COVID-19 தடுப்பூசிகளைப் பற்றி
மூத்தவர்கள் ததரிந்து தகொள்ை
வவண்டியன

நொன் ஏன் தடுப்பூசி வபொட வவண்டும்?
இந்தத் தடுப்பூசி COVID-19 இனால் ந ாய் ஏற்படாமல்

உங்களைப் பாதுகாக்கும். சிலர் COVID-19 இனால்
மருத்துவமளனப் பராமரிப்பு நதளவப்படும் அைவுக்கு, மிகக்
கடுளமயாக இந்ந ாய்த்தாக்கத்துக்கு உள்ைாகலாம்.

தடுப்பூசிகள் எவ்வொறு தசயற்படுகின்றன?
இந்தத் தடுப்பூசி ந ாயயதிர்ப்பிகளை உருவாக்கும்படி

ம்

உடலுக்குச் யசால்கின்றது. COVID-19க்கு ாம் முகம் யகாடுக்க
ந ர்ந்தால் இந்த ந ாயயதிர்ப்பிகள் ந ாய் ஏற்படாமல் ம்ளமப்
பாதுகாக்கும். தடுப்பூசியில் ளவரஸ் இல்ளல, எனநவ தடுப்பூசி
யபறுவதன் மூலம் உங்களுக்கு COVID-19 வராது.

மூத்தவர்களுக்குக் கிளடக்கக்கூடிய

COVID-19

தடுப்பூசிகள் எளவ?

மூத்தவர்களுக்கு அங்கீ கரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள் பல தற்நபாது

உள்ைன. COVID-19 இனால் மிகக் கடுளமயாக ந ாய் ஏற்படாமல்.
இத்தடுப்பூசிகள் உங்களைப் பாதுகாக்கும். தடுப்பூசிகளைப் பற்றிய
நமலதிக தகவல்கள் பின்வரும் கர இளையத்தைத்தில்

கிளடக்கின்றன: https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-

protect- yourself-others/covid-19-vaccines/.

எனக்குத் தடுப்பூசி வபொடப்பட்டொல் எவ்வைவு கொலத்துக்குப்
பொதுகொக்கப்படுவவன்?

இந்தத் தடுப்பூசி COVID-19 இலிருந்து, உங்களை எவ்வைவு
காலத்துக்குப் பாதுகாக்கும் என்பது இந்த ந ரத்தில் எங்களுக்குத்
யதரியாது. தடுப்பூசிக்குப் பின்னர் பாதுகாப்புக் குளறந்துவிட்டால்,
வரியமூட்டும்
ீ
(booster) நடாஸ் ஒன்று வழங்கப்படலாம்.

toronto.ca/COVID19

எனக்கு நீ டித்திருக்கும் உடல்நலப் பிரச்சிளனகள் உள்ைன;
நொன் தடுப்பூசி வபொட்டுக் தகொள்ைலொமொ?

அளனத்து COVID-19 தடுப்பூசிகளும் மூத்தவர்களுக்கும் ீரிழிவு,
உயர் இரத்த அழுத்தம், இதயம் மற்றும் சுவாச ந ாய் நபான்ற
ீண்டகால உடல் லப் பிரச்சிளனககளைக் யகாண்டவர்களுக்கும்
பாதுகாப்பானளவயாகும். ந ாய் அல்லது மருந்துகள் காரைமாகப்
பலவனமான
ீ
ந ாயயதிர்ப்பு சக்தி உள்ைவர்கள் முதலில் தங்கள்
உடல் லப் பராமரிப்பாைரிடம் அது பற்றிப் நபச நவண்டும்.

எனக்கு ஒவ்வொளம உள்ைது, நொன் தடுப்பூசி வபொட்டுக்
தகொள்ைலொமொ?

மூத்தவர்களுக்கு வழங்கப்படும் mRNA தடுப்பூசிகைில்
நுண்ணுயிர் யகால்லிகள், நலயடக்ஸ், முட்ளட, விலங்குப்
பதார்த்தங்கள் அல்லது குருதிப் பதார்த்தங்கள் என எதுவும்
இல்ளல. எந்தயவாரு தடுப்பூசி மூலப்யபாருளுக்கும் கடுளமயான
ஒவ்வாளம உள்ைவர்கள், முதலில் அவர்கைின் உடல் லப்
பராமரிப்பாைரிடம் அது பற்றிப் நபச நவண்டும். எந்தயவாரு
எதிர்விளைவுகளையும் கவனிப்பதற்காகத் தடுப்பூசி யபற்ற
பின்னர் 15 ிமிடங்களுக்கு ீங்கள் அவதானிக்கப்படுவர்கள்.
ீ
ஒவ்யவாரு தடுப்பூசியிலும் உள்ை யபாருட்கைின் விரிவான
பட்டியல் பின்வரும்

கர இளையத்தைத்தில் கிளடக்கின்றது:

https://www.toronto.ca/home/ covid-19/covid-19-protectyourself-others/covid-19-vaccines/ covid-19-about-thevaccines/

எனக்கு COVID-19 ததொற்று ஏற்கனவவ ஏற்பட்டிருந்தொலும்
கூட, ான் தடுப்பூசி தபற்றுக்தகொள்ை வவண்டுமா?
ஆம். COVID-19 ஏற்பட்டதனால் உண்டான இயற்ளகயான
ந ாயயதிர்ப்பு சக்தி

ீண்ட காலத்துக்கு

ீடிக்காது. COVID-19

இனால் ீங்கள் மீ ண்டும் ந ாய்க்குள்ைாகலாம். COVID-19
அறிகுறிகள் உள்ை எவரும் தடுப்பூசி யபறுவதற்கு முன்பு, சுயதனிளமப்படுத்தலில் இல்லாது அவர்கள் ன்றாக இருப்பதாக
உைரும் வளரக்கும் காத்திருக்க நவண்டும்.

தடுப்பூசி எனக்கு வநொய் உண்டொக்குமொ?
தடுப்பூசியில் ளவரஸ் இல்ளல, எனநவ தடுப்பூசி யபறுவதன்

மூலம் உங்களுக்கு COVID-19 வராது. இந்தத் தடுப்பூசியும்
ஏளனய தடுப்பூசிகளைப் நபான்ற பக்க விளைவுகளை
ஏற்படுத்தக்கூடும் (உதாரைமாக. காய்ச்சல் ஊசி). எதிர்விளனகள்
யபாதுவாக சில ாட்களுக்கு மட்டுநம டி
ீ க்கும்.
பின்வருவனவற்ளற அவதானிக்கலாம்:

• ஊசி நபாடப்பட்ட இடத்தில் சிவத்தல், வலி அல்லது வக்கம்
ீ
• தளலவலி, நசார்வாக உைர்தல், தளச வலி, மூட்டு வலி
• காய்ச்சல், குைிருைர்ச்சி, குமட்டல், வாந்தி
• அக்குைின் கீ ழ் வலி அல்லது வக்கம்
ீ
அல்லது ிை ீர் முளனகைில்
(யபாதுவாகக் குளறவு)

இரண்டாவது நடாஸுக்குப் பின்னராகப் பக்க விளைவுகள்
அதிகம் காைப்படுகின்றன. எதிர்விளனகள் சில ாட்களுக்கு
நமலாக ீடித்து யகாண்டிருந்தால், உங்கள் உடல் லப்
பராமரிப்பாைரிடம் அது குறித்துப் நபச நவண்டும்.

தடுப்பூசி வபொடப்பட்ட பின்னர் நொன் இயல்பு

வொழ்க்ளகக்குத் திரும்பிச் தசல்ல முடியுமொ?
உங்கள் உடல் COVID-19 க்கு எதிராக ல்ல ந ாய் எதிர்ப்பு
சக்திளய உருவாக்குவதற்கு தடுப்பூசி நபாட்டதிலிருந்து இரண்டு
வாரங்கள் வளர ஆகலாம். சமூக ந ாயயதிர்ப்பு சக்திளயப்
யபற்றுக்யகாள்ைப் யபரும்பாலான மக்கள் தடுப்பூசி நபாடும்
வளர ாங்கள் காத்திருக்க நவண்டும். எனநவ, முகக்கவசம்
அைிதல், தனி பர் இளடயவைிளயப் நபைல், மற்றும்
ந ாயுற்றிருக்கும்நபாது வட்டிநலநய
ீ
இருத்தல் நபான்ற யபாது
சுகாதார டவடிக்ளககளைப் யபரும்பாலான மக்கள் தடுப்பூசி
நபாடும் வளர ீங்கள் யதாடர நவண்டும்.

தடுப்பூசி தபற்றுக்தகொள்வதற்கு நொன் எங்வக வபொக
வவண்டும்?

முடிந்தவளர ஊசிகள் கிளடக்கும் நபாயதல்லாம்
குடியிருப்பாைர்களுக்குத் தடுப்பூசி வழங்குவதற்காக,
யராறன்நரா யபாது சுகாதாரம், ஒன்ராறிநயா சுகாதாரக்
குழுக்கள், மருத்துவமளனகள், மருந்தகங்கள் மற்றும்
முதன்ளமப் பராமரிப்பு வழங்கு ர்கள் உள்ைிட்ட யராறன்நராவின்
சுகாதாரத் துளறயானது, ஒன்றிளைந்து விளரவாகப்
பைியாற்றி வருகின்றது. கரத்தால்-இயக்கப்படும் ந ாய்த்தடுப்பு
சிகிச்ளசயகங்கள் யாவும் யராறன்நராவுக்கான ந ாய்த்தடுப்புத்
திட்டத்தின் ஒரு பகுதி மட்டுநம - அளனத்து
குடியிருப்பாைர்களுக்கும் தடுப்பூசி நபாடுவதற்கு இன்னும் பல
வாய்ப்புகள் இருக்கும். யராறன்நராவில் தடுப்பூசி நபாடும்-முளற
குறித்த புதிய தகவல்கள் பின்வரும் கர இளையத்தைத்தில்
யவைியிடப்படும்: https://www.toronto.ca/home/covid-

19/covid- 19-protect-yourself-others/covid-19-vaccines/
ஏதொவது வகள்விகள் உள்ைதொ?
உங்கள் உடல் லப் பராமரிப்பாைருடன் நபசவும்
அல்லது நமலதிகத் தகவல்களுக்கு.

toronto.ca/COVID19 ஐப் பார்ளவயிடவும்.

வக்கம்
ீ

