‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து
இட்டுக்க ோள்வதற் ோன சம்மதப் படிவம்
இந்தப் ெடிவத்தத நீங்ெள் நிரப்புவதற்கு முன்ொெ நீங்ெள்
இட்டுக்பொள்ளப்பொகும் தடுப்பூசி ெருந்திதைப் ெற்றிய தெவல் ஏட்டிதை
நீங்ெள் வாசித்திருக்ெிறீர்ெள் என்ெதத உறுதிப்ெடுத்திக்பொள்ளுங்ெள்:
‘வாக்ஸ்-பெவ்ரியா’ (‘ஆஸ்ட்ரா-பெபைொ’), ‘பொெிர்நாட்டி’ (‘ப்ஃதெெர்’)
அல்லது ‘ஸ்தெக்வாக்ஸ்’ (‘பொபெர்ைா’).
ெதெசிப் புதுப்ெிப்பு: 8 அக்பொெர் 2021

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து இட்டுக்க ோள்வது குறித்து
‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி ெருந்து ஒன்றிதை இட்டுக்பொள்ெவர்ெளுக்கு ‘பொவிட்-19’
பநாயிைால் சுெவைம்
ீ
அதெயும் வாய்ப்பு ெிெக் குதறவாெ இருக்கும்.
மூன்று வர்த்தெப் பெயர்ெதளக் பொண்ெ தடுப்பூசி ெருந்துெள் ஆஸ்திபரலியாவில்
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வருெின்றை. அதைத்துபெ பசயலூக்ெம் ெிக்ெதவ ெற்றும்
ொதுொப்ொைதவ. 60 வயதிற்குக் ெீ ழ்ப்ெட்ெ வயதுவந்பதாருக்கு ஆஸ்ட்ராபெபைொ’-தவ விெ ‘ப்ஃதெெர்’ அல்லது ‘பொபெர்ைா’ தடுப்பூசி ெருந்துெள் பதரிவு
பசயப்ெடுெின்றை.
ஒபர வர்த்தெப் பெயதரக் பொண்ெ தடுப்பூசி ெருந்தின் இரண்டு
ெருந்தளவுெ(doses)தள நீங்ெள் இட்டுக்பொள்ள பவண்டியிருக்கும். உங்ெளுதெய
முதலாவது ெருந்தளவிதை நீங்ெள் இட்டுக்பொள்ளும் பொழுது, உங்ெளுதெய
இரண்ொவது ெருந்தளதவ நீங்ெள் எப்பொது இட்டுக்பொள்ள பவண்டியிருக்கும்
என்ெது உங்ெளுக்குச் பசால்லப்ெடும்.
ெிெவும் ெடுதெயாெ பநாபயதிர்ப்புசக்தி ெலவைெதெந்த
ீ
ெக்ெள், தெக்கு பவண்டிய
ெருந்தின் முக்ெிய ஒரு ெகுதியாெ மூன்றாவது ெருந்தளவு (பொஸ்) ஒன்று
பததவப்ெெலாம். www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-on-the-use-of-a-thirdprimary-dose-of-covid-19-vaccine-in-individuals-who-are-severely-immunocompromised-ஐப் ொருங்ெள்.
‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி ெருந்துெள் ொதுொப்ொைதவ என்ெதத உறுதிப்ெடுத்துவதற்ொெ
ெருத்துவ வல்லுநர்ெள் அவற்தற ஆய்வு பசய்துள்ளார்ெள். பெரும்ொன்தெயாை
ெக்ெ விதளவுெள் ெிதொைதவயாகும். தடுப்பூசி ெருந்திதை இட்டுக்பொள்ளும்
நாளன்று இதவ பதான்றக்கூடும், ெற்றும் ஏறத்தாழ ஒன்று அல்லது இரண்டு
நாட்ெளுக்கு இதவ நீடிக்ெக்கூடும். எந்தபவாரு தடுப்பூசிக்கும் அல்லது ெருந்திற்கும்
இருப்ெததப் பொல, அரிதாை ெற்றும்/அல்லது அறியப்ெொத ெக்ெ விதளவுெள்
இருக்ெலாம்.
‘ஆஸ்ட்ரா பெபைொ’-தவ இட்டுக்க்பொண்ெ ெிறகு ஏற்ெெக்கூடிய ெிெவும்
அரிதாைபதாரு ெக்ெ விதளவு ‘த்பராம்பொசிஸ் வித் த்பராம்பொதசட்பொெீைியா
பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

சின்ட்ரம்’ (thrombosis with thrombocytopenia syndrome) அல்லது TTS என்ெதாகும். இதற்கு
‘குதறந்த இரத்த வட்டுெபளாடு கூடிய இரத்த உதறவு (thrombosis)’ என்று பொருள்.
‘ப்ஃதெெர்’ அல்லது ‘பொபெர்ைா’-விற்குப் ெிறகு TTS ஏற்ெடுவதில்தல.
‘ப்ஃதெெர்’ அல்லது ‘பொபெர்ைா’-தவத் பதாெர்ந்து ‘தெபயாொர்தெட்டிஸ்’ ெற்றும்
‘பெரிொர்தெட்டிஸ்’ (இதய அழற்சிெள்) என்ெை ஏற்ெட்டுள்ளதாெத் பதரியவந்துள்ளது.
இதவ ஏற்ெட்ெ பெரும்ொன்தெயாை தருணங்ெள் ெிதொைதவயாெ இருந்துள்ளை,
ெற்றும் இதவ ஏற்ெட்டுள்ளவர்ெள் விதரவில் குணெதெந்துள்ளைர்.
தடுப்பூசிதய நீங்ெள் இட்டுக்பொண்ெ ெிறகு உங்ெளுக்குக் ெவதல ஏற்ெடுத்தும் ெக்ெ
விதளவுெள் ஏதும் உங்ெளுக்கு இருந்தால் உங்ெளுதெய சுொதாரப் ெராெரிப்பு
வழங்குநருக்கு அததத் பதரிவியுங்ெள்.
தடுப்பூசிதய நீங்ெள் இட்டுக்பொண்ெ ெிறகு நீங்ெள் எப்ெடி இருக்ெிறீர்ெள் என்று
பதரிந்துபொள்ள நீங்ெள் தடுப்பூசிதயப் பெற்றதற்கு அடுத்த வாரத்தில் ‘குறுஞ்பசய்தி’
(SMS) அல்லது ெின்ைஞ்சல் மூலம் உங்ெளுென் பதாெர்புபொள்ளப்ெெலாம்.
‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசிதய இட்டுக்பொண்ெ ெிறகு சிலருக்கு ‘பொவிட்-19’ பநாய்
ஏற்ெெலாம். ‘பொவிட்-19’-இன் ெரவதல நிறுத்துவதற்கு, உங்ெளுதெய ொநிலம்
அல்லது எல்தலப்ெகுதியில் பவண்ெப்ெடுவதற்கு ஏற்ெ, ெின் வருவைவற்தற
உள்ளெக்ெிய அதைத்து பொது சுொதார அறிவுதரெதள நீங்ெள் இப்பொதும்
ெட்ொயொெப் ெின்ெற்ற பவண்டும்:
•
•
•
•

விலெியிருங்ெள் – ெற்றவர்ெளிெெிருந்து குதறந்தெட்சொெ 1.5 ெீ ட்ெர் தூர
இதெபவளி விட்டு விலெியிருங்ெள்
பசாப்பு ெற்றும் தண்ண ீதரப் ெயன்ெடுத்தி உங்ெளுதெய தெெதள அடிக்ெடிக்
ெழுவிக்பொண்டிருங்ெள், அல்லது தெச் சுத்திெரிப்ொதைப் ெயன்ெடுத்துங்ெள்
முெக் ெவசம் ஒன்தற அணியுங்ெள்
சளி அல்லது சளிச்-சுரம் பொன்ற பநாயறிகுறிெளுென் நீங்ெள் உெல்நலம்
சரியில்லாெல் இருந்தால் வட்டிபலபய
ீ
இருங்ெள், ெற்றும் பநாயறிவுச்
பசாததைதய பெற்பொள்வதற்ொை ஏற்ொட்டிதைச் பசய்யுங்ெள்.

சட்ெத்தின் ெிரொரம், உங்ெளுக்குத் தடுப்பூசி ெருந்தத இடும் நெர் அததக்
ெட்ொயொெ ‘ஆஸ்திபரலியத் தடுப்பு ெருந்தளிப்புப் ெதிபவ’(Australian Immunisation
Register)ட்டில் ெதிவு பசய்தாெபவண்டும். ெின் வருவைவற்றின் மூலொெ நீங்ெள்
உங்ெளுதெய தடுப்பூசிப் ெதிவுெதள இதணயவழியில் ொர்க்ெலாம்:
•
•
•

‘பெடிபெயர்’ ெணக்கு
‘தெ-ெவ்’ (MyGov) ெணக்கு
‘என்-சுொதாரப்-ெதிவு’ (My Health Record) ெணக்கு.

உங் ளைப் பற்றிய த வல் ள் பயன்படுத்தப்படும் விதம்
உங்ெதளப் ெற்றிய தைிப்ெட்ெ விெரங்ெள் பசெரிக்ெப்ெடும், இருப்ெில் தவக்ெப்ெடும்
ெற்றும் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் விதத்திதைப் ெற்றிய தெவல்ெளுக்கு www.health.gov.au/usingour-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations எனும் வதலத்தலப் ெக்ெத்திதைப்
ொருங்ெள்.
ெருந்துக்ெதெ ஒன்றில் நீங்ெள் உங்ெளுக்ொை தடுப்பூசிெருந்திதைப் பெற்றால்,
உங்ெதளப் ெற்றிய தெவல்ெளில் சிலவற்தற ‘ெருந்துக்ெதெத் திட்ெ நிர்வாெி’
(Pharmacy Programs Administrator)-யுென் அந்த ெருந்துக்ெதெ ெட்ொயொெப்
ெெிர்ந்துபொள்ளபவண்டும். ஆஸ்திபரலிய அரசாங்ெத்திெெிருந்து ெட்ெணத்
பதாதெதய ெருந்துக்ெதெ பொருவதற்ொெ இப்ெடி பசய்யப்ெடும். இது ஏன்
பததவப்ெடுெிறது ெற்றும் எந்தத் தெவல்ெள் ெெிர்ந்துபொள்ளப்ெடுெின்றை என்ெததப்
ெற்றிய பெலதிெத் தெவல்ெள் பெபல பசால்லப்ெப்ெட்டுள்ள வதலத்தல இதணப்ெில்
தரப்ெட்டுள்ளை.
பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

உங் ளுளைய தடுப்பூசி மருந்திளன நீங் ள்
இட்டுக்க ோள்ளும் நோைன்று
நீங்ெள் தடுப்பூசி ெருந்திதை இட்டுக்பொள்வதற்கு முன்ொெ, ெின் வருவை
உங்ெளுக்கு ஏற்ெட்டிருக்ெின்றைவா என்ெதத உங்ெளுக்குத் தடுப்பூசி இடும் நெரிெம்
பசால்லுங்ெள்:
•

ஒவ்வாதெ எதுவும் ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா என்ெதத, குறிப்ொெ, ெின்
வருவைவற்றின் ொரணொெ ‘ஆைஃெிலாக்ெிஸ்’ (anaphylaxis) எனும் ெடும்
ஒவ்வாதெ ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா என்ெதத:
o இதற்கு முந்ததய ‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி ெருந்தளவு ஒன்றின் ொரணொெ
o ‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி ெருந்து ஒன்றின் பசய்பொருள் ஒன்றின் ொரணொெ
o பவபறந்தத் தடுப்பூசிெள் அல்லது ெருந்துெளின் ொரணொெ

•

உங்ெளுதெய பநாபயதிர்ப்புத் திறைில் குதறவு ஏற்ெட்டிருந்தால்.
பநாய்த்பதாற்றுெதளயும் ெற்ற பநாய்ெதளயும் எதிர்த்துப் பொரிடுவதத
உங்ெளுக்குச் சிரெொக்ெக் கூடிய விதத்தில் உங்ெளுதெய பநாபயதிர்ப்புத் திறன்
ெலவைெதெந்துவிட்டிருக்ெிறது
ீ
என்ெதத இது குறிக்கும். இப்பொதும் நீங்ெள்
‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி ெருந்திதை இடுக்பொள்ளலாம், ஆைால், உங்ெளுதெய
தடுப்பூசி ெருந்தத நீங்ெள் இட்டுக்பொள்வதற்ொை ெிெச் சிறந்த பநரம் எது
என்ெததப் ெற்றி உங்ெளுதெய ெருத்துவருென் பெசுங்ெள். உங்ெளுக்கு இருக்கும்
பநாய்நிதல ெற்றும் நீங்ெள் பெற்றுவரும் சிெிச்தச ஆெியவற்தறப் பொறுத்து
இது அதெயும்.

பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

சம்மதத்திற் ோன சரிபோர்ப்புப் பட்டியல்
ஆம்

இல்

தல
இதற்கு முன்பு நீங்ெள் இட்டுக்பொண்ெ ‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி
ெருந்தளவு ஒன்றின் ொரணொெ உங்ெளுக்கு ஒவ்வாதெ
எதிர்விதை ஒன்று ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா?
பவபறாரு தடுப்பூசி ெருந்து அல்லது ெருந்தின் ொரணொெ
உங்ெளுக்கு ‘ஆைஃெிலாக்ெிஸ்’ எனும் ெடும் ஒவ்வாதெ
ஏற்ெடிருக்ெிறதா?
அனுெவம் ெிக்ெ தடுப்பு-ெருந்து வழங்குநர் அல்லது ெருத்துவ
வல்லுநர் ஒருவரது ெீ ளாய்விதைத் பதாெர்ந்து ‘பொவிட்-19’
தடுப்பூசியின் முந்ததய ெருந்தளவு ஒன்றின் ொரணொெ ஏற்ெட்ெது
(ெற்றும் பவபறாரு ொரணத்தத அவர் அதெயாளம்
ொணப்ெெவில்தல) என்று பசால்லப்ெட்ெ ொரதூரொை எதிர்
விதளவு ஒன்று உங்ெளுக்கு ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா?
ெீ ண்டும் ெீ ண்டும் ‘ஆைஃெிலாக்ெிஸ்’- ஐ உண்டுெண்ணிய
‘ொஸ்பொதசபொெிஸ்’ (‘ொஸ்ட்’ எைப்ெடும் உயிரணுக்
ெலன்ெளின் அசாதாரண வளர்ச்சிக் பொளாறு) உங்ெளுக்கு
எப்பொதாவது ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா?
இதற்கு முன்பு உங்ெளுக்குக் ‘பொவிட்-19’ ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா?
இரத்தக் ெசிவுக் பொளாறு ஒன்று உங்ெளுக்கு இருக்ெிறதா?
உங்ெளுதெய இரத்தத்தத பெலிதாக்குவதற்ொை ெருந்து எததயும்
நீங்ெள் உட்பொண்டுவருெிறீர்ெளா (இரத்த உதறவு எதிர்ப்பு
தவத்தியம்)?
உங்ெளுதெய பநாபயதிர்ப்பு முதறதெ ெலஹீைெெந்திருக்ெிறதா
(immunocompromised)?
நீங்ெள் ெர்ப்ெொெ இருக்ெிறீர்ெளா? *
இருெல், பதாண்தெ வலி, சுரம் ஆெியவற்றுென் நீங்ெள்
உெல்நிதல சரியில்லாெல் இருக்ெிறீர்ெளா, அல்லது இன்பைாரு
விதத்தில் உெல்நிதல சரியில்லாதது பொல் இருக்ெிறீர்ெளா?
இதற்கு முன்பு ‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி ெருந்து ஒன்தற
இட்டுக்பொண்டிருக்ெிறீர்ெளா?
ெெந்த 7 நாட்ெளில் பவறு எந்தத் தடுப்பூசிதயயாவது
இட்டுக்பொண்டிருக்ெிறீர்ெளா?

‘ஆஸ்ட்ரா-பெபைொ’-தவ இட்டுக்பொள்ெவர்ெளுக்கு ெட்டும் இது பொருந்தும்
உங்ெளுக்கு ‘இரத்தக்குழாய் திரவக் ெசிவு பநாயறிகுறி’ (capillary leak
syndrome) இருந்து அது எப்பொதாவது ெண்ெறியப்ெட்டிருக்ெிறதா?
நீங்ெள் முன்பு இட்டுக்பொண்ெ ‘ஆஸ்ட்ரா-பெபைொ’-வின்
ெருந்தளவிற்குப் ெிறகு 42 நாட்ெளுக்குள்ளாெ
பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

‘த்பராம்பொதசட்பொெீைியா’ (இரத்த வட்டுெள் குதறயும்
நிதல)யுென் பசர்ந்து ‘த்பராம்பொசிஸ்’ எைப்ெடும் இரத்த உதறவு
உங்ெளுக்கு ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா?
‘பெருமூதளச் சிதர இரத்த உதறவு’ (cerebral venous sinus thrombosis)
(‘பசரிப்ரல் வபைஸ்
ீ
தசைஸ் த்பராம்பொசிஸ்)) எனும் பநாய்-நிதல
உங்ெளுக்கு எப்பொதாவது ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா? *
‘பஹெரின்’ என்ற ெருந்தின் ொரணொெ ஏற்ெடும் ‘இரத்த வட்டு’க்
குதறொடு’ (‘thrombocytopenia’) (‘த்பராம்பொ-தசட்பொெீைியா’)) எனும்
பநாய்-நிதல உங்ெளுக்கு எப்பொதாவது ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா? *
அடிவயிற்று இரத்த நாளங்ெளில் எப்பொதாவது உங்ெளுக்கு இரத்த
உதறவு ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா? *
இரத்த உதறவுெபளாடு சம்ெந்தப்ெட்ெ ‘ஆண்ட்டி-ஃொஸ்ஃபொலிெிட்
சிண்ட்ரம்’ எனும் பநாய்நிதல எப்பொதாவது உங்ெளுக்கு
ஏற்ெட்டிருக்ெிறதா? *
நீங்ெள் 60 வயதிற்குக் ெீ ழ்ப்ெட்ெவரா? *
* இந்தக் குழுக்ெளில் உள்ளவர்ெளுக்கு ‘ப்ஃதெசர்’ அல்லது ‘பொபெர்ைா’ பதரிவு பசய்யப்ெடும்
தடுப்பூசிெளாகும். இதத் தடுப்பூசிெள் ெிதெக்ொவிட்ொல், தடுப்பூசிபயற்றத்திைால் ெிதெக்கும்
ெலன்ெள் அதைால் ஏற்ெெக்கூடிய ஆெத்துெதள விெ அதிெொெ இருந்தால், ‘ஆஸ்ட்ராபெபைொ’ ெருத்தில் பொள்ளப்ெெலாம்.
பெலதிெத் தெவல்ெளுக்கு www.health.gov.au/resources/publications/patient-information-sheet-on-astrazeneca-covid19-vaccine-and-thrombosis-with-thrombocytopenia-syndrome-tts எனும் வதலத்தலப் ெக்ெத்திதைப் ொருங்ெள்.
நீங்ெள் ெர்ப்ெொெ இருந்தால், www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-shared-decisionmaking-guide-for-women-who-are-pregnant-breastfeeding-or-planning-pregnancy எனும் வதலத்தலப்
ெக்ெத்திதைப் ொருங்ெள்.

‘ப்ஃதெெர்’ அல்லது ‘பொபெர்ைா’-தவப் பெறுெவர்ெளுக்கு ெட்டும் பொருந்தும்:
‘ப்ஃதெசர்’ அல்லது ‘பொபெர்ைா’-வின் ொரணொெ ஏற்ெட்ெது
என்று பசால்லப்ெட்ெ ‘ தெபயாொர்தெட்டிஸ்’ (myocarditis)
ெற்றும்/அல்லது பெரிொர்தெட்டிஸ்’ (pericarditis) உங்ெளுக்கு
ஏற்ெட்ெதுண்ொ?
ெெந்த ஆறு ெதங்ெளுக்குள்ளாெ உங்ெளுக்கு
தெபயாொர்தெட்டிஸ்’, பெரிொர்தெட்டிஸ்’ அல்லது
‘எண்பொொர்தெட்டிஸ்’ (endocarditis) ஆெிய இதய அழற்சிெள்
உங்ெளுக்கு ஏற்ெட்டிருக்ெின்றைவா?
தற்செயம் உங்ெளுக்கு ெடுதெயாை ‘ருொட்டிக் ஃெீவர்’ எைப்ெடும்
மூட்டு, மூதள, இதயத்ததப் ொதிக்கும் ொய்ச்சல் அல்லது
ெடுதெயாை ‘ருொட்ட்டிக் இதய பநாய் இருக்ெிறதா?
உங்ெளுக்கு ெடுதெயாை இதயக் பொளாறு இருக்ெிறதா?

பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

பெபலயுள்ள பெள்விெள் எதற்கும் நீங்ெள் ‘ஆம்’ என்று ெதில் அளித்திருந்தால்,
உங்ெளால் இப்பொதும் ‘ப்ஃதெசர்’ அல்லது ‘பொபெர்ைா’ தடுப்பூசிதயப் பெற
இயலுொெலாம், இருந்தாலும், தடுப்பூசிதய இட்டுக்பொள்வதற்ொை நல்ல
பநரத்ததயும், கூடுதல் முன்பைச்சரிக்தெெள் எதுவும் உங்ெளுக்குத்
பததவப்ெடுொ என்ெததப் ெற்றியும் ஆபலாசிப்ெதற்ொெ நீங்ெள் உங்ெளுதெய
பொது ெருத்துவர், தடுப்பு-ெருந்து வல்லுநர், அலது இதய-பநாய் வல்லுநருென்
பெசபவண்டும்.

ெதெசிப் புதுப்ெிப்பு: 8 அக்பொெர் 2021

பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

கநோயோைளைப் பற்றிய த வல் ள்
பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:
‘தைிநெர் சுொதார
அதெயாளக்-குறி’
(Individual Health Identifier
(IHI) பொருந்திைால்:
ெிறந்த திெதி:
விலாசம்:
பதாெர்புத்
பதாதலபெசி
இலக்ெம்:
ெின்ைஞ்சல் முெவரி:
ொலிைம்:
வட்டில்
ீ
பெசப்ெடும்
பொழி:
ெிறந்த நாடு:
நீங்ெள் ‘ஆபொரிஜிைி’ப் பூர்வகுடி ெற்றும்/அல்லது ‘பொரிஸ் நீரிதண’த் தீவெத்தவரா?
ஆம், ‘ஆபொரிஜிைி’ப் பூர்வகுடி ெட்டும்
ஆம், ‘பொரிஸ் நீரிதண’த் தீவெத்தவர் ெட்டும்
ஆம், ‘ஆபொரிஜிைி’ ெற்றும் ‘பொரிஸ் நீரிதண’த் தீவெத்தவர்
இல்தல
ெதில் அளிக்ெ விரும்ெவில்தல
அடுத்த பநருங்ெிய உறவு
(அவசரநிதல ஏற்ெடும் தருணத்தில்):
பெயர்:
பதாெர்புத் பதாதலபெசி இலக்ெம்:

பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து இட்டுக்க ோள்வதற் ோன சம்மதம்
‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி ெருந்து இட்டுக்பொள்வததப் ெற்றி எைக்குக்

பொடுக்ெப்ெட்டுள்ள தெவல்ெதள நான் பெற்றுக்பொண்டிருக்ெிபறன் ெற்றும்
அவற்தற விளங்ெிக்பொண்டிருக்ெிபறன் என்ெதத உறுதிப்ெடுத்துெிபறன்.
பெபல உள்ள பநாய்நிதலெள் எதுவும் எைக்கு இல்தல ெற்றும் அதவ
எைக்குப் பொருந்தாது என்றும், அல்லது இந்த பநாய்நிதலெதளப் ெற்றியும்,
ெற்ற எவ்பவாரு விபசெ சூழ்நிதலெதளப் ெற்றியும் என்னுதெய
வழதெயாை சுொதாரப் ெராெரிப்பு வழங்குநர் ெற்றும்/அல்லது தடுப்பூசி
ெருந்து பசதவ வழங்குநருென் நான் ெலந்துதரயாடியிருக்ெிபறன் என்றும்
நான் உறுதிப்ெடுத்துெிபறன்.
’பொவிட்-19’ தடுப்பூசி ெருந்துெதள இட்டுக்பொள்ள நான் சம்ெதிக்ெிபறன்
(ஒபர தடுப்பூசி ெருந்தின் இரண்டு ெருந்தளவுெள்).
பநாயாளரது பெயர்:
பநாயாளரது தெபயாப்ெம்:
திெதி:

நான் பநாயாளியின் பெற்பறார், ொதுொவலர் அல்லது அவருக்குப் ெதிலாெ

முடிபவடுக்கும் ெதிலாள் ஆபவன், ெற்றும் பெபல பெயர் பசால்லப்ெட்டுள்ள
பநாயாளிக்குக் ‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி ெருந்து இெப்ெடுவதற்கு நான்
சம்ெதிக்ெிபறன்.
பெற்பறார்/ொதுொவலர்/முடிபவடுப்புப்
ெதிலாளரது பெயர்:
பெற்பறார்/ொதுொவலர்/முடிபவடுப்புப்
ெதிலாளரது தெபயாப்ெம்:
திெதி:

பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

கசளவ வழங்குநைது பயன்போட்டிற் ோ :
மருந்தைவு 1:
தடுப்பூசி ெருந்து இெப்ெட்ெ திெதி:
தடுப்பூசி ெருந்ததப் பெற்றுபொண்ெ
பநரம்:
இெப்ெட்ெ ‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி
ெருந்தின் வர்த்தெப் பெயர்:
பதாகுதி இலக்ெம் (Batch no):
வரிதச இலக்ெம்:
தடுப்பூசி ெருந்து இெப்ெட்ெ இெம்:
தடுப்பூசி ெருந்து பசதவ வழங்குநரது
பெயர்:
மருந்தைவு 2:
தடுப்பூசி ெருந்து இெப்ெட்ெ திெதி:
தடுப்பூசி ெருந்ததப் பெற்றுபொண்ெ
பநரம்:
இெப்ெட்ெ ‘பொவிட்-19’ தடுப்பூசி
ெருந்தின் வர்த்தெப் பெயர்:
பதாகுதி இலக்ெம் (Batch no):
வரிதச இலக்ெம்:
தடுப்பூசி ெருந்து இெப்ெட்ெ இெம்:
தடுப்பூசி ெருந்து பசதவ வழங்குநரது
பெயர்:

பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

மருந்தைவு 3*
தடுப்பூசி பொெப்ெட்ெ திெதி:
பெற்றுக்பொண்ெ பநரம்:
பசலுத்தப்ெட்ெ பொவிட்-19 தடுப்பு
ஊசிெருந்தின் வர்த்தெக் குறி:
பதாகுதி இலக்ெம்:
பதாெர் எண்:
தடுப்பூசி பொெப்ெட்ெ இெம்:
தடுப்பூசி ெருந்து பசதவதய வழங்குெவர்
பெயர்:

*பததவப்ெட்ொல், அதிெளவு தெவல்ெளுக்ொெப் ொர்க்ெவும்:
www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-on-the-use-of-a-third-primary-dose-of-covid-19-vaccine-inindividuals-who-are-severely-immunocompromised

ெதெசிப் புதுப்ெிப்பு: 8 அக்பொெர் 2021

பெயர்:
‘பெடிபெயர்’ இலக்ெம்:

