د  COVID-19واکسین کولو لپاره چمتو کیدل
اخري ځل لپاره تازه شوي 30 :جوالی 2021

ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو مشخصات سم دي
پداسې حال کې چې تاسو د خپلې ناستې (اپویتنمنت) لپاره انتظار کوئ ،ځیني شیان شتون لري چې تاسو یي اوس کولی شئ چي چمتو
اوسئ.
ډاډ ترالسه کړئ چې ستاسو مشخصات د میدیکیر سره تازه دي ،که تاسو یی مستحق وي (په یاد ولري تاسی د COVID-19
واکسین تر السه کولي شي که تاسو د مدیکیر مستحق نه یاست) .تاسو دا ترسره کولي شي د:
•
•
•

د  myGovله الری د Medicare online account
د Express Plus Medicare app.
د  Medicare programته زنګ وهل.

که ستاسو حساب ) (accountندي جوړ شوئ ،تاسو کولی شئ:
•
•
•

په  Enrol in Medicareکي ن وم لیکنه وکړئ ،که تاسو دمخه نوم لیکنه نه لرئ.
خپل طبی آنالین حساب  Set upکړئ ،که تاسو په میدکیر کې شامل یاست ،مګر میدیکیر مو د  myGovسره وصل
ندي.
د ) ،Get an Individual Health Identifier (IHIکه تاسي د میدکیر مستتحق نه یاست.

کله چي تاسو واکسین شوي ،نو تاسو به د واکسین کولو د تاریخ بیان ترالسه کړئ ترڅو خپل د واکسین وضعیت ثابت کړئ .تاسو
کولی شئ د آسټرالیا خدماتو ویب پاڼه کې د خپل واکسین تاریخ بیان ترالسه کولو
) (how to get your immunisation history statementڅرنګوالي ومومئ.

د خپلي ناستې لپاره چمتووالی
په آسټرالیا او نړۍ کې د  COVID-19واکسینونو محدودي ټوکي شتون لري .دا پدې مانا ده چې ،هغه خلک چې د  COVID-19او
 /یا د ویروس سره ترټولو په لوړه کچه خطرکي دي ،لومړی به دا واکسین ترالسه کړي .نور خلک به د وخت په تیریدو سره واکسین
ترالسه کړي .دا چي چا ته د واکسین کولو لپاره لومړیتوب ورکول کیږي د ویب پاڼه
 www.health.gov.au/covid19-vaccinesوګوري .تاسو کولی شئ وګورئ چې ایا تاسو د  COVID-19واکسین کول د
ځای نیولو لپاره وخت ونیسي د  https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/په لیدلو سره.
تاسو باید د  COVID-19واکسین ناسته (اپوینتمنت) ته رانشي که تاسو:
•
•
•
•
•

که تاسو د تبي ،ټوخي ،اوبګینه پزې ناروغي لري او یا نوري نښي چي کیدی شي د  COVID-19څخه وي
د  COVID-19ازموینې پایلو منتظر یاست
د  COVID-19ازمویني نتیجه مو مثبته وي او تاسو په انزوا کې یاست
تاسو په قرنطین کي یاست
د چا سره نږدې اړیکه لرئ چي  COVID-19ولري.
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که تاسو په پورتنۍ کټګوریو کې راځئ ،نو د خپل د واکسین د چمتو کونکي سره یې مالومه کړئ .تاسو کیدی شي اړتیا ولرئ د
واکسین کولو لپاره خپله ناسته بیا تنظیم کړئ .د  COVID-19واکسین د  COVID-19په درملنه کې مؤثر ندي.
که تاسو کوم بل واکسین  7ورځي د خپل  COVID-19واکسین د ناسته څخه د مخه کړي وي ،نو د خپل واکسین چمتو کونکي ته
ووایاست .ستاسو د واکسین چمتو کونکی ممکن تاسو څخه غوښتنه وکړي چې خپله ناسته د سره تنظیم کړي.
تاسو اړتیا نلرئ د واکسین کولو د مخه د  COVID-19لپاره معاینه وکړئ که تاسو تبه یا کومي تنفسي نښې ونلرئ.

د دوو دوزونو لپاره د مخکې څخه پالن ولري
دا مهم دي چې تاسو د خپل  COVID-19واکسین دوه ډوزه ترالسه کړئ .لږترلږه د دریو اونیو وخت یا واټن د دواړو درملو
ترمینځ باید شتون ولري که تاسو د  COVID-19فایزر [ ]Comirnatyواکسین ترالسه کړئ .د دوه ډوزو ترمینځ باید شاوخوا 12
اونۍ شتون ولري که تاسو د  COVID-19واکسین  AstraZebecaترالسه کړئ .د درملو ترمینځ د  12اونیو څخه تر  4اونیو
پورې د وقفې لنډول ممکن په ځینې شرایطو کې مناسب وي .د  COVID-19پروړاندې مطلوب محافظت به ستاسو د دویم دوز نه
وروسته له یوې څخه تر دوو اونیو پوري پیښ شي.

د څه تمه د واکسین په ناسته کې ولرئ
تاسو باید دا الندې د خپل  COVID-19واکسین ناستې ته راوړي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

د هویت کارت ( ،)IDکه تاسو یي ولرئ
د  Medicareکارت ،که تاسو یي ولرئ
د کار د هویت کارت ،که تاسو د خپل شغل له کبله د  COVID-19واکسین ترالسه کوئ.
ستاسو د هر ډول طبي وضعیت ،حساسیتونو ،د وینې اختالالتو یا د ( immunocompromiseد دفاعي سیستم
کمزوری) په اړه مالومات
د هر هغه درملو په اړه مالومات چې تاسو یې استعمالوی (خوري)
د کوم پخوانۍ  COVID-19واکسینونو کولو په اړه مالومات (د واکسین برانډ او د واکسین کولو نیټه)
په تیرو وختونو کي د هر ډول واکسین سره چي تاسي درلودلي د عکس العمل په اړه مالومات
ستاسو د اوسني داکتر نوم او د کوم متخصص ډاکټرانو نوم چې تاسو یې ګورئ
د مخ ماسک (که ستاسو د ایالت  /سیمې لخوا اړین وي).

ستاسو په کتنه کې ،تاسو کولي شي چې د خپل واکسین چمتو کونکي سره د  COVID-19واکسین په اړه هرهغه پوښتنه او خبري
وکړئ.
خپل واکسین چمتوکونکي ته ووایاست که ستاسو عمر د  60کلونو څخه کم وي ،که تاسو کوم طبي وضعیت ولرئ یا که تاسو کوم
درمل استعمالوي .په ځانګړي توګه ډاډ ترالسه کړئ چې دوی ته ووایاست که تاسو:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

د  COVID-19واکسین یا د واکسین د مواد و سره د پخوانۍ دوز سره مو حساسیت درلودلی وي
که تاسو انافیلیکسس ( anaphylaxisیو دول د حساسیت شدید عکس العمل) د نورو واکسینونو یا درملو سره درلودلي
وي
بله جدي منفي پیښه چې د متخصص د بیاکتنې وروسته د  COVID-19واکسین پخوانۍ دوز ته منسوب شوې
د تکراري انافیلیکسس سره د تایید شوي ماسټوسیټوس شالید ولرئ چې درملنې ته اړتیا لري
کله هم د کیپیلري لیک سنډروم ) (capillary leak syndromeسره تشخیص شوی وی
کله هم د تومومبوسیټوپینیا سره د ترکیب لوی وینس او/یا د شریان ترمبوسس درلودلي وي ،پشمول تشخیص شوي د
تومبوټیک تومبوسیټوپینیک سنډروم ( ،)TTSد  COVID-19واکسین د پخوانۍ دوز په تعقیب سره
د هیپرین هڅول شوي تروومبوسایټینیا ( )heparin induced thrombocytopenia (HITاو مرکزي وینوس
سینوس تومبوسس ( )central venous sinus thrombosis (CVSTشالید ولرئ ،د معدې د رګونو د وینې ګندیدل
(سپالنچیک رګونه) یا د انټي فاسفولیپیډ سنډروم چې د وینې ګندیدلو سره تړاو لري
مایوکارډایټس او/یا پیری کارډایټس درلودل
اوس مهال یا پدې وروستیو کې شدید روماتیک تبه یا انډوکارډایټس درلودل
د زړه ارثي ناروغي لري
د زړه کارډیومیوپیتي لري (د  30کالو څخه کم عمر لرونکو خلکو لپاره)
د زړه ډیره شخت دریدل
د زړه د پیوند ترالسه کونکي یاست
د وینی اختالل ولرئ یا د انتیکوګوالنت ) (anticoagulantدرملنه ترالسه کړئ (د وینې نری کول)
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•
•
•
•
•

امیندواره یاست
تاسي  immunocompromisedیی (د بیلګي په توګه د معافیت سیسټم کمزوری شوی سیسټم لري یا د معافیت فشار
درمل اخلي).
 COVID-19مو پخوا درلودلي وي ،یا د  COVID-19څخه دوامداره ناروغي ولري
یو بل د  COVID-19واکسین مو کړی دی (او کوم برانډ یي)
په تیرو  7ورځو کې مو کوم واکسین ترالسه کړی دی

په ځینو حاالتو کې ،دا به غوره وي چې د واکسین کولو لپاره د لیدنې څخه د مخه د واکسین په اړه د خپل روغتیایي پاملرنې چمتو
کونکي سره خبري وکړئ .تاسو کولی شئ د د هماغه مشخص واکسین په اړه مالومات ولولئ:
•
•

د ) Pfizer (Comirnatyواکسین  COVID-19په اړه مالومات یا
د  AstraZenecaواکسین  COVID-19په اړه مالومات

تاسو به څنګه واکسین ترالسه کوئ
تاسو به واکسین د ستني په توګه ،په عموم ستاسو د مړوند په عضالتو کې ترالسه کړئ .تاسو باید د واکسین کولو وروسته لږترلږه
 15دقیقو لپاره د مشاهدې لپاره د واکسین په کلینیک کې پاتې شئ .ستاسو د طبي شالیده پورې اړه لري ،کیدي شی تاسو څخه
غوښتنه وشي چې د  30دقیقو لپاره په کلینیک کې انتظار وکړئ.

هغه مالومات چې تاسو یې په خپل لیدنه کې چمتو کوئ څرنګه کارول کیږي؟
مالومات چي څرنګه ستاسو شخصي مشخصات راټول شوي ،ذخیره شوي او کارول شوي د
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
څخه لیدنه وکړئ.
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