COVID-19 vaccination information October 2021
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https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/covid-19-vaccine-decision-making-tool-easy-read24may2021.pdf
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This information is from the New Zealand government website https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-andconditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-vaccines
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