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எனக்கு ஏற்கனகவ COVID-19 க ாய் ஏற்பட்டிருந்தது. இருப்பினும் 
எனக்குத் தடுப்பூசி கதடவயா? 

ஆம். முன்டனய க ாய்த்ததாற்றின் க ாதயதிர்ப்புச் சக்தி  ீண்ை காலத்துக்கு  
 ீடிக்காது. COVID-19 ததாற்று மீண்டும் ஏற்பைக் கூடும். சிறந்த பாதுகாப்புக்குத் 
தடுப்பூசியின் இரண்டு கைாஸ்கடையும் கபாட்டுக் தகாள்ைவும். 

 

சிறந்த தடுப்பூசி எது? 

கனைா சுகாதாரத் துடறயால் அங்கீகரிக்கப்பட்ை அடனத்து COVID-19 

தடுப்பூசிகளும் COVID-19 இனால் ஏற்படும் கடுடமயான பாதிப்புகடைத் 
தடுக்கின்றன.  

 

mRNA தடுப்பூசிகள் ஒன்றுக்தகான்று மாற்றப்பைக் கூடியடவயா? 

இரண்டு mRNA தடுப்பூசிகளும் (Moderna மற்றும் Pfizer) ஒகர மாதிரியான 
ததாழில்நுட்பத்டதப் பயன்படுத்துகின்றன, கமலும் தடுப்பூசிகடை மாற்றிப் 
கபாடுவது பாதுகாப்பானது. சிறந்த மற்றும்  ீண்ைகாலப் பாதுகாப்பிற்காக 
இரண்டு கைாஸ்கடைப் கபாட்டுக் தகாள்வது முக்கியம்.  

 

எனது உைற்திசுக்கடைகய தாக்கியழிக்கும் க ாதயதிர்ப்பு  ிடல 

(autoimmune) மற்றும்/அல்லது பிற உைல் லப் பிரச்சிடனகள் எனக்கு 
இருந்தால் தடுப்பூசி கபாடுவது பாதுகாப்பானதா? 

ஆம். இதய க ாய், ஆஸ்துமா,  ீரிழிவு, மூட்டுவலி, புற்றுக ாய் மற்றும் 
உைலுறுப்பு மாற்றப்பட்ைது கபான்ற பல்கவறு சுகாதார  ிடலடமகள் உள்ை 
மக்களுக்கு மில்லியன் கணக்கான COVID-19 தடுப்பூசி அைவுகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ைன. COVID-19 இன் கடுடமயான க ாய்ப் பாதிப்புகைிலிருந்து 
தடுப்பூசி உங்கடைப் பாதுகாக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது ககள்விகள் இருந்தால்,  
உங்கள் சுகாதார வழங்கு ரிைம் கபசவும்.  
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ஒவ்வாடம உள்ைவர்களுக்குத் தடுப்பூசி பாதுகாப்பானதா? 

முட்டை, தெலட்டின், பாதுகாப்பான்கள் அல்லது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் 
ஆகியன COVID-19 தடுப்பூசியில் இல்டல. தடுப்பூசியின் மூலப்தபாருட்கள்  
உங்களுக்குப் பாதுகாப்பானதா என்படத உறுதிப்படுத்த ஒரு சுகாதார வழங்கு ர் 
உங்களுைன் கலந்துடரயாடுவார். தடுப்பூசி கபாட்ை பின்னர், குடறந்தபட்சம் 15 
 ிமிைங்களுக்கு ஏதாவது எதிர்விடைவுகள் ஏற்படுகின்றதா என அறிய  ீங்கள் 
கண்காணிக்கப்படுவரீ்கள். எந்ததவாரு எதிர்விடனக்கும் உைனடியாகச்  
சிகிச்டசயைிக்கப்பை முடியும். 

 

தடுப்பூசிக்குப் பக்க விடைவுகள் உள்ைதா? 

சிலருக்குத் தடலவலி, காய்ச்சல், குைிருணர்ச்சி அல்லது ஊசி கபாைப்பட்ை 
இைத்தில் வலி கபான்ற கலசான பக்க விடைவுகள் இருக்கலாம். இரண்ைாவது 
கைாஸுக்குப் பின்னர் பக்க விடைவுகள் மிகவும் தபாதுவானடவ. 
எதிர்விடனகள் 1 முதல்3  ாட்கள் வடர  ீடிக்கும். அறிகுறிகடைத் 
தணிப்பதற்கு மருந்துச் சீட்டு இன்றி க ரடியாக வாங்கக்கூடிய மருந்துகடைத்  
தடுப்பூசிக்குப் பின்னர்  ீங்கள் எடுத்துக்தகாள்ைலாம்.  
 
 ான் கபாடத மருந்துகள் அல்லது மதுபானம் பாவித்தால், தடுப்பூசி 
தபறுவது பாதுகாப்பானதா?  

ஆம்.  ீங்கள் கபாடத மருந்துகள் அல்லது மதுபானம் பாவித்தாலும் தடுப்பூசி 
தபறுவது பாதுகாப்பானது.  

 

இரண்டு கைாஸ்கடையும் தபற்ற பின்னர்,  ான் "வழடமயான" 
 ைவடிக்டககளுக்குத் திரும்ப முடியுமா? 

தடுப்பூசியின் இரண்ைாவது கைாஸுக்கு 2 வாரங்களுக்குப் பின்னகர 
முழுடமயாகத் தடுப்பூசி கபாைப்பட்ைதாக மக்கள் கருதப்படுகின்றார்கள். 
அதிகமான மக்களுக்கு முழுடமயாகத் தடுப்பூசி கபாைப்படும் வடர, 
மற்றவர்கைிைமிருந்து குடறந்தபட்சம் 2 மீற்றர் தூர இடைதவைிடய 
டவத்திருக்கவும். உட்புறமாக இருக்கும் தபாது இைங்கைில் அல்லது  
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தவைிப்புறங்கைில் இருக்கும்கபாது, உங்கள் தனி பர் இடைதவைி தூரத்டதக் 
கடைப்பிடிக்க அல்லது டககடைக் கழுவ முடியாமல் இருந்தால், 
முகக்கவசத்டத அணிந்து தகாள்ைவும்.   
 

தடுப்பூசி கபாைப்படுவதனால் உண்ைாகும்  ன்டமகள் என்ன? 

அதிகமான மக்களுக்குத் தடுப்பூசி கபாைப்படுவதனால், COVID-19 ததாற்று 
எண்ணிக்டக குடறகின்றன, எனகவ சில தபாது சுகாதார  ைவடிக்டககள் 
 ீக்கப்பைலாம். அத்துைன் வணிகங்கள் மீண்டும் திறக்கப்பைலாம். பின்வருவன 
உட்பை  ாம் மகிழ்வுைன் அனுபவிக்கும் பல தசயற்பாடுகளுக்கு  ாம் 
அடனவரும் மீண்டும் திரும்ப முடியும் என்பகத இதன் தபாருைாகும்: 

o இலகுவில் பாதிக்கப்பைக்கூடிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது   
 ண்பர்கடை மன அடமதியுைன் சந்தித்தல்   

o  பயணம் தசய்தல்  

o கடல, தபாழுதுகபாக்கு அல்லது விடையாட்டு  ிகழ்வுகைில்   
கலந்துதகாள்ைல்   

தடுப்பூசி கபாட்டுக் தகாள்வது,  மது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அடமப்பில் ஏற்படும் 
அழுத்தத்டதயும் கூை, அறுடவச் சிகிச்டச மற்றும் பிற சிகிச்டசகடை மீண்டும் 
ததாைங்குவதற்கு வசதியான வடகயில் குடறக்கின்றது.  

 

கமலதிகத் தகவல்களுக்கு toronto.ca/COVID19 ஐப் பார்டவயிைவும் அல்லது 416-338-7600 
எனும் எண்ணில் தராறன்கரா தபாது சுகாதாரத்டத அடழக்கவும். 

http://www.toronto.ca/COVID19



