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ககோவிட் -19 தடுப்பூசிகள் (Pfizer-BioNTech & Moderna ஆல்
உருவோக்கப்பட்டவவ]
ககோவிட்-19
ககோவிட்-19 என்னும் வவரஸ் ததோற்று நுவரயீரவை முதன்வையோக தோக்கக்கூடியதோகும். சிைருக்கு
ைிதைோன க ோய்வோய்ப்படுதல் இருக்கக்கூடும். வயதோனவர்கள் அல்ைது முன்னதோககவ ஏகதனும்
உடல் ை பிரச்சவனகள் உள்ள பர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு அதிகைோன க ோய்வோய்ப்படுதல்
இருக்கக்கூடும். ைிகவும் அோிதோக, சிை குழந்வதகளுக்கு ஓர் தீவிர அழற்சி ிவை ஏற்படக்கூடும்.
ககோவிட்-19 இன் ீண்டகோை விவளவுகள் இன்னும் முழுவையோகத் ததோியப்படவில்வை. சிை பர்கள்
தங்களது பணி அல்ைது வசிக்கும் ிவைகள் கோரணைோக ககோவிட்-19 ததோற்று ஏற்படும் அதிக ஆபத்தில்
உள்ளோர்கள்.

இந்த தடுப்பூசிகள் எவ்வோறு தசயல்புோிகிறது
தடுப்பூசியோனது உங்கள் உடலில் உள்ள அணுக்கள் ககோவிட்-19-ஐ உண்டோக்கும் வவரசில் குறிப்போக
கண்டறியப்படும் ஓர் புரதத்வத உருவோக்கும். இந்த “ஸ்வபக் புரதங்கள்”, ைக்கு எந்த ஆபத்வதயும்
உண்டோக்கோது என்றோலும், ைது உடல் ஆண்டி-போடீஸ்வை உருவோக்க ஊக்குவிக்கும். ைது புதிய
ஆண்டி-போடீஸ் ோம் வவரசுக்கு தவளிப்பட்டோலும் க ோய்வோய்ப்படோதவோறு இருப்பத்திலிருந்து
போதுகோக்கும். தடுப்பூசியில் வவரஸ் இல்வை என்பதோல், இது ககோவிட்-19 ஐ உண்டோக்கோது.
இரண்டு தடுப்பூசிகளும் போதுகோப்பு ியைங்கவள பூர்த்தி தசய்துள்ளதோ என்பவத உறுதி தசய்ய தபரும்
ைருத்துவ ஆய்வுகளில் போிகசோதிக்கப்பட்டு, இரண்டு தடுப்பூசிகளும் தெல்த் கனடோ-ஆல் உோிைம்
அளிக்கப்பட்டு அங்கீகோிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடுப்பூசி தசயல்முவற
இரண்டு தடுப்பூசிகளும் இரண்டு ைருந்தளவுகளில் வழங்கப்படகவண்டும். Pfizer ைருந்தளவுகள் 16
வயது ைற்றும் அதற்கும் கைற்பட்ட வயதுவடயவர்களுக்கு தபோியவர்களுக்கும் குவறந்தது 21 ோட்கள்
இவடதவளியில் வழங்கப்படகவண்டும். Moderna ைருந்தளவுகள் 18 வயது ைற்றும் அதற்கும் கைற்பட்ட
வயதுவடயவர்களுக்கு தபோியவர்களுக்கும் குவறந்தது 28 ோட்கள் இவடதவளியில்
வழங்கப்படகவண்டும்

தடுப்பூசி பைன்கள்
சிறந்த போதுகோப்பிற்கு 21 ோட்கள் இவடதவளியில் இரண்டு தடுப்பூசி ைருந்தளவுகள்
வழங்கப்படகவண்டும். இரண்டு ைருந்தளவுகவள முடித்தபிறகு, ககோவிட்-19 க்கு எதிரோன அதிகபட்ச

Tamil

டிசம்பர் 24,2020 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது

போதுகோப்வப அவடவதற்கு கைலும் ஒன்று அல்ைது இரண்டு வோரங்கள் எடுக்கக்கூடும். இத்தருணத்தில்,
இந்த தடுப்பூசிக்கோன ீண்ட-கோை போதுகோப்பு குறித்த எந்த தகவலும் இல்வை. ஆய்வுகளில், இந்த
தடுப்பூசி 95% பயனவடவவ அளித்தது.
தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டபிறகும் உங்களுக்கு ககோவிட்-19 ததோற்று ஏற்படுவதற்கோன சிறிய வோய்ப்பு
இன்னும் உள்ளது. சமூக இவடதவளி கவடபிடித்தல், முகக்கவசம் அணிதல் ைற்றும்
க ோய்வோய்ப்பட்டிருந்தோல் வீட்டில் தங்குவது கபோன்ற தபோது ஆகரோக்கிய வடமுவறகவளத்
ததோடர்ந்து கவடபிடிப்பது முக்கியைோனதோகும். தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டபிறகும்கூட, உடல் ை
பரோைோிப்பு ைற்றும் இதர ஊழியர்கள் தனி பர் போதுகோப்பு சோதனத்வத (PPE) கட்டோயம் அணிய
கவண்டும்.

பக்க விவளவுகள் ைற்றும் ஆபத்துகள்
சிை பர்கள் தடுப்பூசி கோரணைோக பக்க விவளவுகவளச் சந்திக்கக்கூடும், ஆனோல் அது ைிதைோனதோக
ைட்டுகை இருக்கும் ைற்றும் சிை ோட்களில் குணைவடந்துவிடும். அறிகுறிகளில் சிைவவ,
க ோய்எதிர்ப்வப உருவோக்கும் தபோருட்டு உடல் பதிைளிப்பின் ஒரு பகுதியோக இருக்கும்.
இந்த தடுப்பூசிக்கோன ைருத்துவ ஆய்வுகளில் ததோிவிக்கப்பட்ட தபோதுவோன பக்கவிவளவுகளில்
உள்ளடங்குபவவ:
ைிகவும் தபோதுவோனவவ
≥10% (10 ைருந்தளவுகளில்
1 க்கும் கைைோக)
o ஊசி தசலுத்திய
இடத்தில் வலி
o தவைவலி
o கசோர்வோக உணர்தல்
o தவச அல்ைது மூட்டு
வலி
o கோய்ச்சல் அல்ைது குளிர்
டுக்கம்
o அக்குள் கீழ்
வீக்கம் அல்ைது
தைன்வை

தபோதுவோனவவ 1%-10%
(100 இல் 1 முதல் 10
ைருந்தளவுகளில் 1 வவர)
o

ஊசி
தசலுத்தப்பட்ட
இடத்தில்
சிவந்துகபோகுதல்
ைற்றும் வீக்கம்

o

குைட்டல் & வோந்தி

தபோதுவோனவவ
இல்ைோதவவ 1%

ைிகவும் அோிதோனது

(100 ைருந்தளவுகளில்
1)
விோிவோக்கப்பட்ட
ிண ீர் கணுக்கள்

அனோபிைோக்ஸிஸ்
கபோன்ற தீவிர
ஒவ்வோவை
எதிர்விவனகள்

(Moderna
தடுப்பூசியில்
ைட்டுகை)

(Moderna
தடுப்பூசியில்
ைட்டுகை)
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அோிதோன ிவைகளில், தீவிர ஒவ்வோவை எதிர்விவனகள் (அனோபிளோக்ஸிஸ்) ஏற்படைோம். ஒவ்வோவை
எதிர்விவனகள் குணப்படுத்தப்படைோம் ைற்றும் அவவ தற்கோலிகைோனவவ. உங்களுக்கு மூச்சு
விடுவதில் சிரைம் ஏற்பட்டோகைோ, முகத்தில் ைற்றும் ததோண்வடயில் பவட அல்ைது வீக்கம் ஏற்பட்டோல்,
ைருத்துவ உதவிவயப் தபறவும். தடுப்பூசிவய தபற்ற பர்களில் தடுப்பூசி பக்க விவளவுகவள
ததோடர்ந்து கண்கோணிக்க கவண்டும். தடுப்பூசிக்கு எதிரோக ீங்கள் ஓர் எதிர்விவனவயப் தபற்றோல்,
பக்கவிவளவவ தபோது ஆகரோக்கிய அவைப்பிற்கு க ரடியோக ததோிவிக்கூடிய உங்கள் உடல் ை
வழங்குனவரத் ததோடர்பு தகோள்ளவும். தடுப்பூசி ததோடர்ந்து போதுகோப்போக இருப்பவத உறுதி தசய்ய,
தபோது ஆகரோக்கிய அவைப்பு ததோிவிக்கப்பட்ட பக்கவிவளவுகவள ததோடர்ந்து கண்கோணிக்கும்.

முன்தனச்சோிக்வககள்




உங்களுக்கு கோய்ச்சல் கபோன்ற ககோவிட்-19 அறிகுறிகள் இருந்தோகைோ அல்ைது கடந்த 14 ோட்களில்
ஓர் தடுப்பூசிவயப் தபற்றிருந்தோகைோ, தடுப்பூசிவயத் தோைதப்படுத்தவும்.
தடுப்பூசியின் இரண்டு ைருந்தளவுகவளப் தபற்ற பிறகு குவறந்தது இரண்டு ைோதங்களுக்கு கர்ப்பம்
தோிப்பவதத் தவிர்த்திடுங்கள்.
ீங்கள் இரத்தத்வத தைல்லியதோக்கும் ைருந்வத உட்தகோண்டிருந்தோல், அவர்கள் ஒரு சிறிய
ஊசிவயப் பயன்படுத்துவோர்கள், சிரோய்ப்பு ஏற்படுவவதக் குவறக்க தடுப்பூசி கபோடப்பட்டு ீண்ட
க ரத்திற்கு ீங்கள் அழுத்தம் அளிக்க கவண்டும்.

உங்களுக்குக் இந்த ிவைகள் இருந்தோல், இந்த தடுப்பூசிவய கபோட்டுக்தகோள்ளோதீர்கள்:



போலிஎதிலின் கிவளகோல் உள்ளிட்ட உட்தபோருட்கள் தகோண்ட எந்த ஒரு தடுப்பூசிகளுக்கு
ஒவ்வோவை இருந்தோகைோ; அல்ைது
இந்த தடுப்பூசியின் முந்வதய ைருந்தளவிற்கு ஓர் தீவிர எதிர்விவன ஏகதனும் இருந்தோல்.

உங்களுக்கு பின்வரும் ிவைகள் இருந்தோல் முதலில் உங்கள் சுகோதோர பரோைோிப்பு வழங்குனவர
ஆகைோசிக்கவும்:


16 வயதிற்கு குவறவோக இருப்பவர்கள் ( ீங்கள் 12 முதல் 15 வயதிவடகய இருப்பவரோக இருந்தோல்
Pfizer தடுப்பூசி வழங்கப்படைோம்);




கர்ப்பைோக இருந்தோகைோ அல்ைது தோய்ப்போல் புகட்டுபவரோக இருந்தோகைோ; அல்ைது
க ோய்வோய்ப்படுதல் அல்ைது சிகிச்வச அல்ைது ஓர் இரத்த குவறபோடு கோரணைோக கைோசைோன
க ோய்எதிர்ப்பு ைண்டைத்வத தகோண்டிருந்தோல்.

கைலும் தகவல்களுக்கு, உங்கள் உடல் ை பரோைோிப்பு வழங்குனருடன் கபசவும், அல்ைது இந்த
வவைப்பக்கத்வதப் போர்வவயிடவும் toronto.ca/COVID19.

ஆதோரங்கள்
தடுப்பூசிகள் ைீதோன கதசிய அறிவுவர அவைப்பு. ககோவிட்-19 தடுப்பூசிகள் பயன்போடு ைீதோன
போிந்துவரகள். டிசம்பர் 2020. இதில் போர்க்கைோம் : https://www.canada.ca/en/public-
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health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendationsuse-covid-19-vaccines.html
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