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டசப்ெம்ைர் 30, 2021 இல் புதுப்ைிக்கப்ைட்ெது 

 

COVID-19 இன் ஆைத்துக் கோரணிகள்  

COVID-19 என்ைது பவரஸோல் ஏற்ைடும் டதோற்று ய ோ ோகும், இது முக்கி மோக நுபரயீரபைப் ைோதிக்கின்றது. 

வ தோனவர்கள் மற்றும் உெல் ைப் ைிரச்சபனகள்  உள்ளவர்கள் COVID-19 இனோல் ைோதிக்கப்ைெ அதிக 

வோய்ப்புள்ளது. இது நுபரயீரல், இத ம் அல்ைது மூபளப ச்  யசதப்ைடுத்தும்.  ீண்ெ கோை அறிகுறிகளில் 

யசோர்வோக இருப்ைது, சுவோசிப்ைதில் சிரமம், கவனம் டசலுத்துவதில் சிரமம் மற்றும் தபச வலிகள் யைோன்றபவ 

உள்ளெங்கும்.  

COVID-19 புதி  வபககளோகத் டதோெர்ந்து உரு மோறிக் டகோண்டிருக்கின்றது. சிை உருமோறி  வபககள் மிகவும் 

எளிதோகப் ைரவக்கூடும், மக்கபள யமலும் ய ோய்த்தோக்கத்துக்கு உள்ளோக்கும்.   

தடுப்பூசிகள் எவ்வோறு டச ற்ைடுகின்றன 

COVID-19 பவரஸிலிருந்து  ம்பமப் ைோதுகோக்கும் ய ோட திர்ப்ைிகபள உருவோக்குமோறு  COVID-19 தடுப்பூசிகள் 

 ம் உெலுக்குக் கூறுகின்றன. கனெோவில் மூன்று தடுப்பூசிகள் ை ன்ைடுத்துவதற்கு அங்கீகோிக்கப்ைட்டுள்ளது, 

அபவ இரண்டு யெோஸ் அளவில் டசலுத்தப்ைெ யவண்டும். ெோன்சன் (ெோன்சன் & ெோன்சன்) தடுப்பூசிக்கு ஒரு 

யெோஸ் மட்டுயம யதபவ. இந்தத் தடுப்பூசிகளில் COVID-19 பவரஸ் இல்பை, யமலும்  மக்கு COVID-19 ய ோய்த் 

டதோற்பறத் தரோது. 

தடுப்பூசி ின்  ன்பமகள் 

கனெோவில் ை ன்ைடுத்துவதற்கு அங்கீகோிக்கப்ைட்ெ COVID-19 தடுப்பூசிகள் 12 முதல் 18 வ து மற்றும் அதற்கு 

யமற்ைட்ெ வ தினருக்கோனபவ, இதில் கர்ப்ைிணி அல்ைது தோய்ப்ைோல் டகோடுக்கும் டைண்கள், மூத்தவர்கள் 

மற்றும் உெல் ைக் குபறவு உள்ளவர்களும் அெங்குவர். இந்தத் தடுப்பூசிகள் COVID-19 இனோல் 

ைோதிக்கப்ைடுவதிலிருந்தும் அபதப் ைரப்புவதிலிருந்தும் மக்கபளப் ைோதுகோக்கின்றன. அபவ COVID-19 இன் 

கடுபம ோன ய ோய்ப் ைோதிப்ைிலிருந்து ைோதுகோக்கின்றன. டதோற்று ய ோ ிலிருந்து ைோதுகோக்கப்ைடுவதற்கு 

தடுப்பூசி டசலுத்தப்ைட்டு குபறந்தது இரண்டு வோரங்கள் யதபவப்ைெைோம். இரண்டு யெோஸ்கள் யதபவப்ைடும் 

தடுப்பூசிகளுக்கு, இரண்ெோவது யெோஸுக்கு 1-2 வோரங்களுக்குப் ைிறகு முழு ைோதுகோப்பு ஏற்ைடுகின்றது.  

இத ம் அல்ைது நுபரயீரல் ைிரச்சிபனகள்,  ீோிழிவு ய ோய் அல்ைது உ ர் இரத்த அழுத்தம் யைோன்ற உெல் ைப் 

ைிரச்சபனகள் உள்ளவர்களுக்கும் அபனத்து தடுப்பூசிகளும் ைோதுகோப்ைோனபவ. தன்னுெலுக்கு-எதிரோன 

ய ோட திர்ப்பு  ிபை அல்ைது ய ோய் அல்ைது சிகிச்பச ின் கோரணமோகப் ைைவீனமோன ய ோட திர்ப்பு அபமப்பு 

உள்ளவர்களுக்கும் அபவ ைோதுகோப்ைோனபவ, ஆனோல் இந்த  ிபைபம உள்ளவர்களுக்குத் தடுப்பூசி சிறப்ைோக 

யவபை டசய் ோமல் இருக்கைோம்.  

 ீங்கள் தடுப்பூசிப  எடுத்துக்டகோண்ெ ைின்னரும் கூெ COVID-19 ய ோய்த் டதோற்பற மீண்டும்  டைறக்கூடி  

சிறி டதோரு வோய்ப்பு உள்ளது. டைரும்ைோைோன மக்கள் தடுப்பூசி யைோட்டுக்டகோள்ளும் வபரப் டைோது சுகோதோர 

 ெவடிக்பககபளத் டதோெர்ந்து ைின்ைற்றுவது முக்கி ம். தற்யைோது, தடுப்பூசிகள்  ம்பம எவ்வளவு கோைம் 

ைோதுகோக்கும் என்ைது குறித்த சிறிதளவு தகவல்கயள உள்ளன. எதிர்கோைத்தில் ஒரு பூஸ்ெர் யெோஸ் 

யதபவப்ைெைோம். 
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தடுப்பூசி ின் மூைப்டைோருட்கள் மற்றும் ஒவ்வோபமகள் 

தடுப்பூசிகளில் லிப்ைிடுகள் (டகோழுப்பு), உப்புகள், சர்க்கபர மற்றும் யசதன  டு ிபை ோக்கிகள் உள்ளன. 

அவற்றில் கருமுட்பெ, டெைட்டின் (ைன்றி இபறச்சி), குளூட்ென், மரப்ைோல், ைோதுகோப்புப் டைோருள்கள், 

நுண்ணு ிர் எதிர்ப்ைிகள் அல்ைது அலுமினி ம் இல்பை. COVID-19 தடுப்பூசிகளுக்கு ஒவ்வோபம மிகவும் 

அோிதோனது. உங்களுக்கு உணவு, மருந்து அல்ைது சுற்றுச்சூழல் ஒவ்வோபம இருந்தோலும் தடுப்பூசிகள் 

ைோதுகோப்ைோனபவ. உங்களுக்கு ைோலிஎதிலீன் கிபளக்கோல், ட்யரோடமத்தோபமன் அல்ைது ைோலியசோர்யைட் 

ஆகி வற்றிற்கு ஒவ்வோபம இருந்தோல் முதலில் உங்கள் சுகோதோர வழங்கு ருென் கைந்தோயைோசிக்கவும்.  

கடுபம ோன ஒவ்வோபம எதிர்விபனகள் (அனோஃைிைோக்ஸிஸ்) மிகவும் அோிதோனபவ. ஒவ்வோபம எதிர்விபனகள் 

சிகிச்பச ளிக்கக் கூடி பவ மற்றும் டைோதுவோக தற்கோலிகமோகயவ இருக்கும். உங்களுக்கு மூச்சு விடுவதில் 

சிக்கல் இருந்தோல், அல்ைது முகம் மற்றும் டதோண்பெ ில் யதோல்தடிப்பு/அழற்சி அல்ைது வீக்கம் ஏற்ைட்ெோல் 

மருத்துவ உதவிப   ோெவும்.  

ைக்க விபளவுகள் மற்றும் அைோ  கோரணிகள் 

ஏறத்தோழ 20 சதவீத மக்களுக்குப் ைக்கவிபளவுகள் ஏற்ைட்டுள்ளன. டைரும்ைோைோன ைக்கவிபளவுகள் யைசோனபவ 

முதல் மிதமோனபவ, மற்றும் ஒன்று முதல் மூன்று  ோட்கள் வபர  ீடிக்கும். உங்கள் ய ோட திர்ப்பு சக்திப த் 

தூண்டுவதற்குத் தடுப்பூசி டச ற்ைடுகின்றது என்ைபதப் ைக்க விபளவுகள் டைோதுவோக எடுத்துக்கோட்டுகின்றன.  

 

டைோதுவோன ைக்க விபளவுகள் ைின்வருமோறு: 

 ஊசி யைோெப்ைட்ெ இெத்தில் சிவத்தல், வலி, அோிப்பு 

அல்ைது வீக்கம் 

 கோய்ச்சல் 

 தபைவலி 

 யசோர்வோக உணர்தல் 

 தபச வலிகள் 

 மூட்டு வலி 

 குளிருணர்ச்சி 

 குமட்ெல் மற்றும்/அல்ைது வோந்தி 

இத த்தபச அழற்சி (Myocarditis) மற்றும் இத  உபற அழற்சி (Pericarditis): 

 இத த்தபச அழற்சி (Myocarditis) மற்றும் இத  உபற அழற்சி (Pericarditis) என்ைது இத த்தின் டவவ்யவறு 

ைகுதிகளில் ஏற்ைடும் ஒரு வபக அழற்சி.   

 தடுப்பூசிப  டசலுத்தப்ைட்ெ இளம் ைருவத்தினர் மற்றும் இபளஞர்களின் சிை அறிக்பககபள கனெோவின் 

டைோது சுகோதோர  ிறுவனம் கண்கோணித்து வருகிறது.  ிகழ்ந்த டைரும்ைோைோன ைோதிப்புகள் யைசோனபவ 

மற்றும் மருந்துகள் மற்றும் ஓய்வு மூைம் சிகிச்பச ளிக்கப்ைட்ென.  

 தடுப்பூசி யைோெப்ைட்ெ ைின்னர் உங்களுக்கு மோர்பு வலி, மூச்சுத் திணறல் அல்ைது ைெைெப்பு ஏற்ைட்ெோல் 

மருத்துவ சிகிச்பசப  அணுகவும்.  

 ைோதிப்புகபள விெ  ன்பமகள் அதிகமோக இருப்ைதோல் தடுப்பூசி யைோட்டுக்டகோள்வது டதோெர்ந்து  

ைோிந்துபரக்கப்ைடுகின்றது. 

பவரஸ் டவக்ெர் சோர்ந்த தடுப்பூசிகளுக்குப் ைிறகு மிகவும் அோிதோக ஏற்ைடும் ைக்க விபளவு (அஸ்ட்ரோடெனிகோ, 

யகோவிஷீல்ட், ெோன்சன்): 

 பவரஸ் டவக்ெர் சோர்ந்த தடுப்பூசிகளினோல் அோிதோகயவ இரத்தக் கட்டிகள் ஏற்ைடுகின்றன. தடுப்பூசி 

யைோெப்ைட்ெ 4 முதல் 28  ோட்களுக்குப் ைின்னர். உங்களுக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம், மோர்பு வலி அல்ைது 

கோலில் வீக்கம், புதி  அல்ைது கடுபம ோன வ ிற்று (வ ிறு) வலி; கடுபம ோன அல்ைது தோங்க முடி ோத 

https://health-infobase.canada.ca/covid-19/vaccine-safety/
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தபைவலி, அல்ைது மங்கைோன ைோர்பவ; அல்ைது யதோல் சிரோய்ப்பு அல்ைது புள்ளிகள் (உங்களுக்குத் தடுப்பூசி 

யைோெப்ைட்ெ இெத்பதத் தவிர), ஏற்ைட்ெோல் மருத்துவ சிகிச்பசப  அணுகவும். 

தடுப்பூசிக்குத் தீவிரமோன எதிர்விபன ஒன்று உங்களுக்கு இருந்தோல் அல்ைது 3  ோட்களுக்குப் ைிறகு எதிர்விபன 

 ீங்கவில்பை என்றோல், உங்கள் சுகோதோர வழங்கு ோிெம் டசோல்ைவும். தடுப்பூசிகள் டதோெர்ந்து ைோதுகோப்ைோக 

இருப்ைபத உறுதி டசய்வதற்கோகப் டைோது சுகோதோரம் ைக்க விபளவுகபளக் கண்கோணிக்கின்றது.   

தடுப்பூசி டைறுவபதத் தோமதப்ைடுத்தல் 

 தடுப்பூசி யைோடுவதற்கு முன்பு, உங்களுக்குக் கோய்ச்சல் அல்ைது COVID-19 அறிகுறிகள் ஏதோவது இருந்தோல், 

உங்கள் உெல் ிபை சோி ோகும் வபர ில் கோத்திருக்கவும்.  

 உங்களுக்கு ய ோய்த் டதோற்று இருப்ைதோகச் யசோதபன ில் உறுதிப்ைடுத்தப்ைட்டு அல்ைது COVID-19 

ய ோ ோளியுென் ட ருங்கி  டதோெர்பு கோரணமோகச் சு -தனிபமப்ைடுத்துமோறு உங்களுக்கு 

அறிவுறுத்தப்ைட்டிருந்தோல், த வுடசய்து உங்கள் தனிபமப்ைடுத்துதல் கோைம் முடியும் வபர உங்கள் சந்திப்புத் 

திகதிப  மோற்றி பமக்கவும். 

 

சுகோதோர வழங்கு பர அணுகவும் 

கீழ்கண்ெ கோரணங்களுக்கோக  ீங்கள் தடுப்பூசி டைறுவதற்கு முன்பு உங்கள் சுகோதோர வழங்கு ர் அல்ைது 

ஒவ்வோபம  ிபுணருென் யைசுங்கள்: 

உங்கள் ய ோட திர்ப்பு சக்திப ப் ைைவீனப்ைடுத்தும் மருந்துகபள உட்டகோள்வதோனோல் - உங்கள் 

மருந்துகளுென் குறுக்கிெோத ய ரத்தில் உங்கள் தடுப்பூசிப ப் டைற விரும்ைினோல்  

முதல் COVID-19 தடுப்பூசி யெோபஸப் டைற்ற  ோன்கு மணி ய ரத்திற்குள் உங்களுக்கு ஒவ்வோபம 

எதிர்விபன ஏற்ைட்ெோல் 

எந்தடவோரு தடுப்பூசி மூைப்டைோருட்களுக்கும் கடுபம ோன ஒவ்வோபம ஏற்ைட்ெோல் 

உங்கபளயும் மற்றவர்கபளயும் டதோெர்ந்து ைோதுகோக்கவும் 

டைரும்ைோைோன மக்கள் தடுப்பூசி யைோடும் வபர, சமூக இபெடவளிப ப் யைணுவது, முகக்கவசம் அணிவது, 

மற்றும்  ீங்கள் ய ோயுற்றிருந்தோல் வீட்டில் தனிபமப்ைடுத்துதல் உள்ளிட்ெ டைோது சுகோதோர  ெவடிக்பககபளத் 

டதோெர்வது யைோன்றன, COVID-19 மற்றும் ைிற ைோதிப்புகளிலிருந்து உங்கபளப் ைோதுகோக்க உதவும். 

யமைதிகத் தகவல்களுக்கு: உங்கள் சுகோதோர வழங்கு ோிெம் யைசவும் அல்ைது இந்த இபண த்தளத்பதப் 

ைோர்பவ ிெவும் toronto.ca/COVID19.  

ஆதோரம்: ய ோய்த்தடுப்புக்கோன யதசி  ஆயைோசபனக் குழு COVID-19 தடுப்பூசி மருந்துகளின் ை ன்ைோடு குறித்த ைோிந்துபரகள்.  

http://www.toronto.ca/covid19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html



