན། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་འདྱི་རྒྱག་པ་ནས་མྱི་འགའ་ཤས་ལ་ཆམ་རྱིམས་ལྟ་བུའྱི་ནད་རྟགས་མངོན་གསལ་བྱུང་བ་དང་།
རྒྱུན་ལྡན་བྱེད་སོ་དག་ནས་རྒྱང་རྱིང་སོད་པའྱི་དུས་ཚོད་ལྡན་དགོས་སྱིད་པ་ཡྱིན། ནད་རྟགས་འདྱི་དག་སྨན་ཐུན་གཉྱིས་པ་ལས་སྨན་ཐུན་དང་པོ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་
བྱུང་རྒྱུ་ཆྱེས་རྒྱུན་ལྡན་ཡྱིན།
སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་ཐོག་མའྱི་ཉྱིན་གྲངས་ ༡-༢ ནང་། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ས་རུ་ན་ཟུག་གཏོང་བ་དང་ཚ་བ་འབར་བ། དྱེ་བཞྱིན་མགོ་ན་
བའམ་ལུས་པོ་ན་ཚ་གཏོང་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་པྱེ་ར་སྱི་ཊྱེ་མོལ་བཟའ་ཆོག འདྱི་ཡྱིས་གོང་གྱི་ནད་རྟགས་དག་ཆུང་དུ་གཏོང་བའྱི་རོགས་པ་བྱེད་པ་ཡྱིན། ཁྱེད་ཀྱིས་
སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མ་རྒྱག་གོང་། པྱེ་ར་སྱི་ཊྱེ་མོལ་འམ་ཨཡྱེ་བུ་པོ་རོ་ཕྱེན་བཟའ་དགོས་མྱེད། གལ་ཏྱེ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ས་སྐྲངས་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་
ར་རས་གྲང་མོ་ཞྱིག་སར་ཆོག
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨྱེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་སུ་སྙན་ཐོ་འགོད་པའྱི་ཟུར་ཕོག་ཆྱེས་དཀོན་པ་ནྱི།:
•

མྱི་འཕྲོད་པའྱི་ལྡོག་འཕྲོས་ཚབས་ཆྱེན། (ཨྱེ་ན་ཕཡྱེ་ལྱེ་སྱི།) :
o

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨྱེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས། ཨྱེ་ན་ཕཡྱེ་ལྱེ་སྱི་བྱུང་རྒྱུ་དྱེ་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་
ཡྱིན། ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ནང་གྱི་ཚད་གཞྱི་དྱེ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གཞན་དང་འད་མཚུངས་མངོན་གྱི་འདུག

•

ཐོ་རོམ་བོ་སཡྱེ་ཊོ་པྱེ་ནྱི་ཡ་ལྷན་ཐོ་རོམ་བོ་སྱི་ནད་རྟགས་ (ཊྱི་ཊྱི་ཨྱེས།) ཞྱེས་པའྱི་གནས་སངས། དྱེའྱི་ནང་ཁྲག་ལྱིང་ (ཐོ་རོམ་བོ་སྱི།) དང་ཁྲག་མྱིག་
རྱིམ་པ་དམའ་པོ་ (ཐོ་རོམ་བོ་སཡྱེ་ཊོ་པྱེ་ནྱི་ཡ།) ཆགས་པའྱི་གནས་སངས་འཚུད་པ་ཡྱིན།:
o

ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གྱི་ཆ་འཕྲྱིན་ནས་ཊྱི་ཊྱི་ཨྱེས་དྱེ་གནས་སངས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡྱིན་པ་སོན་འདུག
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o

ཁྲག་ལྱིང་དྱེ་ཀླད་པ་ (འདྱི་ལ་cerebral venous sinus thrombosis ཞྱེས་བརོད།) དང་ཁོག་སྨད་ (འདྱི་ལ་
idiopathic splanchnic vein thrombosisཞྱེས་བརོད།) འཚུད་པའྱི་གཟུགས་པོའ་ི ཆ་ཤས་འད་མྱིན་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན།
ཁྲག་མྱིག་ཚད་གཞྱི་དམའ་པོ་ཡྱིས་ཁྲག་འཛག་པའྱི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ཡྱིན།

o

གནས་སངས་འདྱིའྱི་ནད་རྟགས་མང་ཆྱེ་བ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་ཉྱིན་གྲངས་ ༤ ནས་ ༢༨ ཡས་མས་ཙམ་ལ་བྱུང་བ་ཡྱིན།

o

དཀའ་ངལ་འདྱི་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་བདྱེ་ཐང་རྩ་ནས་མྱི་ཚོར་བ་དང་སྨན་ཁང་དུ་བསོད་དགོས། གནས་སངས་འདྱི་ཡྱིས་ཡུན་རྱིང་
མྱི་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཆགས་པའྱི་ཉྱེན་ཚབས་དང་། འཆྱི་སོན་ཡང་བྱུང་སྱིད་པ་ཡྱིན།

o

ཊྱི་ཊྱི་ཨྱེས་སོར་གྱི་ཆ་འཕྲྱིན་མང་བ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨྱེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་དང་ཊྱི་ཊྱི་ཨྱེས་ཐོག་གྱི་
ནད་པའྱི་ཆ་འཕྲྱིན་ངོ་ཤོག་སྱེང་མཐོང་ཐུབ (Patient information sheet on AstraZeneca COVID-19
vaccine and TTS)།

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་གཤམ་དག་བྱུང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་སྨན་གྱི་ལམ་སོན་བླངས་དགོས།:
•

ཁྱེད་ཉྱིད་སོ་སོར་མྱི་འཕྲོད་པའྱི་ལྡོག་འཕྲོས་བྱུང་གྱི་ཡོད་པ་ཚོར་བ་དང་། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་དབུགས་གཏོང་ལྱེན་ཁག་པོ་དང་དབུགས་ཧལ་བ། སྙྱིང་རྩ་
འཕར་ཤུགས་མགོགས་པོ་འམ་འགྱེལ་བ་ལྟ་བུའྱི་ནད་རྟགས་ཚབས་ཆྱེ་རྱིགས་བྱུང་ན། ༠༠༠སྱེང་ཁ་པར་གཏོང་།

•

ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོད་དཔག་བས་པའྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཟུར་ཕོག་དག་ཉྱིན་ཤས་རྱེས་སུ་ཡང་དག་བསྱེད་མྱི་ཕྱིན་པ།

•

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཉྱིན་གྲངས་ ༤ ནས་ ༢༨ ཡས་མས་ཙམ་ནས། ཁྱེད་ལ་གཤམ་གྱི་ནད་རྟགས་གང་ཡང་ཡོད་པ།:
o

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་མགོ་ན་ཟུག་བྱུང་སྱེ་དྱེ་ཆུ་ཚོད་ ༤༨ རྱེས་དག་བསྱེད་མྱི་བྱུང་བ། ཡང་ན། སོན་འགོག་སྨན་
ཁབ་རྒྱག་པའྱི་ཆུ་ཚོད་ ༤༨ རྱེས་མངོན་པ། ཟུག་བཅག་སྨན་སབས་བདྱེ་དག་གྱིས་འགོ་སོད་དུ་མགོའ་ི ན་ཟུག་ཆུང་དུ་གཏོང་ཡང་།
རྱེས་སུ་དག་བསྱེད་མྱེད་པར་མུ་མཐུད་གནས་པ།

o

གསལ་པོ་མྱི་མཐོང་བ།

o

ངོ་གདོང་འམ་རྐང་ལག་གྱི་སོབས་ཤུགས་ཉམས་པ།

o

ཐྱེ་ཚོམ་འམ་བརྒྱལ་གཟྱེར་བྱུང་བ།

o

དབུགས་མ་འདང་བ།

o

བྲང་ཁོག་ན་བ།

o

ཁོག་སྨད་ན་ཟུག་མུ་མཐུད་གནས་པ།

o

རྐང་པ་སྐྲངས་པ།

o

འགྲྱེལ་བརོད་མྱི་ཐུབ་པའྱི་ཁབ་གཟྱེར་རྒྱག་པའྱི་ཐོར་སྱིབ་འམ་སྨུག་ཐྱིག་ཆགས་པ།ཡྱིན་ནའང་དྱེ་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ས་རུ་མྱིན།

ཁྱེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི སྨན་པ་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཉྱེ་ཆར་རང་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པ་ཡྱིན་སོར་བརོད། ནད་རྟགས་གང་ཞྱིག་ཛ་དག་མྱིན་པ་དག་གྱི་ཆྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་
སོ་སོའ་ི རྒྱུན་ལྡན་འཕྲོད་བསྱེན་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་པར་བསྱེན་གཏུག་བྱེད་ཆོག (རྒྱུན་ལྡན་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་བསྱེན་གཏུག་སྨན་པ་ཡྱིན་དགོས།)

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་བདྱེ་འཇགས་ལྟ་རྟོག་དང་ཟུར་ཕོག་དག་སྙན་སྱེང་ཞུ་བ།
ཁྱེད་ཀྱིས་དོགས་གཞྱི་ཡོད་པའྱི་ཟུར་ཕོག་དག་ཁྱེད་ཀྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་མཁན་འམ་འཕྲོད་བསྱེན་ལྟ་སོང་ཆྱེད་ལས་གཞན་དག་ལ་སྙན་སྱེང་ཞུ་ཆོག
ཁོང་ཚོས་དྱེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བྱེད་དྱེ་ཁྱེད་ཀྱི་མངའ་སྱེ་འམ་ས་ཁུལ་འཕྲོད་བསྱེན་ལྷན་ཁང་འམ། གསོ་དཔྱད་དངོས་རྫས་འཛིན་སོང་ (ཊྱི་ཇྱི་ཨྱེ།) ལ་ཐད་ཀར་
ངང་རྒྱུན་སོལ་སྙན་ཞུ་ཞྱིག་འབྲྱི་བ་ཡྱིན།
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གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་ཉྱིད་ནས་སྙན་ཞུ་རྒྱག་འདོད་ཡོད་ན། ཊྱི་ཇྱི་ཨྱེ་དྲྭ་ཚིགས་སྱེང་བསོད་དྱེ་ཤོག་ངོས་
https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine སྱེང་གྱི་ལམ་
སོན་དག་རྱེས་འབྲང་བ།

སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ བརྟག་དཔྱད།
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་ཟུར་ཕོག་འགའ་ཤས་ནྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་ནད་རྟགས་དང་མཚུངས་པོ་ཡོད།
(དཔྱེར་ན།ཚ་བ་འབར་བ་ལྟ་བུ།) གང་ལྟར་ཡང་། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨྱེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་ཡྱིས་གཉན་སྱིན་གསོན་པོ་གང་
ཡང་འདྱེན་གྱི་མྱེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཕོག་པའྱི་རྒྱུ་བྱེད་མྱི་ཐུབ། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་གཤམ་དག་ལྡན་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་༡༩ ཡྱི་བརྟག་དཔྱད་འམ་ཟུར་བཀག་བྱེད་དགོས་མྱེད་སྱིད་པ་ཡྱིན།:
•

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་རང་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རྱེས་ཀྱི་ཐོག་མའྱི་ཉྱིན་གཉྱིས་ནང་ཚ་བ་འབར་བ་དང་མགོ་ན་བའམ་ཐང་ཆད་པ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུན་ལྡན་
ནད་རྟགས་རྱིགས་བྱུང་བ་དང་།

•

གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་དབུགས་གཏོང་ལྱེན་དཀའ་ངལ་གྱི་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མྱེད་པ་ངྱེས་བརྟན་ཡྱིན་པ། (དཔྱེར་ན། སྣ་ཆུ་འཛག་པ་དང་གོ་རྒྱག་པ། དྱེ་
བཞྱིན་མྱིད་པ་ན་བ་དང་དྱི་ཚོར་འམ་རོ་ཚོར་ཉམས་པ་ལྟ་བུ།)

གང་ལྟར་ཡང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས་ཆྱེད་སོ་སོའ་ི མངའ་སྱེ་འམ་ས་ཁུལ་ནང་གྱི་དྱེའྱི་སབས་ཀྱི་ལམ་སོན་དག་ཞྱིབ་བཤྱེར་བྱེད་དགོས། གལ་ཏྱེ་
ཁྱེད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ནང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་ཁབ་གདལ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ལམ་སོན་འདྱི་སྒྱུར་བ་འགྲོ་སྱིད་པ་ཡྱིན། གལ་ཏྱེ་ཁྱེད་ལ་ད་དུང་ཁད་ཆོས་
གཞན་དག་ལྡན་གྱི་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས། དཔྱེར་ན། ཁྱེད་ཉྱིད་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩
ཡོད་པའྱི་ངོ་ཤྱེས་ཤྱིག་གྱི་འབྲྱེལ་གཏུག་ཉྱེ་པོ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ། གལ་ཏྱེ་དོགས་པ་ནང་ཡོད་ན། འཕྲོད་བསྱེན་ལམ་སོན་བླངས།

ཁྱེད་ཀྱི་དུས་ར་གཉྱིས་པ་དྱེ་དན་པར་བ།
ཁྱེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨྱེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་ཡྱི་སྨན་ཐུན་གཉྱིས་པོ་རྒྱག་དགོས་པ་དང་། དྱེ་ཡང་བདུན་ཕྲག་ ༡༢ ཙམ་
གྱི་བར་མཚམས་དགོས་པ་གལ་ཆྱེན་པོ་ཡྱིན། གནས་སངས་ངྱེས་ཅན་ནང་སྨན་ཐུན་དབར་གྱི་བར་མཚམས་དྱེ་བདུན་ཕྲག་ ༡༢ ནས་བདུན་ཕྲག་ ༤ ལས་མྱི་
ཉུང་བ་ཐོག་ཐུང་དུ་གཏོང་བ་དྱེ་རན་མཚམས་ལྡན་སྱིད་པ་ཡྱིན། སྨན་ཐུན་གཉྱིས་པ་ཡྱིས་ཁྱེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཁ་གཏད་ཀྱི་སྲུང་སོབ་ལྱེགས་
པ་མཁོ་སོད་བྱེད་པ་ཡྱིན།

ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་ར་རུ་མཁོ་སོད་བས་པའྱི་ཆ་འཕྲྱིན་དྱེ་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ནས་བྱེད་སོད་བྱེད་ཚུལ།
ཁྱེད་ཀྱི་སྱེར་གྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་དག་ཇྱི་ལྟར་བྱེད་ནས་ཕོགས་བསྡུས་དང་ཉར་གསོགདྱེ་བཞྱིན་བྱེད་སོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སོར་གྱི་ཆ་འཕྲྱིན་ཆྱེད།
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
སྱེང་བསོད།
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