ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་ཆེད་གྲ་སྱིག་བེད་པ།
མཐའ་མ་གསར་སྒྱུར་ཟྱིན་དུས།: ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་བ་བདུན་པའྱི་ཚེས་ ༣༠།

ཁེད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་དག་ཏག་ཏག་ཡྱིན་པ་ངེས་བརྟན་བ།
ཁེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི དུས་ར་ཆེད་སྒུག་སྐབས། ཁེད་ཀྱིས་གྲ་སྱིག་བེད་ཆེད་ད་ལྟ་ནས་ལས་ཀ་འགའ་ཤས་ཤྱིག་བེད་ཐུབ།
ཁེད་ཀྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་དག་མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་ལྷན་དུས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་པ་ངེས་བརྟན་བ། གལ་ཏེ་ཁེད་རང་འོས་ཆོས་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། (ཁེད་ཉྱིད་མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་ཆེད་འོས་
ཆོས་མྱི་ལྡན་ནའང། ཁེད་ཀྱིས་ད་དུང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག་པ་མཁེན་པ་གནང་རོགས།) ཁེད་ཀྱིས་གཤམ་འཁོད་
གང་རུང་བརྒྱུད་ནས་བེད་སོད་བེད་ཐུབ།:
•

MyGov བརྒྱུད་ནས་མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་དྲྭ་ཐོག་ཐོ་ཁོངས།

•

ཨེཀ་སྱི་པེ་རེ་སྱི་པ་ལ་སྱི་མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་ཉེར་སོད།

•

མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་ལས་རྱིམ་ལ་ཁ་པར་གཏོང་བ།

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི ཐོ་ཁོངས་སྱིག་བཀོད་བེད་མེད་ན། ཁེད་ཀྱིས་གཤམ་དག་བརྒྱུད་ནས་བེད་ཐུབ།:
•

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་ནང་ཐོ་འགོད་བེད་མེད་ན། མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་ནང་ཐོ་འགོད་བ།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་ནང་ཐོ་འགོད་བེད་ཡོད་ཀང་། myGov སེང་མཐུད་སོར་བས་པའྱི་མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་མེད་ན། ཁེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི མེ་ཌྱི་
ཀེ་ཡེར་དྲྭ་ཐོག་ཐོ་ཁོངས་ཞྱིག་སྱིག་བཀོད་བ།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་ཆེད་འོས་བབ་མེད་ན། སེར་ངོས་འཕྲོད་བསེན་ངོས་འཛིན་ཡོ་ཆས་ (ཨཡེ་ཨེཆ་ཨཡེ།) ཞྱིག་བཟོས།

ཁེད་ཀྱིས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་རེས། ཁེད་ཀྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་གནས་བབབ་ར་སོད་བེད་ཆེད། ཁེད་ལ་ལུས་ཟུངས་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་
འགྲེལ་བརོད་ཞྱིག་རེད་སོན་ཐུབ་པ་ཡྱིན། ཁེད་ཀྱིས་ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡའྱི་ཞབས་ཞུ་དྲྭ་ཚིགས་ཐོག་སོ་སོའ་ི ལུས་ཟུངས་གསོ་ཐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འགྲེལ་བརོད་ཞྱིག་ཇྱི་
ལྟར་རེད་སོན་བ་ཚུལ་སྐོར་འཚོལ་ཐུབ།
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ཁེད་ཀྱི་དུས་ར་ཆེད་གྲ་སྱིག་བེད་པ།
ཨོ་སྱི་ཊོ་ལྱི་ཡ་དང་འཛམ་གྱིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་དགོས་མཁོའ་ི ཚད་གཞྱི་ངེས་ཅན་ཡོད། འདྱིའྱི་དོན་
ནྱི། མྱི་སུ་ཞྱིག་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་ཤོས་དང་། ཡང་ན། གཉན་སྱིན་འགོས་ཉེན་ཆེ་ཤོས་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་སོན་འགོག་
སྨན་ཁབ་དེ་དང་པོ་ཐོབ་པ་ཡྱིན། མྱི་གཞན་རྣམས་ལ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དེ་དུས་ཡུན་ཁ་ཤས་རེས་ཐོབ་པ་ཡྱིན། དྲྭ་ཚིགས་ཁ་བང་
www.health.gov.au/covid19-vaccines ཐོག་བསོད་པའྱི་སོ་ནས། མྱི་སུ་ཞྱིག་ལ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་དགོས་གལ་ཆེ་བ་འཛིན་གྱི་ཡོད་
སྐོར་ལྟ་ཞྱིབ་བ། ཁེད་ཀྱིས་དྲྭ་ཚིགས་ཁ་བང་ https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/ ཐོག་བསོད་པའྱི་སོ་ནས། ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཞྱིག་ད་ལྟ་མངགས་ཉོ་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་ཞྱིབ་བཤེར་བེད་ཐུབ།
གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་གཤམ་དག་ལྡན་གྱི་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དུས་ར་རུ་བསོད་མྱི་ཆོག:
•

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ཚ་བ་འབར་བ་དང་གོ་རྒྱག་པ། དེ་བཞྱིན་སྣ་ཆུ་འཛག་པའམ། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ནས་ཡྱིན་སྱིད་པའྱི་ནད་རྟགས་
གཞན་གང་ཡང་ལྡན་པ་སེ་བདེ་ཐང་མྱི་ཚོར་བ།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་བརྟག་དཔྱད་མཇུག་འབྲས་སྒུག་བཞྱིན་ཡོད་པ།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡོད་པའྱི་མཇུག་འབྲས་ཐོན་ཏེ་ཁེད་ཉྱིད་ཟུར་བཀག་ནང་ཡོད་པ།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་སོན་འགོག་ཟུར་བཀག་ནང་ཡོད་པ།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡོད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་གྱི་ལྷན་འབྲེལ་གཏུག་ཉེ་པོ་ཡོད་པ།

གལ་ཏེ་ཁེད་ཉྱིད་གོང་གྱི་སེ་ཚན་ཁག་ནང་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་གསོ་ཐབས་མཁོ་སོད་པ་ལ་འབྲེལ་གཏུག་བ། ཁེད་ཀྱིས་སོན་འགོག་སྨན་
ཁབ་ཆེད་སོ་སོའ་ི དུས་ར་ཡང་བསར་འཆར་འགོད་བེད་དགོས་སྱིད་པ་ཡྱིན། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དག་ནྱི་ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་-༡༩ བཅོས་ཐབས་བེད་རྒྱུའྱི་ཐད་ནུས་ལྡན་མེད།
གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དུས་ར་གོང་། ཁེད་ཀྱིས་འདས་པའྱི་ཉྱིན་གྲངས་ ༧ ནང་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་
གཞན་རྒྱག་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་གསོ་དཔྱད་མཁོ་སོད་པ་དེར་བརོད། ཁེད་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་གསོ་དཔྱད་མཁོ་སོད་པ་ཡྱིས་ཁེད་ལ་དུས་ར་ཡང་བསར་
འཆར་འགོད་བེད་དགོས་སྐོར་བརོད་སྱིད་པ་ཡྱིན།
གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ཚ་བ་འབར་གྱི་མེད་པའམ། ཁེད་ལ་དབུགས་གཏོང་ལེན་དཀའ་ངལ་གྱི་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མེད་ན། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་མ་རྒྱག་གོང་ཁེད་
ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་བརྟག་དཔྱད་བེད་དགོས་མེད།

སྨན་ཐུན་གཉྱིས་པོ་རྒྱག་པའྱི་འཆར་གཞྱི་སྱིག
ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་སྨན་ཐུན་གཉྱིས་པོ་རྒྱག་དགོས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་
གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཕཡེ་ཛར་ (ཀོ་མྱིར་ནེ་ཊྱི།) རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། དེར་སྨན་ཐུན་གཉྱིས་དབར་ཉུང་མཐར་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་བར་
མཚམས་དགོས་པ་ཡྱིན། གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཨེས་ཏྲ་ཛེ་ནྱི་ཁ་རྒྱག་གྱི་ཡོད་ན། དེར་སྨན་ཐུན་གཉྱིས་
དབར་བདུན་ཕྲག་ ༡༢ ཙམ་གྱི་བར་མཚམས་དགོས་པ་ཡྱིན། སྨན་ཐུན་དབར་གྱི་བར་མཚམས་དེ་བདུན་ཕྲག་ ༡༢ ནས་བདུན་ཕྲག་ ༤ ལས་མྱི་ཉུང་བའྱི་བར་
དུ་ཐུང་དུ་གཏོང་བ་དེ་གནས་སངས་ངེས་ཅན་ནང་རན་མཚམས་ལྡན་སྱིད་པ་ཡྱིན། ཁེད་ཀྱི་སྨན་ཐུན་གཉྱིས་པ་རྒྱག་པའྱི་རེས་ཀྱི་བདུན་ཕྲག་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་
ཙམ་རེས་མ་གཏོགས། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཁ་གཏད་ཀྱི་སྲུང་སོབ་ཆ་ཚང་ཞྱིག་ནུས་ལྡན་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད།
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ཁེད་ཀྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སའྱི་དུས་ར་རུ་གང་ཞྱིག་ཚོད་དཔག་བེད་ཆོག་གམ།
ཁེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སའྱི་དུས་ར་རུ་གཤམ་དག་འཁེར་དགོས།:
•

འདྲ་པར་ལྡན་པའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁེར། (གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་ཡོད་ན།)

•

མེ་ཌྱི་ཀེ་ཡེར་བང་བུ། (གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་ཡོད་ན།)

•

ལས་མྱིའྱི་ངོ་སོད་ལག་འཁེར། གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་རེན་པས་ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་གྱི་
ཡོད་ན།

•

ཁེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསེན་དཀའ་ངལ་དང་། མྱི་འཕྲོད་པ། དེ་བཞྱིན་ཁྲག་འཛག་པའྱི་ནད་གཞྱི་འམ་ལུས་ཟུངས་ཞན་པོ་སོགས་ཡོད་སྐོར་གྱི་ཆ་འཕྲྱིན། (དེ་
ནྱི། ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཞན་པོ་ཡོད་པ།)

•

ཁེད་ཀྱིས་ཟ་བཞྱིན་པའྱི་སྨན་སྐོར་གྱི་ཆ་འཕྲྱིན།

•

དེ་ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གང་ཡང་རྒྱག་པའྱི་སྐོར་གྱི་ཆ་འཕྲྱིན། (སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་བཟོ་ལས་ཁང་དང་
སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་ཚེས་གྲངས།)

•

དེ་ས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གང་ཞྱིག་རྒྱག་སེ་ལྡོག་འཕྲོས་ནུས་པ་གང་ཐོན་སྐོར་གྱི་ཆ་འཕྲྱིན།

•

ཁེད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་སྨན་པ་དང་། ཡང་ན། ཁེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་བསེན་གཏུག་བེད་བཞྱིན་པའྱི་ཆེད་ལས་སྨན་པ་དག་གྱི་མྱིང་།

•

ཁ་རས། (གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱི་མངའ་སེ་འམ་ས་ཁུལ་གྱིས་ལྡན་དགོས་ན།)།

ཁེད་ཀྱི་དུས་ར་རུ། ཁེད་ལ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་གྱི་དྲྱི་བ་གང་ཡོད་ཐད། ཁེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི ལུས་ཟུངས་གསོ་དཔྱད་
མཁོ་སོད་པའྱི་ལྷན་གྲོས་བསྡུར་བེད་ཐུབ།
གལ་ཏེ་ཁེད་ཉྱིད་ལོ་ ༦༠ འོག་ཡྱིན་པ་དང་། གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་འཕྲོད་བསེན་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་ཡོད་པའམ། གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་སྨན་གང་ཡང་ཟ་བཞྱིན་ཡོད་ན།
ཁེད་ཀྱིས་སོ་སོའ་ི ལུས་ཟུངས་གསོ་དཔྱད་མཁོ་སོད་པ་ལ་བརོད། བེ་བྲག་ཏུ་གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་གཤམ་དག་ཡོད་ན། ཁོང་ལ་བརོད་རྒྱུ་ངེས་བརྟན་བ།:
•

གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་རྒྱུ་རྫས་གང་ཡང་སེང་ཨེ་ན་ཕཡེ་ལེ་སྱི་བྱུང་མོང་ཡོད་པ། (དེ་ནྱི་མྱི་འཕྲོད་པའྱི་ལྡོག་འཕྲོས་ཚབས་ཆེན་གྱི་རྱིགས་ཤྱིག་ཡྱིན།) ཡང་
ན། གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་ཨེ་ཌྱི་ནེ་ལཡེན་ཨོ་ཊོ་ཨྱིན་ཇེཀ་ཊར་ཡོད་པ། (དཔེར་ན། ཨེ་པྱི་པེན།)

•

གལ་ཏེ་དེ་ས་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གང་ཞྱིག་རེན་པས་ལྡོག་འཕྲོས་བྱུང་མོང་ཡོད་པ།

•

གལ་ཏེ་དེ་སོན་གྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཞྱིག་གྱི་སྨན་ཐུན་སེང་ནས་མྱི་འཕྲོད་པའྱི་ནུས་པ་ཚབས་ཆེ་གཞན་བྱུང་
སེ་མཁས་པའྱི་དཔྱད་ཞྱིབ་ལྡན་དགོས་བྱུང་བ།

•

གལ་ཏེ་སྨན་བཅོས་དགོས་པའྱི་སླར་འབྱུང་ཨེ་ན་ཕཡེ་ལེ་སྱི་ལྷན་གཏན་འཁེལ་ཟྱིན་པའྱི་མྰས་ཊོ་སཡེ་ཊོ་སྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ།

•

གལ་ཏེ་དེ་ས་ཁེ་པྱིལ་ལེ་རུ་ལྱིཀ་ཡྱི་མཉམ་འདུས་ནད་རྟགས་ཀྱི་ནད་ངོ་བྱུང་བ།

•

གལ་ཏེ་དེ་སའྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཀྱི་སྨན་ཐུན་ཞྱིག་རྒྱག་པའྱི་རེས། ཐོ་རོམ་བོ་སཡེ་ཊོ་པེ་ནྱི་ཡ་ལྷན་སོད་རྩ་
དང་། ཡང་ན། ཁྲག་རྩའྱི་ཐོ་རོམ་བོ་སྱི་བྱུང་མོང་ཡོད་པ། ནད་ངོ་ཆོད་པའྱི་ཐོ་རོམ་བོ་ཊྱིཁ་ཐོ་རོམ་བོ་སཡེ་ཊཔ་པེ་ནྱིཁ་ཡྱི་མཉམ་འདུས་ནད་རྟགས་
འཚུད་པ་ཡྱིན།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་ཐོ་རོམ་བོ་སྱི་ཏོ་པེ་ནྱི་ཡ་ཡྱིས་ཤུགས་རེན་བས་པའྱི་ཧེ་པ་རྱིན་ (ཨེཆ་ཨཡེ་ཊྱི།) དང་ central venous sinus
thrombosis (CVST) དང་། ཁོག་པའྱི་སོད་རྩ་ནང་ཁྲག་ལྱིང་། (splanchnic veins) ཡང་ན། ཁྲག་ལྱིང་ལྷན་མཉམ་འདུས་ཟྱིན་
པའྱི་ཨེན་ཊྱི་ཕོས་ཕོ་ལྱི་པྱིཌ་ཡྱི་མཉམ་འདུས་ནད་རྟགས་བྱུང་བའྱི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་པ།
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•

གལ་ཏེ་མྱི་ཡོ་ཁར་ཌྱི་ཊྱི་སྱི་དང་། ཡང་ན། པེ་རྱི་ཁར་ཌྱི་ཊྱི་སྱི་བྱུང་མོང་ཡོད་པ།

•

ད་ལྟ་འམ་ཉེ་ཆར་གྲུམ་ནད་ཚ་བ་ཤུགས་ཆེ་འབར་བའམ་ཨེན་གྲོ་ཁར་ཌྱི་ཊྱི་སྱི་བྱུང་བ།

•

གལ་ཏེ་ལྷན་སེས་སམ་སེས་དུས་ནས་ཡོད་པའྱི་སྱིང་གྱི་ནད་གཞྱི།

•

གལ་ཏེ་ཀར་ཌྱི་ཡོ་མྱི་ཡོ་པེ་ཐྱི་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་ན། (ལོ་གྲངས་ ༣༠ འོག་ཡྱིན་པའྱི་སེ་བོ་ཚོའྱི་ཆེད།)

•

གལ་ཏེ་སྱིང་གྱི་བེད་ལས་ཤུགས་ཆེ་ཉམས་པ།

•

གལ་ཏེ་སྱིང་ཁམས་སོ་འཛུགས་འབོར་ཡུལ་ཡྱིན་པ།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་ཁྲག་འཛག་པའྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་པའམ། ཨེན་ཊྱི་ཀོ་གུ་ལེནྟ་གསོ་དཔྱད་བླངས་ཀྱི་ཡོད་པ། (ཁྲག་སླ་རུ་གཏོང་བ།)

•

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། (ཡང་ན། སྦྲུམ་མ་ཡྱིན་བསམ་གྱི་བསམ་གྱི་ཡོད་པ།) ནུ་ཞོ་སོད་ཀྱི་ཡོད་པ།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱི་ལུས་ཟུངས་ཞན་པོ་ཡོད་པ། (དེ་ནྱི། ལུས་ཟུངས་མ་ལག་ཞན་པོ་ཡོད་པའམ་ལུས་ཟུངས་འགོག་ཐབས་བེད་པའྱི་སྨན་བཅོས།)

•

དེ་ས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ན་མོང་ཡོད་པའམ། ད་ལྟ་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ནས་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ།

•

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རྱིམས་-༡༩ ཡྱི་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གཞན་རྒྱག་ཡོད་པ། (བཟོ་ལས་གང་ཡྱིན་པ།)

•

གལ་ཏེ་ཁེད་ཀྱིས་འདས་པའྱི་ཉྱིན་གྲངས་ ༧ ནང་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་གང་ཡང་རྒྱག་ཡོད་པ།

གནས་སངས་འགའ་ཤས་ནང་། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆེད་དུས་ར་མ་བཟོས་གོང་། སོ་སོའ་ི འཕྲོད་བསེན་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་པའྱི་ལྷན་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་
གྱི་གྲོས་བསྡུར་བེད་ན་ལེགས་པ་ཡོད་སྱིད་པ་ཡྱིན། གཤམ་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་བརྒྱུད་ནས་ཁེད་ལ་རྒྱག་བཞྱིན་པའྱི་དམྱིགས་བཀར་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་སྐོར་གྱི་ཆ་
འཕྲྱིན་ཡང་ཀོག་ཆོག:
•

Information on COVID-19 Pfizer (Comirnaty) vaccine ཡང་ན།

•

Information on COVID-19 Vaccine AstraZeneca

ཁེད་ལ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དེ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ནས་རག་གམ།
ཁེད་ལ་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དེ་ཁབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རྒྱག་པ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་མང་ཆེ་ཁེད་ཀྱི་ལག་ངར་སེང་གྱི་ཤ་སྱིམ་སེང་རྒྱག་པ་ཡྱིན། སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའྱི་
རེས། ཁེད་ཉྱིད་ངེས་པར་དུ་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་ཉུང་མཐར་སྐར་མ་ ༡༥ རྱིང་སོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སའྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནང་དུ་མུ་མཐུད་གནས་དགོས།
ཁེད་ཀྱི་འཕྲོད་བསེན་ལོ་རྒྱུས་སེང་གཞྱིར་བཞག་སེ། ཁེད་ལ་སྐར་མ་ ༣༠ རྱིང་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནང་སྒུག་ཏུ་འཇུག་རྒྱུ་བརོད་སྱིད་པ་ཡྱིན།

ཁེད་ཀྱིས་དུས་ར་རུ་མཁོ་སོད་བས་པའྱི་ཆ་འཕྲྱིན་དེ་ཇྱི་ལྟར་བེད་ནས་བེད་སོད་བེད་དམ།
ཁེད་ཀྱི་སེར་གྱི་ཞྱིབ་ཕྲ་དག་ཇྱི་ལྟར་བེད་ནས་ཕོགས་བསྡུ་དང་ཉར་གསོག དེ་བཞྱིན་བེད་སོད་བེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་གྱི་ཆ་འཕྲྱིན་ཆེད།
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
སེང་བསོད།
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