COVID-19 വാക്സിനേഷൻ
എടുക്കുന്നതിേുള്ള സമ്മത പത്തം
നിങ്ങൾ ഈ പ
ോം േൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് െുമ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വ ക്സിനിമല വിവര
ഷീറ്റ് വ യിച്ചിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ ക്കുെ: വ െ്്സ്പസവ്
്
റിയ
്
(AstraZeneca), പെ െിർന റ്റി
(Pfizer) അമെങ്കിൽ സ്്പേക്ക്്വ െ്്സ് (Moderna).
അവസ നെ യി അേ്്പഡറ്റ് മെയ്്തത്: 8 October 2021

COVID-19 വാക്സിനേഷനേ കുറിച്ചുള്ള വിവരം
COVID-19 വ െ്്സിപനഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുെൾക്ക് COVID-19 പര ഗോം വര നുള്ള സ ധ്യത വളമര
െുറവ ണ്.
ഓസ്പരടലിയയിൽ െൂന്ന് രര ൻഡുെളിലുള്ള വ െ്്സിൻ ഉേപയ ഗത്തിലുെ്. എെ ോം
സുരക്ഷിതവുെ ണ്. 60 വയസ്സിൽ ത മെ രേ യെുള്ള െുതിർന്നവർക്ക് AstraZeneca
നൽെുന്നതിപനക്ക ൾ േരിഗണിക്കമപ്പടുന്നത് Pfizer അമെങ്കിൽ Moderna ആണ്.

ലരേദവുോം

ഒപര രര ൻഡിലുള്ള വ െ്സിപനഷമെ
്
രെ് പഡ സുെള ണ് നിങ്ങൾ എടുപക്കെത്. നിങ്ങളുമട
ആദയ പഡ സ് ലഭിക്കുപമ്പ ൾ, രെ െമത്ത പഡ സ് എപപ്പ ൾ എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങപള ട് േറയുോം.
ഗുരുതരെ യി രേതിപര ധ്പേഷി െുറഞ്ഞ ആളുെൾക്ക് അവരുമട രേ ഥെിെ പെ െ്്സിന്മറ
ഭ ഗെ യി െൂന്ന െമത്ത പഡ സ് ആവേയെ യി വപന്നക്ക ോം. ഇത് െ ണുെ:
www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-on-the-use-of-a-third-primary-dose-of-covid-19vaccine-in-individuals-who-are-severely-immunocompromised
COVID-19 വ െ്്സിനുെൾ സുരക്ഷിതെ മണന്ന് ഉറപ്പ ക്ക ൻ മെഡിക്കൽ വിദഗ്്ദ്ധർ അവ േഠന
വിപധ്യെ ക്കിയിട്ടുെ്. െിക്ക േ ർേവ ലങ്ങളുോം ലഘുവ ണ്. അവർ വ െ്സിപനഷൻ
്
എടുത്ത
ദിവസോം ആരോംഭിച്ച് ഒപന്ന രപെ ദിവസോം നീെുനിൽക്കുോം. ഏമത രു വ െ്സിനിപല
്
െരുന്നിപല എന്നപേ മല, വളമര അപ്പൂർവെ യുള്ളപത അമെങ്കിൽ അറിയമപ്പട ത്തപത ആയ
േ ർേവ ലങ്ങൾ ഉെ പയക്ക ോം.
AstraZeneca-യ്ക്ക് പേഷോം ഉെ െുന്ന വളമര അേൂർവെ യ േ ർേവ ലമത്ത
പരത ോംപര പസപറ്റ േീനിയ സിൻപരഡ ോം അമെങ്കിൽ പരത ോംപര സിപസ ട് െൂടിയ TTS എന്ന്
വിളിക്കുന്നു. െുറഞ്ഞ പേറ്റ്്മലറ്റ്്നിലെപള ട് െൂടിയ (പരത പമ്പ പസപറ്റ േീനിയ) രക്തോം
െട്ടേിടിക്കൽ (പരത പമ്പ സിസ്) എന്ന ണ് ഇത് അർത്ഥെ ക്കുന്നത്. Pfizer-പന അമെങ്കിൽ Modernaയ്പക്ക
്
പേഷോം TTS സോംഭവിക്കുന്നിെ.
Pfizer, Moderna എന്നിവ എടുത്തതിമന തുടർന്ന് െപയ െ ർപഡറ്റിസുോം മേരിെ ർപഡറ്റിസുോം
(ഹൃദയത്തിമെ വീക്കോം) റിപപ്പ ർട്ട് മെയ്്തിട്ടുെ്. െിക്ക പെസുെളുോം വളമര മെറുതുോം, ആളുെൾ
പവഗത്തിൽ സുഖോം രേ േിക്കുെയുോം മെയ്്തിട്ടുെ്.
വ െ്സിപനഷന്
്
പേഷോം നിങ്ങൾക്ക് എമെങ്കിലുോം േ ർേവ
നിങ്ങളുമട മഹൽത്ത്്മെയർ മരേ പവഡപറ ട് േറയുെ.

ലങ്ങൾ ഉമെങ്കിൽ

നിങ്ങൾക്ക് എരേെ രെ ണ് അനുഭവമപ്പടുന്നത് എന്ന് അറിയ ൻ വ െ്സിൻ
്
എടുത്ത്
ഒര െ്്െയ്ക്കുള്ളിൽ SMS അമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ വെി നിങ്ങമള രന്ധമപ്പടുന്നത ണ്.

പേര്:
മെഡിമെയർ നമ്പർ:

വ െ്സിപനഷന്
്
പേഷോം െിലയ ളുെൾക്ക് COVID-19 േിടിമേപട്ടക്ക ോം. COVID-19-മെ വയ േനോം
തടയുന്നതിന് നിങ്ങളുമട സോംസ്ഥ നമത്തപയ രേവിേയയിമലപയ എെ മേ തുജന പര ഗയ
ഉേപദേങ്ങളുോം നിങ്ങൾ തുടർന്നുോം േ ലിക്കണോം:
•
•
•
•

അെലോം േ ലിക്കുെ – െറ്റ ളുെളിൽ നിന്ന് െുറഞ്ഞത് 1.5 െീറ്റർ അെലോം േ ലിക്കുെ
നിങ്ങളുമട പെെൾ പസ പ്പുോം മവള്ളവുോം ഉേപയ ഗിച്ച് േതിവ യി െെുെുെ അമെങ്കിൽ
സ നിപറ്റസർ ഉേപയ ഗിക്കുെ
ഒരു െ സ്്ക്ക് ധ്രിക്കുെ
നിങ്ങൾക്ക് ജലപദ ഷപെ ഫ്ലൂപവ പേ ലുള്ള പര ഗലക്ഷണങ്ങൾ െൂലോം സുഖെിമെങ്കിൽ
വീട്ടിൽ തമന്ന െെിയുെയുോം ഒരു COVID-19 േരിപേ ധ്നയ്്ക്കുള്ള സൗെരയോം ഒരുക്കുെയുോം
മെയ്യുെ.

നിയെരേെ രോം, നിങ്ങൾക്ക് വ െ്്സിപനഷൻ നൽെുന്ന വയക്തി ആ വിവരോം ഓസ്പരടലിയൻ
ഇമ്മ്യൂപണപസഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ പരഖമപ്പടുത്തണോം. ഇനിപ്പറയുന്ന െ ർഗ്ഗങ്ങൾ െുപഖന നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങളുമട വ െ്്സിപനഷൻ വിവരങ്ങൾ ഓൺപലനിൽ െ ണ വുന്നത ണ്:
•
•
•

Medicare അക്കൗെ്
MyGov അക്കൗെ്
My Health Record അക്കൗെ്.

എനെ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനേയാണ ഉപനയാഗിക്കനെടുന്നത
നിങ്ങളുമട വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പേഖരിക്കുെയുോം, സോംഭരിക്കുെയുോം, ഉേപയ ഗിക്കുെയുോം
മെയ്യുന്നത് സോംരന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്, https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacynotice-for-covid-19-vaccinations സന്ദർേിക്കുെ.
നിങ്ങൾ ഒരു
ർെസിയിൽ നിന്ന ണ് നിങ്ങളുമട വ െ്സിപനഷൻ
്
എടുക്കുന്നമതങ്കിൽ,
ർെസി നിങ്ങളുമട വയക്തിഗത വിവരങ്ങളിൽ െിലത്
ർെസി പരേ രഗ ോം
അഡ്്െിനിസ്പരടറ്ററുെ യി േങ്കിടണോം. ഓസ്പരടലിയൻ
്
സർക്ക രിൽ നിന്ന്
ർെസിക്ക് പേയ്മെെ
്
്
മെയിോം മെയ്യ ൻ െെിയുന്നതിന് പവെിയ ണിത്. എെ് മെ െ ണ് ഇത്
ആവേയെ യിരിക്കുന്നത്, ഏത് വിവരങ്ങൾ േങ്കിടുന്നു എന്നതിമന െുറിച്ചുള്ള െൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾ െുെളിലുള്ള ലിങ്കിൽ നൽെിയിരിക്കുന്നു.

േിങ്ങളുനട വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം
നിങ്ങൾക്ക് വ െ്്സിപനഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് െുൻേ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവ ഉപെ മയന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
വ െ്സിപനഷൻ
്
നൽെുന്ന ആപള ട് േറയുെ:
•

ഒരു അലർജിെ് റിയ ക്ഷൻ ഉെ യിട്ടുെ്, രേപതയെിച്ച് െടുത്ത അലർജിെ് റിയ ക്ഷൻ
(അന പ ല െ്്സിസ്):
o
o
o

•

COVID-19 വ െ്സിമെ
്
െുമ്പമത്ത ഒരു പഡ സ്
ഒരു COVID-19 വ െ്സിമെ
്
ഒരു ഘടെോം
െറ്റ് വ െ്്സിനുെളുോം ഔഷധ്ങ്ങളുോം

പര ഗരേതിപര ധ് പേഷി െുറവ മണങ്കിൽ. ഇതിനർത്ഥോം നിങ്ങളുമട പര ഗരേതിപര ധ് പേഷി
ദുർരലെ മണന്ന ണ്, ഇത് പര ഗങ്ങൾക്കുോം എതിമരയുള്ള നിങ്ങളുമട പേ ര ട്ടോം
രുദ്ധിെുട്ട ക്കുോം. നിങ്ങൾക്ക് ഇപപ്പ െുോം ഒരു COVID-19 വ െ്സിൻ
്
എടുക്ക ോം, എന്ന ൽ
നിങ്ങളുമട വ ക്സിൻ എടുക്ക ൻ ഏറ്റവുോം അനുപയ ജയെ യ സെയോം എപപ്പ െ ണ് എന്ന്
പഡ െ്ടപറ
്
ട് സോംസ രിക്കുെ. ഇത് നിങ്ങളുമട അവസ്ഥമയയുോം െിെിത്സമയയുോം
ആരേയിച്ചിരിക്കുോം.

പേര്:
മെഡിമെയർ നമ്പർ:

സമ്മത നെക്ക്ലിസ്റ്റ
അമത

ഇെ
ഒരു COVID-19 വ െ്സിമെ
്
ഒരു െുൻ പഡ സിപന ട് നിങ്ങൾക്ക് അലർജിക്ക്
റിയ ക്ഷൻ ഉെ യിട്ടുപെ ?
നിങ്ങൾക്ക് െമറ്റ രു വ െ്സിപന
്
പട െരുന്നിപന പട അന പ
ഉെ യിട്ടുപെ ?

ല െ്്സിസ്

ഒരു ഗുരുതരെ യ രേതിെൂല സോംഭവോം നിങ്ങൾക്ക് ഉെ യിട്ടുപെ , ഒരു േരിെയ
സമ്പന്നന യ ഇമ്മ്യൂപണപസഷൻ ദ ത പവ മെഡിക്കൽ സ്മേഷയലിപസ്റ്റ
വിദഗ്ദ്ധ അവപല െനത്തിന് പേഷോം അത് ഒരു COVID-19 വ െ്്സിമെ െുൻ
പഡ സ് െ രണെ മണന്ന് േറഞ്ഞിട്ടുപെ (െമറ്റ രു െ രണോം
തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടിെ)?
ആവർത്തിച്ചുള്ള അന പ െ്്സിസിന് െ രണെ യ െ പസ്റ്റ പസപറ്റ സിസ്
(െ സ്റ്റ് മസൽ ഡിപസ ർഡർ) നിങ്ങൾക്ക് എപപ്പ മെങ്കിലുോം ഉെ യിട്ടുപെ ?
നിങ്ങൾക്ക് െുമ്പ് COVID-19 വന്നിട്ടുപെ ?
നിങ്ങൾക്ക് രക്തരസ വോം ഉപെ ?
നിങ്ങളുമട രക്തോം പനർത്തത ക്ക ൻ നിങ്ങൾ എമെങ്കിലുോം െരുന്ന്
െെിക്കുന്നുപെ (ഒരു ആെിമെ യ ഗുലെ മതറ
്
പ്പി)?
നിങ്ങളുമട പര ഗരേതിപര ധ് സോംവിധ് നോം ദുർരലെ പണ (പര ഗരേതിപര ധ്
പേഷിയിെ ത്തത്)?
നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയ പണ ?*
നിങ്ങൾക്ക് െുെ, മത െപവദന, േനി എന്നിവയുപെ അമെങ്കിൽ
െപറ്റമതങ്കിലുോം വിധ്ത്തിൽ അസുഖോം പത ന്നുന്നുപെ ?
നിങ്ങൾ െുമ്പ് COVID-19 വ െ്്സിൻ എടുത്തിട്ടുപെ ?
െെിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ െപറ്റമതങ്കിലുോം വ െ്സിപനഷൻ
്
നിങ്ങൾക്ക്
ലഭിച്ചിട്ടുപെ ?

AstraZeneca സവീെരിക്കുന്നവർക്ക് െ രതോം ര ധ്െോം:
നിങ്ങൾക്ക് എപപ്പ മെങ്കിലുോം െ പ്പിലറി ലീക്ക് സിൻപരഡ ോം ഉമെന്ന്
െമെത്തിയിട്ടുപെ ?
AstraZeneca-യുമട െുൻ പഡ സിന് പേഷോം 42 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
പരത പമ്പ പസപറ്റ േീനിയയ്്മക്ക പ്പോം (െുറഞ്ഞ പേറ്റ്്മലറ്റ്) പരത പമ്പ സിസ്
(പെ ട്ടിോംഗ്) ഉെ യിട്ടുപെ ?
നിങ്ങൾക്ക് െുമ്പ് എപപ്പ മെങ്കിലുോം മസറിരരൽ വീനസ് പസനസ്
പരത ോംപര സിസ് ഉെ യിട്ടുപെ ? *
നിങ്ങൾക്ക് െുമ്പ് എപപ്പ മെങ്കിലുോം മഹപ്പ രിൻ-ഇൻഡയൂസ്്ഡ്
പരത ോംപര പസപറ്റ േീനിയ ഉെ യിട്ടുപെ ? *
നിങ്ങൾക്ക് എപപ്പ മെങ്കിലുോം വയറിമല സിരെളിൽ (സ്േ ഞ്്്നിെ് സിരെൾ)
രക്തോം െട്ടേിടിച്ചിട്ടുപെ ? *
രക്തോം െട്ടേിടിക്കലുെളുെ യി രന്ധമപ്പട്ടുള്ള ആെിപ
സ്്പ
സിൻരഡോം നിങ്ങൾക്ക് െുമ്പ് എപപ്പ മെങ്കിലുോം ഉെ യിട്ടുപെ ? *

ലിേിഡ്

നിങ്ങളുമട രേ യോം 60 വയസ്സിൽ ത മെയ പണ ? *
* ഈ രഗൂപ്പിലുള്ള ആളുെൾക്ക് നൽെുന്നതിന് െുൻഗണന നൽെുന്നത് Pfizer അമെങ്കിൽ Moderna
വ െ്്സിനുെൾ ആണ്. ഈ വ െ്്സിനുെൾ ഇമെങ്കിൽ, വ െ്സിനിൽ
്
നിന്നുള്ള പനട്ടോം
അേെടസ ധ്യതപയക്ക ൾ െൂടുതൽ ആമണങ്കിൽ AstraZeneca േരിഗണിക്ക വുന്നത ണ്.
െൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, www.health.gov.au/resources/publications/patient-information-sheet-on-astrazeneca-covid-19-vaccineand-thrombosis-with-thrombocytopenia-syndrome-tts െ ണുെ.
നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയ മണങ്കിൽ, www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-shared-decision-makingguide-for-women-who-are-pregnant-breastfeeding-or-planning-pregnancy െ ണുെ.

പേര്:
മെഡിമെയർ നമ്പർ:

നിങ്ങൾ Pfizer അമെങ്കിൽ Moderna സവീെരിക്കുെയ മണങ്കിൽ െ രതോം ര ധ്െോം:
Pfizer അമെങ്കിൽ Moderna-യുമട ഒരു െുൻ പഡ സ് െ രണെുള്ള
െപയ െ ർഡിറ്റിസ് ഒപ്പോം/അമെങ്കിൽ മേരിെ ർപഡറ്റിസ് നിങ്ങളിൽ
െമെത്തിയിട്ടുപെ ?
െെിഞ്ഞ ആറ് െ സത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് െപയ െ ർപഡറ്റിസ്,
മേരിെ ർപഡറ്റിസ് അമെങ്കിൽ എൻപഡ െ ർപഡറ്റിസ് ഉെ യിട്ടുപെ ?
നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ അക്കയൂട്ട് റുെ റ്റിക്ക് േനി അമെങ്കിൽ അക്കയൂട്ട് റുെ റ്റിക്ക്
ഹൃപരദ ഗോം ഉപെ ?
നിങ്ങൾക്ക് െടുത്ത ഹൃദയസ്്തോംഭനെുപെ ?
പെൽപ്പറഞ്ഞ ഏമതങ്കിലുോം പെ ദയങ്ങൾക്ക് ‘അമത’്എന്ന് നിങ്ങൾ ഉത്തരോം നൽെിയിട്ടുമെങ്കിൽ പേ ലുോം,
നിങ്ങൾക്ക് ഇപപ്പ െുോം Pfizer അമെങ്കിൽ Moderna ലഭിക്ക നിടയുെ്. എന്നിരുന്ന ലുോം നിങ്ങളുമട ജിേി,
ഇമ്മ്യൂപണപസഷൻ സ്മേഷയലിസ്റ്റ് അമെങ്കിൽ െ ർഡിപയ ളജിസ്റ്റ് എന്നിവരുെ യി സോംസ രിച്ച്
വ െ്്സിപനഷൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള െിെച്ച സെയമത്ത െുറിച്ചുോം എമെങ്കിലുോം അധ്ിെ െുൻെരുതലുെൾ
ആവേയെുപെ എന്നുോം ആദയോം െർച്ച മെയ്യണോം.
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പേര്:
മെഡിമെയർ നമ്പർ:

നരാഗിനയ കുറിച്ചുള്ള വിവരം
പേര്:
മെഡിമെയർ നമ്പർ:
ര ധ്െെ മണങ്കിൽ Individual
Health Identifier (IHI):
ജനന തീയതി:
പെൽവില സോം:
പ
ണിൽ
രന്ധമപ്പടുന്നതിനുള്ള നമ്പർ:
ഇമെയിൽ വില സോം:
ലിോംഗപഭദോം:
വീട്ടിൽ സോംസ രിക്കുന്ന ഭ ഷ:
ജനിച്ച ര ജയോം:
നിങ്ങൾ അമര റിജിനൽ ഒപ്പോം/അമെങ്കിൽ പട റസ് സ്്മരടയിറ്റ് ഐലൻഡ് നിവ സി ആപണ ?
അമത, അമര റിജിനൽ െ രതോം
അമത, പട റസ് സ്്മരടയിറ്റ് ഐലൻഡ് നിവ സി െ രതോം
അമത, അമര റിജിനലുോം പട റസ് സ്്മരടയിറ്റ് ഐലൻഡ് നിവ സിയുെ ണ്
അെ
ഉത്തരോം നൽെ ൻ ത ൽപ്പരയെിെ
അടുത്ത രന്ധു (അടിയെിര
സ ഹെരയോം ഉെ വുെയ മണങ്കിൽ):
പേര്:
പ
ണിൽ രന്ധമപ്പടുന്നതിനുള്ള
നമ്പർ:

COVID-19 വാക്സിൻ സവീകരിക്കുന്നതിേുള്ള സമ്മതം
COVID-19 വ െ്സിപനഷമന
്
െുറിച്ച് എനിക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുമവന്നുോം െനസ്സില മയന്നുോം
ഞ ൻ സ്ഥിരീെരിക്കുന്നു.
െുെളിലുള്ള അവസ്ഥെമള ന്നുോം എനിക്ക് ര ധ്െെമെന്ന് ഞ ൻ സ്ഥിരീെരിക്കുന്നു,
അമെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥെളുോം െപറ്റമതങ്കിലുോം രേപതയെ സ ഹെരയങ്ങളുോം എമെ േതിവ്
ആപര ഗയ േരിെരണ ദ ത വിപന ടുോം ഒപ്പോം/അമെങ്കിൽ വ െ്്സിപനഷൻ ദ ത വിപന ടുോം
െർച്ച മെയ്്തിട്ടുമെന്ന് ഞ ൻ സ്ഥിരീെരിക്കുന്നു.
COVID-19 വ െ്സിൻ
്
(ഒപര വ െ്്സിനിമല രെ് പഡ സുെൾ) ഒരു പെ െ്്സ് സവീെരിക്ക ൻ
ഞ ൻ സമ്മ്തിക്കുന്നു.
പര ഗിയുമട പേര്:
പര ഗിയുമട ഒപ്പ്:
തീയതി:

പേര്:
മെഡിമെയർ നമ്പർ:

ഞ ൻ പര ഗിയുമട രക്ഷെർത്ത വ്, രക്ഷ ധ്ിെ രി അമെങ്കിൽ തീരുെ നമെടുക്കുന്ന
േെരക്ക രന ണ്, അതിന ൽ െുെളിൽ േറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പര ഗിയ്്ക്ക്
COVID-19 വ െ്സിപനഷൻ
്
നൽെ ൻ സമ്മ്തിക്കുന്നു.
രക്ഷെർത്ത വിമെ/രക്ഷ ധ്ിെ രിയുമട/തീരുെ നമെടുക്കുന്ന
േെരക്ക രമെ പേര്:
രക്ഷെർത്ത വിമെ/രക്ഷ ധ്ിെ രിയുമട/തീരുെ നമെടുക്കുന്ന
േെരക്ക രമെ ഒപ്പ്:
തീയതി:

പേര്:
മെഡിമെയർ നമ്പർ:

നസവേ ദാതാവിനെ ഉപനയാഗത്തിേ:
ന

ാസ 1:
വ െ്സിപനഷൻ
്
നൽെിയ തീയതി:
സവീെരിച്ച സെയോം:
നൽെിയ COVID-19 വ െ്സിൻ
്
രര ൻഡ്:
ര ച്ച് നോം:
സീരിയൽ നോം:
വ െ്സിപനഷൻ
്
െുത്തിവയ്്പ്പ് എടുത്ത സ്ഥലോം:
വ െ്സിപനഷൻ
്
പസവനോം നൽെിയ ദ ത വിമെ പേര്:

ന

ാസ 2
വ െ്സിപനഷൻ
്
നൽെിയ തീയതി:
സവീെരിച്ച സെയോം:
നൽെിയ COVID-19 വ െ്സിൻ
്
രര ൻഡ്:
ര ച്ച് നോം:
സീരിയൽ നോം:
വ െ്സിപനഷൻ
്
െുത്തിവയ്്പ്പ് എടുത്ത സ്ഥലോം:
വ െ്സിപനഷൻ
്
പസവനോം നൽെിയ ദ ത വിമെ പേര്:

ന

ാസ 3*
വ െ്സിപനഷൻ
്
നൽെിയ തീയതി:
സവീെരിച്ച സെയോം:
നൽെിയ COVID-19 വ െ്സിൻ
്
രര ൻഡ്:
ര ച്ച് നോം:
സീരിയൽ നോം:
വ െ്സിപനഷൻ
്
െുത്തിവയ്്പ്പ് എടുത്ത സ്ഥലോം:
വ െ്സിപനഷൻ
്
പസവനോം നൽെിയ ദ ത വിമെ പേര്:

*ആവേയെ മണങ്കിൽ. െൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇത് െ ണുെ:
www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-on-the-use-of-a-third-primary-dose-of-covid19-vaccine-in-individuals-who-are-severely-immunocompromised
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പേര്:
മെഡിമെയർ നമ്പർ:

