Wël bennëke yïn ya guiɛ̈ɛ̈r
wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë AstraZeneca
Wɛ̈ɛ̈l ye tuɔɔm në kɔc gup ye cɔlë AstraZeneca
Acï piac yök ke wɛ̈ɛ̈l ye tuɔɔm në kɔc gup ye cɔlë AstraZeneca, ee kɔc gäm töŋ de kä riliic, mɛn
ye kë yen rim duutiic në kɔc gup ku ye rim thii lɔ ŋolŋol (blood platelet) në guɔ̈p de raanic ya cɔk
lɔ piny ëyadëŋ. Ëkë yee wɛ̈ɛ̈l kënnë yiɛ̈n kɔc aye cɔlë ‘Thrombosis with thrombocytopenia
syndrome (TTS)’ në thoŋë Liŋëlith, ku ka ye geeric në Thuɔŋjäŋ ke ye kë yen ‘rääl yennë rim
kuëër thïn në guɔ̈p de raanic thiöökic’.
Kɔc cï ŋuɛ̈ɛ̈n kedhiɛ aye keek wɛɛi piɔ̈ɔ̈th bïkkë röth ya cɔk tom keek në ye wɛ̈ɛ̈l kënnë. Wɛ̈ɛ̈l ye
tuɔɔm në kɔc gup ye cɔlë ‘Pfizer’ yennëke wɛ̈ɛ̈l piɛth yee kɔc juëc cï ŋuɛ̈ɛ̈n kën run kee 60 guɔ
dööt dɔc gam arëëtic. Ku në thɛɛ kɔ̈k yiic, ke kɔc kɔ̈k cï ŋuɛ̈ɛ̈n ŋoot ëke kën run kee 60 guɔ dööt
aye röth cɔk tom keek ëyadëŋ në wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë ‘AstraZeneca’. Akɔɔr ba ya jam wennë dïktordu
ago yïn dhil ya kuɔny në këduɔ̈ɔ̈n ca tak ke ba looi.
Wɛ̈ɛ̈l ye tuɔɔm në kɔc gup ye cɔlë ‘AstraZeneca’ abï ya gäm kɔc dït cï run kee 60 dööt.
Yeeŋö ye cɔlë “Thrombosis with thrombocytopenia syndrome” (mɛn ye cɔlë TTS
ëyadëŋ)?
Wɛ̈t ye cɔlë ‘Thrombosis’ në thoŋë Liŋëlith, ee bï rim ya duɔ̈t në raan guɔ̈p.
Wɛ̈t ye cɔlë ‘Thrombocytopenia’ në thoŋë Liŋëlith, ee bï rim thii lɔ ŋolŋol (blood platelet) në guɔ̈p
de raanic ya cɔk lɔ piny agokë döŋ ëke lik në raan guɔ̈p.
Kë ye cɔlë ‘TTS’ acïï rɔt ye dɔc looi në kɔc gup, ku ëkënnë yennëka yennë yen lueel wu ke rɛ̈ɛ̈c
töŋ ye wɛ̈ɛ̈l ye tuɔɔm në kɔc gup ye cɔlë AstraZeneca gäm kɔc. Na kën yekënnë rɔt looi, ke ka
lëu bï raan ya cɔk ŋɔl wennë ka lëu bï raan ya cɔk thou. Kë ye cɔlë ‘TTS’ alëu bï rim ya cɔk dut
nyïn, mɛn lëu bï rɔt ya looi në ɣään wääciic në guɔ̈p de raanic. Na cï ye wɛ̈ɛ̈l kënnë rimthi dhiɛ lɔ
nyïn ŋolŋol (blood platelet) ya cɔk lɔ piny, ke ka lëu bï rimku ya cɔk kuëër piny arëëtic. Acïn kë
ye wɛ̈ɛ̈l ye tuɔɔm në kɔc gup ye cɔlë Pfizer rek kennë TTS.
Ye duɔ̈t de rim, mɛn ye cɔlë ‘TTS’ rɔt looi në thaa yïndë?
Acï guɛɛl arëëtic ke rim ye dɔc duɔ̈t në kɔc gup, në kë de ‘TTS’ në kaam de nïn kee 4 yiic agut
cï nïn kee 42 yiic, të cennë raan toom në ye wɛ̈ɛ̈l kënnë, mɛn ye rɔt looi arëëtic të cennë raan
toom në winhdeen tueeŋ në ye wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë AstraZeneca kënnë.
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Ye duɔ̈t de rim, mɛn ye cɔlë ‘TTS’ rɔt dɔc looi?
TTS acie rɔt ye dɔc looi. Aye thɔ̈ɔ̈ŋ ëmɛnë ke tuany kënnë alëu bï raan 1-2 agut cï 100,000 de
kɔc cï keek wum/toom në wɛ̈ɛ̈l de COVID-19 ye cɔl AstraZeneca. Ku tënnë kɔc kën run kee 60
dööt, aye thɔ̈ɔ̈ŋ ke dït në kɔc kaa 2-3 në kɔc yiic kaa100,000. Ëciin cï thɔ̈ɔ̈ŋ ëtënnë ëbɛ̈n abï ŋot
ke cökëpiny agut bï wël juëc yök.
Nɔŋ akut ye yök ke lëu bïï duɔ̈t de rim, mɛn ye cɔlë ‘TTS’ ya dɔc ya tiaam?
Duɔ̈t de rim, mɛn ye cɔlë ‘TTS’ ee rɔt dɔc luɔ̈i kɔc ke remthi, agut cï na cɔk ya tɔ̈ ke cï guɛɛl
ëyadëŋ tënnë kɔc ŋuän. Ëke ŋoot ke kënku kɔn nyic mɛn nɔŋ en tuanytuɛɛny kɔ̈k peei ye rim
cɔk dut në kɔc gup. Kɔc ye rïthäc looi aŋoot ëke guik yekënnë yic.
Yee kä yïndë kee ye duɔ̈t de rim, mɛn ye cɔlë ‘TTS’ nyuɔɔth në kɔc gup?
Duɔ̈t de rim, mɛn ye cɔlë ‘TTS’ alëu bï kee kä cï keek gɔ̈ɔ̈r piiny ëtënnë ya cɔk nyooth röth:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A ɣarnhom ye raan kuem nhom arëëtic, mɛn:
o Ye rëër në raan guɔ̈p në nïn kee 2 yiic, të cennë yen toom në wäl
o Cië jäl në raan guɔ̈p të cɔkë raan dek në wɛl ke akuemnhom
o Ye rɔt jɔl juak arëëtic të cennë raan tɔ̈c piiny
Ye raan gäm aŋɔ̈ɔ̈k
Cïï raan ye cɔk daai apiɛth cï mɛn thɛɛr de
Cïï raan ye cɔk jam apiɛth cï mɛn thɛɛr de
Ye raan cɔk dɔm nïn
Ye raan riir nhom
Cïï raan ye bɛɛr cɔk wëëi apiɛth
Ye raan gääm töök de piɔ̈u
Ye raan but cök
Ye raan kuem yic arëëtic
Ye rim thii kɔ̈k cɔk bɔ̈ bei në nhïm thäär në ye të cï toomic kënnë.

Na ca töŋ de kee kä cï keek gɔ̈ɔ̈r nhial ëtënnë yök në yï guɔ̈p wennë tënɔŋ raan thiääk kennë
yïn, të cennë week toom në ye wɛ̈ɛ̈l de tuany ë COVID-19, ke yï dɔc nïmïra de 000 ya yuɔ̈pic në
ye thaa thiin kënnë yic ku duɔ̈nnë kɔn gääu ba yekënnë ya looi.
Ye piath de wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë AstraZeneca dït awär kärɛc lëu bï keek ya yiɛ̈n kɔc?
Ee yic. Këpiɛth bïï ye wɛ̈ɛ̈l kënnë dɔc ya gäm kɔc yennëka dït awär kärɛc bï keek ya yiɛ̈n kɔc, të
ye keek kɔc cï ŋuɛ̈ɛ̈n wënthɛɛr, mɛn yee tuany ë COVID-19 keek dɔc dɔm.
Ku na ye raan kën run kee 60 dööt ku yïn cï gɔ̈ɔ̈r rin ke yï toom në doorduɔ̈ɔ̈n tueeŋ në ye
wɛ̈ɛ̈l kënnë ye cɔlë AstraZeneca?
Na cï yïn gɔ̈ɔ̈r rin ke yï bï toom në doorduɔ̈ɔ̈n tueeŋ në wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë ‘AstraZeneca’ ku yïn ŋoot ke
yï kën run kee 60 guɔ dööt, ke yï jaamë wennë dïktordu. Aalëu bïkkë yïn ya kuɔny në tɛ̈ɛ̈k de
kööl bennë yïn lɔ toom në yen.
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Ku na cï yïn toom në doorduɔ̈ɔ̈n tueeŋ në wɛ̈ɛ̈l në wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë AstraZeneca ku kɔɔr bï yïn
bɛɛr lɔ toom në doorduɔ̈ɔ̈n de rou?
Käjuëc cï keek guɛɛl ke TTS kedhiɛ aye röth looi të cennë raan toom në doordeen tueeŋ në wɛ̈ɛ̈l
de tuany ë COVID-19 ye cɔlë ‘AstraZeneca’. Na cï kä rilic cï röth kɔn luɔ̈i yïn në doorduɔ̈ɔ̈n
wään ciɛ̈ɛ̈n cennë yïn toom në wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë ‘AstraZeneca’, ke yïn lëu bï yïn bɛɛr ya toom në
doorduɔ̈ɔ̈n de rou ke yï cïï kɔn bɛɛr diɛɛr, agut cï të kën yïn run kee 60 dööt.
Bï tuɔ̈m bennë raan ya toom në wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë AstraZeneca ya piath kennë raan yennë
rimke nyïn dɔc duɔ̈t wënthɛɛr?
Na cï rimku kɔn duɔ̈t wënthɛɛr, wennë ye rɔt yök ke rimku alëu bïkkë dɔc ya duɔ̈t, ke yïn bï ya
ŋoot ke yï bï ya tom në wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë ‘AstraZeneca’. Acïn kë ye yen nyuɔɔth në yemɛɛn wu na cï
rimku kɔn duɔ̈t wënthɛɛr, ke kaa bï bɛɛr ya lɔ duɔ̈t në kë de TTS të cennë yïn toom në wɛ̈ɛ̈l ye
cɔlë ‘AstraZeneca’.
Na kɔɔr ba wël juëc kɔ̈k peei yök
Na nɔŋ kë kɔɔr ba thiɛ̈ɛ̈c në kë de wɛ̈ɛ̈l ye cɔlë AstraZeneca, ke yï jaamë wennë dïktordu, lɔ në
wɛbthait kënnë yic www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages, wennë yuɔ̈pë nïmïra de
National Coronavirus Helpline në 1800 020 080. Na kɔɔr kuɔɔny de agamlöŋ bennë wël kɔɔr
keek ya geer yiic në thoŋ ba ya piŋ wennë bï yïn waar thok, ke yï yuɔ̈pë nïmïra kënnë yic 131
450.
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