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க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 9 இல் 1 

*இந்த ஆவணம் முழுவ்திலும் நாங்கள் ப�ாதுவான முறையில் “்தடுப்பு மருநது” என்று குைிப்�ிடுற்கயில் Health Canada ஆர�ாக்கிய ்கனடா 
அறமப்�ினால் மக்களுககு ஏறைலாம் என்று அங்ககீ்காிக்கப்�ட்டு உள்்ள எல்லா வற்கயான ்தடுப்பு மருநது்கற்ளயும் குைிப்�ிடு்கிரைாம்.

க�ோவிட்-19 தடுப்பு மருந்து (vaccine) 
பற்ி நோன் அ்ிய கவண்டியது என்்ன?

க�ோவிட் -19 என்்ோல் என்்ன?
•  க்கறா்ிட் -19 என்பது 2019 ஆண்வடச் கெர்நத ச்கறாக�றானறா வ்�சுக் ்கிருமியறால் உண்டறாகும் 

ஒரு சதறாற்று க�றாய் ஆகும்.
•  க்கறா்ிட் -19 க�றாய்க்குறாிய வ்�சுக் ்கிருமி உவடய ஒரு்ர இனனுசமறாரு �்பருக்கு அரு்கில் 

இருமினறால், தும்மினறால், க்பெினறால் அல்்லது சு்றாெிததறால் கூட இ்நத க�றாய் ்ப�் முடியும். 
•  ெி்ல மனிதர்களிடம் இ்நத வ்�சுக் ்கிருமி இருக்்கின்க்பறாதிலும் அது அ்ர்களுக்குத 

சதறாி்தில்வ்ல. எனக் அ்ர்களும் அதவன மற்்்ர்களுக்குப் ்ப�ப்்பி்ிடு்கி்றார்கள.
•  க்கறா்ிட் -19 க�றாயுளள மக்்களிடம் ்பின்ரும் அ்ிகு்ி்கள இருக்கும்:

     - இருமல்
     - ்கறாய்ச்ெல்
     - ்கவளப்்பறான உணரவு
     - சுவ் அல்்லது மணததுக்்கறான உணரவு குவ்வு
     - மூச்சு எடுப்்பதில் ெி�மம்
     - ்யிற்க்றாட்டம் அல்்லது ெததி
     - குளிர�டுக்்கம்
     - மூக்கு்ழிதல்
•  க்கறா்ிட் -19 க�றாயுவடய ெி்லருக்கு அ்ிகு்ி்கள சமனவமயறா்கக் உளளன. இனனும் ெி்லர 

சு்கவீன உணரவு எதுவும் அவட்து இல்வ்ல. ஆனறால் க்கறா்ிட் -19 க�றாயுவடய ெி்லர 
்கடுவமயறான சு்கவீனம் அவட்துடன ம�ணம் அவடயவும் கூடும். 

ஒரு தடுப்பு மருந்து என்்ோல் என்்ன? 
•  ஒரு தடுப்பு மரு்நது உங்கள உடலில் உளள க�றாய்ததடுப்பு்லுத சதறாகுதியினுக்கு க�றாய் 

எதிரப் ச்பறாருட்்கவள உண்டறாக்கும்்படி கூறு்கி்து. க�றாய் எதிரப்ச்பறாருட்்கள உங்களுக்கு தீஙகு 
்ிவள்ிக்்கக் கூடிய ஒரு ்கிருமிக்கு எதி�றா்கப் க்பறா�றாட உதவு்கின்ன.

•  ் ிஞ்றானி்கள ்கிருமி்களுக்கு எதி�றா்கப் க்பறா�றாடி உங்கவளயும் மற்வ்ய மனிதர்கவளயும் 
்பறாது்கறாக்்கின் தடுப்பு மரு்நது்கவள உரு்றாக்கு்கி்றார்கள. இக்்கிருமி்களில் ்பக்றாி்ியறாக்்களும் 
ச்கறாக�றானறா வ்�சு ்கிருமி்களும் அடஙகும்.

•  �றாங்கள ஏற்ச்கனக் இளம்்பிளவள ்றாதம், சு�க்்கறாய்ச்ெல் மற்றும் ெினனமுதது க்பறான் 
க்றுக�றாய்்களுக்கும் தடுப்பு மரு்நது எடுதது ்ரு்கிக்றாம். 

•  மற்வ்ய தடுப்பு மரு்நது்கள க்பறா்லக் க்கறா்ிட் -19 க�றாய்க்்கறான தடுப்பு மரு்நதும் உங்கள 
உடலில் உளள இயற்வ்கயறான க�றாய் எதிரப்பு ெக்தி்களுடன கெர்நது க்கறா்ிட் -19 க�றாகயறாடு 
க்பறா�றாடி ச்ல்்ல முற்்படு்கி்து.

•  க்கறா்ிட் -19 க�றாய்க்்கறான தடுப்பு மரு்நது ஒரு ஊெி ்ழியறா்க உடலில் ஏற்்ப்்படு்கி்து.
•  அதி்கமறான மக்்களுக்கு இ்நத தடுப்பூெி ஏற்்ப்்படுசமன்றால் மி்கக் குவ்்றான மக்்ககள  

க்கறா்ிட் -19 க�றாயினறால் சு்கவீனம் அவட்ர எனறு மருதது்ர்கள ்கருது்கி்றார்கள.
•  க்கறா்ிட் -19 க�றாய்க்்கறான தடுப்புமரு்நதிவன மனிதர்களில் ஒவச்றாரு்ரும் உடலில் எடுததுக் 

ச்கறாளள க்ண்டும் எனறு மருதது்ர்கள எண்ணு்கி்றார்கள.

்கவடெியறா்கப் புதுப்்பிக்்கப்்பட்டது: கம 17, 2021



9 இல் 2உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள.

க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

*இநத ஆ்ணம் முழு்திலும் நறாங்கள ச�றாது்றான முவ்யில் “தடுப்பு மருநது” எனறு கு்ிப்�ிடுவ்கயில் Health Canada ஆக�றாக்கிய ்கனடறா 
அவமப்�ினறால் மக்களுககு ஏற்லறாம் எனறு அங்ககீ்கறாிக்கப்�ட்டு உளள எல்லறா ்வ்கயறான தடுப்பு மருநது்கவளயும் கு்ிப்�ிடு்கிக்றாம்.

க�ோவிட் -19 கநோய்க�ோ்ன தடுப்பு மருந்து எப்படிச் செயறபடு�ி்து? 
• க்கறா்ிட்-19 க�றாயுக்ச்கனறு ்கனடறா்ில் �றானகு தடுப்பு மரு்நது்கள அங்கீ்கறாிக்்கப்்பட்டு உளளன. 

இ்ற்வ் �றானகு ்ணி்க �ிறு்னங்கள உரு்றாக்்கி உளளன. தடுப்பு மரு்நது்களின ச்பயர்கள: 
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca மற்றும் Johnson & Johnson (Janssen) : (F)
வ்பெர(B)்பகயறாஎனச�க், சமறாகடரனறா, ஆஸற்்றா செகன்கறா மற்றும் ச�றான்ஸன & ச�றான்ஸன

• தடுப்பு மரு்நது ஒவச்றானறும் க்று்பட்ட முவ்யில் உரு்றாக்்கப்்பட்டது என் க்பறாதிலும், 
அவ் யறாவும் க்கறா்ிட்-19 க�றாயில் இரு்நது மனிதர்கவள ்கறாப்்பதில் ்பறாது்கறாப்்பறானவ் ஆ்கவும் 
செயல்தி்ன உவடயவ் ஆ்கவும் உளளன. இ்நத �றானகு ்வ்கயறான தடுப்பு மரு்நது்களுக்கு 
இவடயி்லறான க்று்பறாடு்கள ்பற்்ிய த்க்லிவன இதத்க்ல் ச்ளியீட்டுத சதறாடறாில் அடஙகும் 
FAQ info sheet அடிக்்கடி க்கட்்கப்்படும் க்கள்ி்கள த்க்ல் இதழ் ்ி்ப�ங்களில் ்கறாணுங்கள.

•  க்கறா்ிட் -19 க�றாய்க்்கறான தடுப்பு மரு்நது உங்கள உடலில் உளள க�றாய்ததடுப்பு ்லுத 
சதறாகுதிக்கு இ்நத ச்கறாக�றானறா வ்�சுக்கு எதி�றா்க க�றாய் எதிரப்புப் ச்பறாருட்்கவள உரு்றாக்்கப் 
்பயிற்ெி அளிக்்கி்து. �ீங்கள தடுப்புமரு்நதிவன உடலில் உளசளடுதத ்பின்பறா்க க்கறா்ிட் -19 க�றாய் 
வ்�சுக்கு உளளறா்க க�றாிட்டறால், உடலில் தயறா�றா்க இருக்கும் க�றாசயதிரப்புப் ச்பறாருட்்கள அ்நத 
வ்�சுக்கு எதி�றா்கப் க்பறா�றாடி ச்னறு உங்கவளயும் க�றாய்்றாய்ப் ்படறாமல் ்பறாது்கறாக்்கின்ன.

• க்கறா்ிட்-19 க�றாயுக்்கறான தடுப்பு மரு்நது்கள எதனிலும் க்கறா்ிட்-19 க�றாய் வ்�சுக் ்கிருமி அடங்கி 
இருக்்க மறாட்டறாது. எனக் அததடுப்பு மரு்நது்கள உங்களுக்கு க்கறா்ிட்-19 க�றாயிவனக் ச்கறாடுக்்க 
முடியறாது. அதற்குப் ்பதி்லறா்க உங்கள உடம்பு க�றாசயதிரப்புப் ச்பறாருட்்கவள (antibodies) தறானறா்கக் 
தயறாறாிப்்பதற்கு உதவு்கின் தயறாறாிப்புக் கு்ிப்்பிவன தடுப்பு மரு்நது்கள உடம்புக்குக் ச்கறாடுக்்கின்ன.

க�ோவிட்-19 கநோயு்க�ோ்ன தடுப்பு ஊெிமருந்தின்ன நோன் எததன்ன தடனவ�ள் 
எடு்க� கவண்டிய கதனவ உள்்ளது?
• க்கறா்ிட்-19 க�றாயிலிரு்நது பூ�ண ்பறாது்கறாப்்பிவனப் ச்பறு்தற்கு, Pfizer-BioNTech, Moderna 

மற்றும் AstraZeneca ஆ்கிய தடுப்பு மரு்நது்களில் ஒன்ிவன �ீங்கள இ�ண்டு தடவ்்கள 
ஊெிமரு்நதறா்க எடுக்்க க்ண்டிய கதவ் உளளது.

 -  இம்மூனறு மரு்நது்களின ்ிடயததில் ஒரு தடவ் மட்டும் ஊெிமரு்நது எடுப்்பது க்பறாதுமறானதறா்க 
இருக்்க மறாட்டறாது. தடுப்பு ஊெிமரு்நதிவன இ�ண்டறா்து தடவ்யும் எடுக்்கக்ண்டும் என்பது 
முக்்கியமறா்க உளளது. முத்லறா்து தடவ் மரு்நதுப் ்பங்கள்ிவன எடுதத ்பினபு, இக்லெறான 
அள்ில் க�றாய் அ்ிகு்ி்கள உங்களுக்கு இருக்்கின்ன என்றாலும், இ�ண்டறா்து தடவ்யும் 
தடுப்பு ஊெிமரு்நதிவன எடுக்்கக்ண்டும் .

 -  உங்களுக்கு தடுப்பு மரு்நது ஏற்றும் �்பர, �ீங்கள எப்ச்பறாழுது இ�ண்டறா்து தடவ் அம்மரு்நவத 
உடலில் ஏற்்ிக் ச்கறாளள க்ண்டும் எனறு கூறு்றார. எனக் அ்ர கூறும் தி்கதிவய ்க்னிததுக் 
ச்கறாளளுங்கள.

• க்கறா்ிட்-19 க�றாயில் இரு்நது �ீங்கள பூ�ண ்பறாது்கறாப்்பிவன ச்பறு்தற்கு Janssen (Johnson & 
Johnson) தடுப்பு ஊெிமரு்நதிவன ஒரு தடவ் மட்டும் எடுப்்பது க்பறாதுமறானதறா்க உளளது.

தடுப்பு மருந்து�ள் போது�ோப்போ்னனவ என்று எப்படி நோம் அ்ிகவோம்?
• இ்நத �றானகு ்வ்க தடுப்பு மரு்நது்களில் எல்்லறாகம ்பயனுறுதி ச்கறாண்டவ் எனறு �றாம் 

அ்ிக்றாம். க்கறா்ிட்-19 க�றாயிவன �றாங்கள மு்ியடிப்்பதற்கு இ்ற்வ் எடுப்்பதுக் ்பி�தறான 
்ழிமுவ்யறா்க உளளது.

• இததடுப்பு மரு்நது்கள, க்கறா்ிட்-19 க�றாய் ்கறா�ணமறா்க மக்்கள இ்ப்்பவதயும் அ்ர்கள 
வ்ததியெறாவ்லக்குச் செல்லு்கின் கதவ் ஏற்்படு்வதயும் தடுக்்கின்ன. இததடுப்பு 
மரு்நது்களில் எதவனப் ்பற்்ியறா்து உங்களுக்கு மனக்்கிக்லெம் உண்டு என்றால், தயவுசெய்து 
உங்கள ஆக�றாக்்கிய ்ப�றாமறாிப்்பறாளருடன உவ�யறாடுங்கள.

•  இத தடுப்பு மரு்நது உங்களுக்கு க்கறா்ிட் -19 க�றாயிவனத த�மறாட்டறாது. இது உங்கள 
க�றாய்தடுப்பு்லுத சதறாகுதியுடன மட்டுகம செயற்்படு்கி்து. இதனறால் ்கிருமியுடன �ீங்கள 
சதறாடரபு ச்கறாளளும்ச்பறாழுது உங்கள உடல் வ்�சுடன க்பறா�றாடு்தற்குத தயறா�றா்க உளளது.

• மருதது்ர்களும் ்ிஞ்றானி்களும் கெர்நது உவழதது, உ்பகயறா்கததுக்கு இததடுப்பு மரு்நது்கள 
்பறாது்கறாப்்பறானவ் என்பவத உறுதி செய்து உளளனர. தடுப்பு மரு்நதின ்பறாது்கறாப்பு �ிவ்லயிவன 

(்பக்்கம் 3 க்கு சதறாடரு்கி்து)



9 இல் 3உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள.

க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

*இநத ஆ்ணம் முழு்திலும் நறாங்கள ச�றாது்றான முவ்யில் “தடுப்பு மருநது” எனறு கு்ிப்�ிடுவ்கயில் Health Canada ஆக�றாக்கிய ்கனடறா 
அவமப்�ினறால் மக்களுககு ஏற்லறாம் எனறு அங்ககீ்கறாிக்கப்�ட்டு உளள எல்லறா ்வ்கயறான தடுப்பு மருநது்கவளயும் கு்ிப்�ிடு்கிக்றாம்.

அ்ர்கள சதறாடர்நது அ்தறானிதது, ஏதறாயினும் அறாிதறான ்பக்்க்ிவளவு்கள கதறானறு்கின்ன்றா 
என்பவதயும் ்கண்்கறாணிதது ்ரு்கின்னர. இதன மூ்லம் ்பறாது்கறாப்்பறான ்பயனுறுதி ச்கறாண்ட 
தடுப்பு மரு்நது ்ழங்கப்்படு்வத �றாம் உறுதி செய்ய முடி்கி்து.

•  ் ிஞ்றானி்கள இததடுப்பு மரு்நதிவன மி்கப்்ப்ல மனிதர்களில் கெறாதவன செய்து இருக்்கி்றார்கள. 
கெறாதவனக்கு உட்்பட்ட எல்்லறா மனிதர்களுக்கும் அ்ர்கள உடலில் ஊெி க்பறாட்டனர. ெி்ல 
மனிதர்களுக்கு ச்கறாடுதத ஊெியில் இததடுப்பு மரு்நது இரு்நதது. க்று ெி்ல மனிதர்களுக்குக் 
ச்கறாடுதத ஊெியில் தடுப்பு மரு்நது இருக்்க்ில்வ்ல. 

•  ் ிஞ்றானி்கள அதன ்பினபு இ�ண்டு ்வ்கயறான குழு மனிதர்களுக்கும் எனன �ட்நதது எனறு 
்க்னிததனர. 

•  தடுப்பு மரு்நது ஏற்்ப்்பட்ட்ர்களில் அண்வமயறா்க எல்க்லறாருகம சு்கவீனம் அவடயறாத்ர்களறா்க 
இரு்நதனர. தடுப்புமரு்நது ஏற்்ப்்படறாத மனிதர்களில் மி்கப்்ப்லர சு்கவீனம் அவட்நதறார்கள.

• ்ப்ல மில்லியன்கள எண்ணிக்வ்கயி்லறான மக்்கள தடுப்பு மரு்நது்கவள எடுதத ்பின்பறா்க AstraZeneca 
மற்றும் Janssen ்வ்க்கவளச் கெர்நத தடுப்பு மரு்நது்கள, தடுப்பு மரு்நதினறால் தூண்டப்்படும் 
vaccine induced vaccine- thrombotic thrombocytopenia (VITT) என் ஓர அறாிதறான, ஆனறால் 
தீ் ி�மறான இ�ததக் க்கறாளறா ி்வன உண்டறாக்்க்லறாம் எனறு அ ி்யப்்பட்டு உளளது. இக்க்கறாளறா ி்ன 

ி்வள்றா்க குருதி உவ்வுக் ்கட்டி்படுதல், தீ் ி�ெி்கிச்வெப் ்பிறாிவு அனுமதி மற்றும் ம�ணம் கூட ஏற்்பட 
்றாய்ப்புண்டு. ஆயினும் இம்மரு்நது்களின ்பறாது்கறாப்புக்்கறான ்கண்்கறாணிப்பு மி்கவும் ்கண்டிப்்பறா்க 
இரு்நத ்கறா�ணததறால் ி்ஞ்றானி்கள அறாிதறா்க �ி்கழும் இப்்பக்்க ி்வள ி்வன அ்தறானிக்்க 
முடி்நததுடன, இப்ச்பறாழுது வ்ததியர்கள இதவன அவடயறாளம் ்கண்டு ெி்கிச்வெயளிக்்கவும் முடி்கி் து.

• தடுப்பு மரு்நது்களில் எதவனப்்பற்்ியறா்து உங்கள மனதில் ்கிக்லெம் உண்டு என்றால், தயவுசெய்து 
உங்கள ஆக�றாக்்கிய ்ப�றாமறாிப்பு ்ழஙகு�ருடன அது்பற்்ிக் ்கவதயுங்கள.

தடுப்பு மருந்தி்னோல் ஏறபடும் ப்க�வின்ளவு�ள் எனவ?
•  ச்பறாது்றான ்பக்்க ்ிவளவு்களில் அடஙகு்பவ் :

     - பு�்லி
     - உங்களுக்கு ஊெி ஏற்்ப்்பட்ட இடததில் ெி்்நது வீக்்கம் ்கறாணப்்படுதல்
     - ்கவளப்்பறான உணரவு
     - தவ்லயிடி 
     - ெறாவடயறான ்கறாய்ச்ெல் அல்்லது குளிர�டுக்்கம்
     - தவெ�றார க�றாவு அல்்லது மூட்டு்லி
•  இப்்பக்்க ்ிவளவு்கள ்ழக்்கமறா்க இக்லெறா்க அல்்லது �டுதத� அள்ில் ்கறாணப்்படும்.

ெில தடுப்பு மருந்து�ளுடன் சதோடர்புபட்ட குருதியுன்வு்க �ட்டிபடுதல் பற்ி 
என்்ன சதோியும்?
• VITT என்பது அறாிதறா்க �ி்கழு்கின், ஆனறால் தீ்ி�மறான ஓர இ�ததக் க்கறாளறாறு ஆகும். 

AstraZeneca அல்்லது Janssen vaccine தடுப்பு மரு்நது உடலில் ஏற்்ிய எ்றாிலும் அதன ்பினபு 
்ரும் �றானகு முதல் 28 �றாட்்களின உளளறா்க இது உண்டறா்க்லறாம்.

     -  இதவனப் க்பறான் இனனுசமறாரு இ�ததக் க்கறாளறா்றா்க இரு்நது ்ரும் heparin-induced 
thrombocytopenia (HIT) அல்்லது cerebral sinus vein thrombosis எனப்்படும் மூவளய �றாளக் 
குருதியுவ்வு முனபு கதறான்ியுளள மனிதர்களில், இ்நத VITT இ�ததக் க்கறாளறாறு ஏற்்படும் 
ஆ்பதது அதி்கமறா்க இருக்கும். இ்நத மருதது்க் க்கறாளறா்ின ்கறா�ணமறா்க ெி்ல ்வ்கயறான 
குருதியுவ்வுக் ்கட்டி்படுதல், தீ் ி�ெி்கிச்வெப் ்பிறாிவு அனுமதி்கள மற்றும் ம�ணம் கூட �ி்கழ்லறாம். 

     -  க்கறா்ிட்-19 க�றாய்கூட இவ்றா்றான குருதியுவ்வு்கவள, தீ்ி� ெி்கிச்வெப்்பிறாிவு அனுமதி 
மற்றும் ம�ணதவத ்ிவள்ிக்்க முடியும். ெி்ல க�றாயறாளர்களின ்ிடயததில் க்கறா்ிட்-19 
க�றாய் ெிக்்கல் �ிவ்ல உண்டறா்தறால் ஏற்்படும் ்பறா�தூ�மறான ஆ்பததிவன ்ிட AstraZeneca 
அல்்லது Janssen தடுப்பு மரு்நதினறால் உண்டறாகும் மருதது்ப் ்பி�ச்ெிவன்கள மி்கக் 
குவ்்நத ஆ்பதவதகய உண்டறாக்கு்கின்ன. உங்கள செறா்நத �ிவ்லவமயில் ஏற்்படக் 
கூடிய ஆ்பததுக்்கள ்பற்்ிய த்க்லிவனப் ச்பறு்தற்கு, உங்கள ஆக�றாக்்கிய ்ப�றாமறாிப்பு 

(்பக்்கம் 2 இல் இரு்நது சதறாடரு்கி்து )

(்பக்்கம் 4 க்கு சதறாடரு்கி்து)



9 இல் 4உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள.

க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

*இநத ஆ்ணம் முழு்திலும் நறாங்கள ச�றாது்றான முவ்யில் “தடுப்பு மருநது” எனறு கு்ிப்�ிடுவ்கயில் Health Canada ஆக�றாக்கிய ்கனடறா 
அவமப்�ினறால் மக்களுககு ஏற்லறாம் எனறு அங்ககீ்கறாிக்கப்�ட்டு உளள எல்லறா ்வ்கயறான தடுப்பு மருநது்கவளயும் கு்ிப்�ிடு்கிக்றாம்.

்ழஙகு�ருடன உவ�யறாடுங்கள. இவ்வ்கயறான தடுப்பு மரு்நது்கவள �ீங்கள எடுக்்க்லறாமறா 
எனறு தீரமறானிப்்பதற்கு அது உதவும்.

     -  AstraZeneca தடுப்பு மரு்நதினறால் ்ிவளயக் கூடிய அதி்கறாிதத ஆ்பததின ்கறா�ணமறா்க, 
ஒன�றா்ிகயறா மறா்கறாண அ�சு கு்ிப்்பிட்ட இததடுப்பு மரு்நதின முத்லறா்து ்பங்களவு (dose) 
்ி�ிகயறா்கதவத தற்்கறாலி்கமறான �ிறுததி வ்க்்கத தீரமறானிதது உளளது. இம் மரு்நதின 
முத்லறா்து ்பங்களிப்்பிவன �ீங்கள ஏற்ச்கனக் எடுதது ்ிட்டீர்கள என்றால், ெி்்நத 
்பயனுறுதி ச்கறாண்ட ஒரு தடுப்பு மரு்நதிவன �ீங்கள எடுததுளளீர்கள என்பவத சதறாி்நது 
ச்கறாளளுங்கள. உங்களுவடய தடுப்பு மரு்நதுக்்கறான இ�ண்டறா்து ்பங்கள்றா்க க்ச்றாரு 
தடுப்பு மரு்நது எடுக்கும் ்றாய்ப்பு உங்களுக்கு ்ழங்கப்்படக் கூடும்.

• VITT இ�ததக் க்கறாளறாறு மற்றும் Astrazeneca தடுப்பு மரு்நது ஆ்கியன ்பற்்ி கம்லதி்க த்க்ல் 
ச்பறு்தற்கு இத த்க்ல் இதழ் சதறாடறாில் அடங்கியுளள FAQ info sheet (அடிக்்கடி க்கட்்கப்்படும் 
க்கள்ி்கள த்க்ல் இதழ்) ்பறாரவ்யிடுங்கள.

யோர் தடுப்பு மருந்தின்ன �ட்டோயமோ�ப் சப் கவண்டும்? 
•  ஒவச்றாரு்ரும் முடியுசமன்றால் தடுப்பு மரு்நதிவனப் ச்பறுதல் க்ண்டும்.
•  வ்�சுக் ்கிருமியறால் முனபு தறாக்்கப்்பட்ட்ர்கள மற்றும் வ்�சுக் ்கிருமியறால் இது்வ� 

தறாக்்கப்்படறாத்ர்கள ஆ்கிய இரு ்பகுதியினரும் இதில் அடஙகு்ர.
•  மனிதர்களில் ெி்ல குழு்ினருக்கு தடுப்பு மரு்நதிவன ஏற்்ிக்ச்கறாள்து உண்வமயில் மி்கமுக்்கியமறா்க 

உளளது. ஏசனனில் க்கறா்ிட் -19 வ்�ெில் இரு்நது தளளிப் ்பறாது்கறாப்்பறா்க இருப்்பது இ்ர்களுக்கு 
்கஷடமறா்க அவம்நது ்ிடு்கி்து. அததுடன இ்ர்களிடம் வ்�சு ்்நது கெர்நதறால் இ்ர்கள 
்கடுவமயறான சு்க்ினம் அவடய க�றாிட்லறாம். இவ்வ்கயறான குழு்ினறாில் அடஙகுக்றார:

 -  முதுவமயறான ்யது ்்நத்ர்கள
 -  முத்லறா்து கதெிய இனதத்ர்கள, இனியூற் மற்றும் சமற்்ிஸ இனங்கவளச் கெர்நத ்யது 

்்நத்ர்கள (இம்மக்்கள சதறாகுதியினர மததியில் ்ழங்கப்்படும் க்கறா்ிட்-19 க�றாயுக்்கறான 
தடுப்பு மரு்நது ்பற்்ி கம்லதி்க த்க்லிவன Maad’ookiing Mshkiki — Sharing Medicine 
அவமப்பு உரு்றாக்்கி உளள இவணயததளததில் ்கறாணுங்கள)

 -  கு்ிதத ெி்ல ஆ்பதது அதி்கமறான இடங்களில் தங்கி இருப்்ப்ர்கள அல்்லது ்பணிபுறாி்ப்ர்கள 
(உதறா�ணமறா்க: ஓய்வு்கறா்ல இல்்லங்கள, பு்கலிடங்கள மற்றும் �ீண்ட்கறா்ல வ்ததியெறாவ்ல 
தஙகுமிடங்கள)

 -  வீட்டுப் ்ப�றாமறாிப்பு ்ருவ்க்கள �ிவ்யப் ச்பறுக்றார, இ்ர்களுக்கு உத் ச்ளிப்பு்ததினர 
்ரு்றார்கள

 -  ெி்ல �ீண்ட்கறா்லச் சு்கவீனங்கள உளள மனிதர்கள (உதறா�ணம்: தீ்ி�மறான மனக�றாய், �ீறாிழிவு 
மற்றும் ஆஸதுமறா)

யோர் தடுப்பு மருந்தின்ன சப்்க கூடோது?
• 12 ்யதுக்கு உட்்பட்ட்ர்கள எ்ருக்கும் ச்கறாடுப்்பதற்கு க்கறா்ிட்-19 தடுப்பு மரு்நது்கள எதுவும் 

அனுமதிக்்கப்்பட்ில்வ்ல. ்பிளவள்களுக்கு தடுப்பு மரு்நது ச்கறாடுப்்பது ்பறாது்கறாப்்பறானதறா என்பவத 
உறுதி செய்்தற்்கறா்க, இப்ச்பறாழுது கமலும் ்ப்ல ்பறாிகெறாதவன்கள �டறாததப்்பட்டு ்ரு்கின்ன.

•  க்கறா்ிட்-19 க�றாய் உங்களுக்கு இருக்்க்லறாம் எனறு உங்கவள எண்ண வ்க்கும் அ்ிகு்ி்கள 
எவ்சயனும் உங்களிடம் ்கறாணப்்பட்டறால் இத தடுப்பு மரு்நதிவனப் ச்பறு்தற்கு �ீங்கள கமலும் 
்கறாததிருக்்க க�றாிட்லறாம். 

• உங்களுக்கு polyethylene glycol (PEG) என் ்பதறாரததம் ஒவ்றாவம அ்லர�ியிவன 
உண்டறாக்கும் என்றால், �ீங்கள mRNA இனதவதச் கெர்நத தடுப்பு மரு்நதிவன (Pfizer-BioNTech 
அல்்லது Moderna) உடலில் ஏற்்ிக் ச்கறாளளக் கூடறாது. Polyethylene glycol என்பது ஒரு 
ெறாதறா�ண கெரக்வ்கப் ச்பறாருளறா்க மரு்நது ்வ்க்கள, க்பதி மரு்நது்கள மற்றும் இருமல் மரு்நதுப் 
்பறானங்கள க்பறான் உற்்பததிப் ச்பறாருட்்களில் அடங்கி உளளது.

(்பக்்கம் 3 இல் இரு்நது சதறாடரு்கி்து )

(்பக்்கம் 5 க்கு சதறாடரு்கி்து)



9 இல் 5உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள.

க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

*இநத ஆ்ணம் முழு்திலும் நறாங்கள ச�றாது்றான முவ்யில் “தடுப்பு மருநது” எனறு கு்ிப்�ிடுவ்கயில் Health Canada ஆக�றாக்கிய ்கனடறா 
அவமப்�ினறால் மக்களுககு ஏற்லறாம் எனறு அங்ககீ்கறாிக்கப்�ட்டு உளள எல்லறா ்வ்கயறான தடுப்பு மருநது்கவளயும் கு்ிப்�ிடு்கிக்றாம்.

• உங்களுக்கு tromethamine என் ்பதறாரததம் ஒவ்றாவம அ்லர�ியிவன உண்டறாக்கும் என்றால், 
�ீங்கள Moderna தடுப்பு மரு்நதிவன ஏற்்ிக் ச்கறாளளக் கூடறாது. இ்நத Tromethamine ஒரு 
கெரக்வ்கக் கூ்றா்க Moderna தடுப்பு மரு்நதில் மட்டுகம ்கறாணப்்படு்கி்து. 

• உங்களுக்கு polysorbate 80 என் ்பதறாரததம் ஒவ்றாவம அ்லர�ியிவன உண்டறாக்கும் 
என்றால், �ீங்கள AstraZeneca அல்்லது Janssen (Johnson & Johnson) தடுப்பு மரு்நதிவன 
ஏற்்ிக் ச்கறாளளக் கூடறாது. இ்நத polysorbate ஒரு ெறாதறா�ண கெரக்வ்கப் ச்பறாருளறா்க மரு்நது 
்வ்க்கள மற்றும் மு்க ஒப்்பவனப் ச்பறாருட்்களில் அடங்கி உளளது.

• VITT இ�ததக் க்கறாளறாறு உண்டறாகும் ஆ்பதது, heparin-induced thrombocytopenia (HIT) 
அல்்லது cerebral sinus vein thrombosis ஆ்கிய மருதது் இடர்கள இதற்கு முன்பறா்க ஏற்்பட்டு 
இரு்நத மனிதர்களில், அதி்கமறா்க உளளது. இ்நத ஆ்பததின ்ிவள்றா்க குருதியுவ்வு்கள, தீ்ி� 
ெி்கிச்வெப் ்பிறாிவு அனுமதி மற்றும் ம�ணம் கூட �ி்கழ்லறாம். இவ்றா்றான மனிதர்கள AstraZeneca 
அல்்லது Janssen vaccine தடுப்பு மரு்நது்கவள எடுக்்கக் கூடறாது.

• உங்களுக்கு முத்லறா்தறா்க ஏற்்ப்்படும் க்கறா்ிட்-19 தடுப்பு ஊெிமரு்நதிவனத சதறாடர்நது 
்பறா�தூ�மறான எதிர்ிவளவு ஒனறு உண்டறா்கி இரு்நதறால், க்று ஒரு ்ிததியறாெமறான ்வ்கத 
தடுப்பு மரு்நதிவன இனி �ீங்கள எடுக்்க க்ண்டுமறா எனறு உங்கள வ்ததியறாிடம் க்கட்்கவும்.

நோன் �ருததோிதது இருந்தோல் அல்லது முனலப்போல் ஊட்டும் நினலயில் இருந்தோல் 
என்்ன நி�ழும்? 
• ்கருததறாிதது இருப்க்பறாறாில் ்ப்லர க்கறா்ிட்-19 க�றாய் பீடிக்கும் ச்பறாழுது இக்லெறான அல்்லது 

மிதமறான க�றாய் அ்ிகு்ி்கவளக் ்கறாட்டு்கின்னர. 
• எனினும் ்கருததறாிதது இருக்கும் ெி்லர இ்நத க�றாயுக்கு உளளறாகும் ச்பறாழுது மி்கவும் சு்கவீனம் 

அவட்நது, அ்ர்கவள வ்ததியெறாவ்லயில் தீ்ி� ெி்கிச்வெப் ்பிறாிவு உட்்பட அனுமதிக்்கப்்பட 
க்ண்டிய கதவ் ஏற்்பட்லறாம். ஒதத ்யதுவடய ்கருததறாிக்்கறாத ச்பண்்களுடன ஒப்்பிடுவ்கயில் 
்கருததறாிதது இருப்க்பறாறாில் மி்கவும் சு்கவீனம் அவடயும் ஆ்பதது அதி்கமறா்க இருப்்பதறா்க 
ஆய்வு்களறால் சதறாிய ்்நதுளளது.

• க்கறா்ிட்-19 க�றாயினறால் உறாிய ்கறா்லததுக்கு முன்பறா்கக் குழ்நவத்கள ்பி்க்கும் ஆ்பததும் 
அதி்கறாிக்்க்லறாம். இ்நத �ிவ்ல ்பி்க்கும் குழ்நவதயின ஆக�றாக்்கியம் ்பற்்ிய ்கறாிெனங்களுடன 
சதறாடரபு்பட்டதறா்க அவம்நது ்ிடு்கி்து.

• க்கறா்ிட்-19 தடுப்பு மரு்நதுக்்கறான ஆ�ம்்ப்கறா்ல ஆய்வு்களில், ்கருததறாிதது இருக்்கின் அல்்லது 
முவ்லப்்பறால் ஊட்டு்கின் மக்்கள உளளடங்கி இருக்்க்ில்வ்ல. ஆனறால் இ்ர்கள சதறாடர்பி்லறான 
புதிய ஆய்வு்கள சதறாடர்நது �வடச்பறு்கின்ன.

• ்கருததறாிதது இருப்க்பறார அல்்லது முவ்லப்்பறால் ஊட்டும் �ிவ்லயில் இருப்க்பறாருக்கு மற்வ்ய 
தடுப்பு மரு்நது்கள ்பறாது்கறாப்பு ஆனவ்யறா்க இருப்்பதனறால், க்கறா்ிட்-19 தடுப்பு மரு்நதும் 
்பறாது்பறாப்்பறா்க இருக்கும் எனறு �ிபுணர்கள எண்ணு்கின்னர.

• மக்்களில் அகன்கருக்கு தடுப்பு மரு்நது எடுப்்பதுக் மி்கச் ெி்்நத ்பறாது்கறாப்்பிவனக் ச்கறாடுக்கும் 
சதறாி்றா்க உளளது. ்கனடறா ம்கப்க்பற்று மற்றும் ச்பண்்பறால் மருதது் �ிபுணர ்கழ்கம் (Society of 
Obstetricians and Gynecologists of Canada) ்கருததறாிதது இருக்கும் ச்பண்்கள தடுப்பு மரு்நது 
எடுப்்பது �ல்்லது எனறு ்ித்நது உவ�தது உளளது.

• தடுப்பு மரு்நதிவன உடலில் ஏற்று்தற்கு முன்பறா்க �ீங்கள உங்களுவடய மருதது்ர, 
ம்கப்க்பற்றுப் ச்பண் உத்ியறாளர அல்்லது ்ப�றாமறாிப்புக் குழுவுடன இது ்பற்்ிக் ்கவதயுங்கள. 
தடுப்பு மரு்நதிவன எடுப்்பதனறால் ்ிவளயும் �னவம்கள மற்றும் ஆ்பததுக்்கள ஆ்கிய்ற்றுடன, 
க்கறா்ிட்-19 க�றாய்த சதறாற்்ினறால் உங்களுக்கு ஏற்்படக்கூடிய ஆ்பதது்கள ்பற்்ியும் அ்ர்கள 
உங்களுடன உவ�யறாடி உங்களுக்கு மி்கச் ெி்்நத ்ழி எது்றா்க இருக்கும் எனறு ்கண்ட்ி்ர. 

• �ீங்கள ்கருததறாிதது இருக்்கி்ீர்கள அல்்லது முவ்லப்்பறால் ஊட்டு்கி்ீர்கள என்பவத உங்களுக்கு 
தடுப்பு மரு்நது ஏற்று்ப்றாிடம் கூறு்தும் முக்்கியமறா்க உளளது.

(்பக்்கம் 4 இல் இரு்நது சதறாடரு்கி்து )



9 இல் 6உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள.

க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

*இநத ஆ்ணம் முழு்திலும் நறாங்கள ச�றாது்றான முவ்யில் “தடுப்பு மருநது” எனறு கு்ிப்�ிடுவ்கயில் Health Canada ஆக�றாக்கிய ்கனடறா 
அவமப்�ினறால் மக்களுககு ஏற்லறாம் எனறு அங்ககீ்கறாிக்கப்�ட்டு உளள எல்லறா ்வ்கயறான தடுப்பு மருநது்கவளயும் கு்ிப்�ிடு்கிக்றாம்.

நோன்எடுதது வரும் மருந்து�்ளின் நினலனம என்்ன? தடுப்புமருந்து அவறன்ப் 
போதி்ககுமோ? 
•  மரு்நது்கள எடுதது்ருக்றாறாில் ச்பரும்்பறா்லறாகனறார தமது மரு்நது்கள தடுப்பு மரு்நதுடன ்க்லப்்பது 

்பற்்ி ்க்வ்லப்்பட க்ண்டிய கதவ் இல்வ்ல. இது உங்கள மருதது்ர அல்்லது மரு்நதறாளறாிடம் 
க்கட்்பதற்கு ஒரு �ல்்ல க்கள்ியறாகும்.

 -  இ�ததத தி�ளவுக்கு எதி�றான (இ�தத சமலிவூட்டி) மரு்நது்கவள �ீங்கள உட்ச்கறாண்டு ்்நதறால் 
உங்களுக்கு தடுப்பு மரு்நது எற்று்ப்றாிடம் அதவனக் கூறுதல் க்ண்டும். அ்ர்களும் ஊெி 
முவ்யினறால் உங்களுக்கு ஏற்்படக் கூடிய ஊறுக் ்கறாயங்கவள குவ்க்்க முயலு்ர. 

மதுபோ்னம், �ஞெோ அல்லது கவறு கபோனதப் சபோருட்�ள் தடுப்பு மருந்து 
செயல்படும் முன்யின்னப் போதி்க�ின்்ன்்னவோ? 
•  இல்வ்ல, அ்ற்்றால் ்பறாதிப்பு இல்வ்ல. தடுப்பு மரு்நது எடுப்்பதற்கு முன்பறா்கக்றா அல்்லது 

்பின்பறா்கக்றா �ீங்கள மது்பறானம் குடிப்்பவத �ிறுதத க்ண்டிய கதவ் இல்வ்ல.
•  ஆனறாலும் மது்பறானம் உடலின க�றாய்ததடுப்பு ்லு்ிவனயும் தடுப்பு ெி்ப்்பிவனயும் ்பறாதிக்்கின் 

்கறா�ணததறால் தடுப்பு மரு்நது ஏற்்ப்்படும் க��தவதச் சூழ்்நத ்கறா்லததில் மனிதர்கள ஆழமறா்கக் 
குடிப்்பவதத த்ிரக்்க க்ண்டும்.

•  �ீங்கள ்கஞெறா அல்்லது ்பி்க்பறாவதப் ச்பறாருட்்கள உ்பகயறா்கிக்கும் ச்பறாழுது தடுப்பு மரு்நது 
எடுப்்பதனறால் ஏற்்படும் ்பி�ச்ெிவன்கள எதுவும் இது்வ� அ்ியப்்பட்ில்வ்ல.

• �ீங்கள உ்பகயறா்கிக்கும் மது்பறானம், ்கஞெறா மற்றும் க்பறாவதப் ச்பறாருட்்கள ்பற்்ி உங்கள மருதது்ர 
அல்்லது ்ப�றாமறாிப்புக் குழு்ினருடன ்கட்டறாயமறா்க உவ�யறாட க்ண்டும். தடுப்பு மரு்நதிவன 
�ீங்கள எடுப்்பதற்கு முன்பறா்கக் ்பறாது்கறாப்்பறான ஒரு திட்டதவத இதன ்ழியறா்க உங்களுக்கு என 
உரு்றாக்்க முடியும்.

தடுப்பு மருந்து்ககு நோன் ஒவவோனம அலர்்ி இயல்பு ச�ோண்டு இரு்க�லோமோ?
•  ஆம், அது இருக்்க்லறாம். அனறாலும் அது இருக்கும் ெறாததியம் மி்கவும் குவ்வு. மனிதர்களில் 

ச்பரும்்பறா்லறான்ர்கள தடுப்பு மரு்நதுக்கு ஒவ்றாவம அ்லர�ி இயல்பு ச்கறாண்டு இருப்்பதில்வ்ல. 
• தடுப்பு மரு்நது ஒன்ில் உளள கெரக்வ்கப் ச்பறாருள எதனறாலும் உங்களுக்கு ஒவ்றாவம அ்லர�ி 

ஏற்்படும் என்றால், கு்ிப்்பிட்ட அ்நத தடுப்பு மரு்நதிவன �ீங்கள எடுக்்கக் கூடறாது. ஆயினும் 
�ீங்கள மற்வ்ய தடுப்பு மரு்நது்களில் ஒன்ிவன ஏற்் முடியும்.

• உங்களுக்கு polyethylene glycol (PEG) ்பதறாரததம் ஒவ்றாவம அ்லர�ியிவன உண்டறாக்கும் 
என்றால், �ீங்கள mRNA இனதவதச் கெர்நத தடுப்பு மரு்நதிவன (Pfizer-BioNTech அல்்லது 
Moderna) உடலில் ஏற்்ிக் ச்கறாளளக் கூடறாது.

• உங்களுக்கு polysorbate 80 என் ்பதறாரததம் ஒவ்றாவம அ்லர�ியிவன உண்டறாக்கும் என்றால், 
�ீங்கள AstraZeneca அல்்லது Janssen (Johnson & Johnson) தடுப்பு மரு்நதிவன ஏற்்ிக் 
ச்கறாளளக் கூடறாது.

• உங்களுக்கு tromethamine, என் ்பதறாரததம் ஒவ்றாவம அ்லர�ியிவன உண்டறாக்கும் என்றால், 
�ீங்கள Moderna தடுப்பு மரு்நதிவன ஏற்்ிக் ச்கறாளளக் கூடறாது. இ்நத Tromethamine ஒரு 
கெரக்வ்கப் ச்பறாருளறா்க Moderna தடுப்பு மரு்நதில் மட்டுகம இருக்்கி்து.

• ச்பரும்்பறா்லறான க்று ்வ்க ஒவ்றாவம அ்லர�ி்கள உளள்ர்களுக்கும், க்று ்வ்க 
க�றாய்்களுக்்கறான தடுப்பு மரு்நது்களுக்கு ஒவ்றாவம அ்லர�ி்கள ்கறாட்டு்ப்ர்களுக்கும், இததடுப்பு 
மரு்நது்கள ்பறாது்கறாப்்பறானவ் எனறு துவ் �ிபுணர்கள எண்ணு்கின்னர. இதற்குக் ்கறா�ணம் 
இததடுப்பு மரு்நது்களில் உளளடங்கி இருக்கும் உட்கூறு்கள ச்பரும்்பறா்லறான மற்வ்ய ்வ்கத 
தடுப்பு மரு்நது்களில் உளளடங்கி இருக்கும் உட்கூறு்களில் இரு்நது க்று்பட்டன்றா்க உளளன. 

• தடுப்பு மரு்நதிவன ஏற்்ி �றானகு மணிததியறா்லங்களின உளளறா்க உங்களுக்கு இக்லெறான அல்்லது 
மிதமறான ஒவ்றாவம அ்லர�ி எதிர்ிவளவு (உ-ம்: வீக்்கம், செ்நகதறால் ்பவட) ஏதும் ஏற்்பட்டறால், 
�ீங்கள உங்களுவடய இ�ண்டறா்து தடுப்பு ஊெிமரு்நது ஏற்று்தற்கு முன்பறா்க ஒரு ஒவ்றாவமத 
துவ் �ிபுணறாிடம் (allergist) செனறு உங்கவளப் ்பறாிெீ்லவன செய்து ச்கறாளளல் க்ண்டும்.

(்பக்்கம் 7 க்கு சதறாடரு்கி்து)



9 இல் 7உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள.

க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

*இநத ஆ்ணம் முழு்திலும் நறாங்கள ச�றாது்றான முவ்யில் “தடுப்பு மருநது” எனறு கு்ிப்�ிடுவ்கயில் Health Canada ஆக�றாக்கிய ்கனடறா 
அவமப்�ினறால் மக்களுககு ஏற்லறாம் எனறு அங்ககீ்கறாிக்கப்�ட்டு உளள எல்லறா ்வ்கயறான தடுப்பு மருநது்கவளயும் கு்ிப்�ிடு்கிக்றாம்.

• இததடுப்பு மரு்நது்களில் எதிலுகம உக்லறா்கங்கள, நுண்ணுயிரப் ்பவ்க மரு்நது்கள(antibiotics) 
அல்்லது உணவுப் ச்பறாருட்்கள எனறு எதுவும் அடங்கி இல்வ்ல (இக்்கறா�ணததினறால் gelatin 
என் ஊன்பவெ இருக்்கறாது. எனக் இததடுப்பு மரு்நது ஹ்லறால் மற்றும் க்கறாஷர �ி்ப்நதவனக்கு 
உட்்பட்டு உளளது).

ம்னகநோய அததுடன்/அல்லது பழ்க�தது்ககு அடினம இயல்பு�ள் உள்்ள 
ம்னிதர்�ள் இததடுப்பு மருந்தின்ன ஏறறுவது ஏன் மு்க�ியமோ� உள்்ளது?
• இப்ச்பரும்பு்ல க�றாய் (pandemic) எல்்லறா மனிதர்களுக்கும் ஒரு ச்பறாிய இட�றா்க இரு்நது 

்ரு்கி்து. மனக�றாய் உள்ர்கள மற்றும் க்பறாவதப்ச்பறாருள, மது்பறானம் என்பவ் 
சதறாடர்பி்லறான ்பி�ச்ெிவன்கள உளள்ர்களுக்கு இது ்ிகெடமறான இடரப்்பறாடறா்க உளளது. 

•  தீ்ி�மறான மனக�றாய் உளள மனிதர்கள க்கறா்ிட்-19 க�றாயுக்கு ஆளறா்கி மிகு்நத சு்கவீனம் 
அவடயும் ெறாததியம் அதி்கம் உளளது.

•  க்பறாவதப் ச்பறாருட்்கள உ்பகயறா்கிப்்ப்ர்கள, அல்்லது க்பறாவதப்ச்பறாருட்்களுக்கு அடிவமயறா்கி 
உளள்ர்களும் க்கறா ி்ட்-19 க�றாயுக்கு ஆளறா்கி மிகு்நத சு்கவீனம் அவடயும் ெறாததியம் அதி்கம் உளளது.

• தடுப்பு மரு்நது்கள அ்ற்வ் ஏற்று்ப்ர்கவளப் ்பறாது்கறாக்்கின்ன. அததுடன அ்ர்கவளெ 
சூழ்்நது இருப்்ப்ரவளயும் அவ் ்பறாது்கறாக்்கின்ன.

• மரு்நது எடுப்்பதற்கு ஆம் எனறு கூ்ி அதவன ஏற்று்ப்ர்களின எண்ணிக்வ்க எ்நத அளவுக்கு 
உயரு்கி்கதறா அ்நத அளவு ்ிவ�்ில் �றாம் இயல்்பறான ்றாழ்க்வ்கக்குத திரும்்ப முடியும்.

• இததடுப்பு மரு்நதிவன ஏற்்றாத மனிதர்கள க்கறா்ிட்-19, க�றாய் சதறாற்று்து ்பற்்ியும் அதவன 
மற்்்ர்களுக்கு ்ப�ப்பு்து ்பற்்ியும் சதறாடர்நது ்க்வ்லப்்பட்டு ்ரு்ர. இப்ச்பரும்பு்லக�றாய் 
முடிவுக்கு ்்நத ்பினபும் ெறாதறா�ண ்ிடயங்களில் சுத்நதி�மறா்கச் செயற்்படும் மனவுணரவு 
அ்ர்களுக்கு இருக்்கறாது.

நோன் தடுப்பு மருந்தின்ன எப்சபோழுது சப்முடியும் என்பனத அ்ிவது எப்படி 
அததுடன் அதற�ோ� எங்கு கபோ�கவண்டும் என்பனத எப்படி நோன் அ்ியலோம்? 
• உங்களுவடய மருதது்ர அல்்லது ஆக�றாக்்கிய ்ப�றாமறாிப்பு குழு உறுப்்பினர எப்ச்பறாழுது 

�ீங்கள தடுப்பு மரு்நதிவனப் ச்ப்முடியும் எனறும் எஙக்க அதற்்கறா்கப் க்பறா்கக்ண்டும் எனறும் 
உங்களுக்கு அ்ி்ிப்்பறார.

• ஒன�றா்ிகயறா அ�ெின க்கறா்ிட்-19 தடுப்பு மரு்நதுக்்கறான இவணயத தளததிவனயும் �ீங்கள ்பறாரததுப் 
புதிய த்க்ல்்கவள அ்ி்நது ச்கறாளளமுடியும்: covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario

தடுப்பு மருந்தின்னப் சபறுவதறகு நோன் �ட்டணம் செலுதத கவண்டுமோ?
• இததடுப்பு மரு்நதிவனப் ச்பறு்தற்கு �ீங்கள ்கட்டணம் செலுதத க்ண்டிய கதவ் இல்வ்ல. 

்ககனடிய அ�ெறாங்கம் ஒவச்றாரு்றாின தடுப்பு மரு்நதுக்்கறான செ்லவ்யும் ்ழஙகு்கி்து. 
• �ீங்கள தடுப்பு மரு்நதிவன எடுததுக் ச்கறாள்தனறால் அ�ெறாங்கததிடம் இரு்நது உங்களுக்குக் 

்கிவடக்கும் ்பணததுக்கு எ்நத மறாற்்மும் ்பி�ச்ெிவனயும் ஏற்்பட மறாட்டறாது. அ�ெறாங்கததிடம் இரு்நது 
்லுக்குவ்வு ்கறா�ணமறா்கப் ச்பறும் ஆதறா� உத ி்க் ச்கறாடுப்்பனவு்களுக்கும் (ODSP) இது ச்பறாரு்நதும்.

நோன் தடுப்பு மருந்தின்ன ஏற் விரும்பி்னோல் அதுபற்ிய ஒரு தரீ்மோ்னதனத 
எப்படி அனடய முடியும்? தடுப்பு மருந்து வன��்ளில் எதன்ன நோன் ஏறறுவது 
என்று எப்படித தரீ்மோ்னி்க� முடியும்?
• இததடுப்பு மரு்நது ்பற்்ி �ீங்கள உவ�யறாடக் கூடிய மி்கச் ெி்்நத �்பர உங்களுவடய மருதது்ர 

ஆ்றார. உங்களுக்கு �ம்்பிக்வ்கயறான குடும்்பததினர, �ண்்பர்கள அல்்லது க்று மனிதர்களுடனும் 
�ீங்கள இது்பற்்ிக் ்கவதக்்க முடியும். 

• �ீங்கள ெி்நதிக்்க க்ண்டிய த்க்ல் யறா்ற்வ்யும் ்ிளங்கிக் ச்கறாள்தற்கு அ்ர்கள உத் முடியும்.
• இததடுப்பு மரு்நது ்பற்்ி �ீங்கள உங்களுவடய மருதது்ருடன ்கவதப்்பதற்கும், உங்களுக்கு 

�ம்்பிக்வ்கயறான குடும்்பததினர மற்றும் �ண்்பர்கள உத் முடியும். 

(்பக்்கம் 6 இல் இரு்நது சதறாடரு்கி்து )

(்பக்்கம் 8 க்கு சதறாடரு்கி்து)
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9 இல் 8உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள.

க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

*இநத ஆ்ணம் முழு்திலும் நறாங்கள ச�றாது்றான முவ்யில் “தடுப்பு மருநது” எனறு கு்ிப்�ிடுவ்கயில் Health Canada ஆக�றாக்கிய ்கனடறா 
அவமப்�ினறால் மக்களுககு ஏற்லறாம் எனறு அங்ககீ்கறாிக்கப்�ட்டு உளள எல்லறா ்வ்கயறான தடுப்பு மருநது்கவளயும் கு்ிப்�ிடு்கிக்றாம்.

• ்பின்ரும் இவணயத தளததில் ்கறாணப்்படு்கின் CAMH க்கறா்ிட்-19 உள�்ல மருதது் �ிவ்லயம் 
ச்ளியிட்டு உளள த்க்ல் இதழ்்களும் உங்களுக்கு உத்க் கூடியன்றா்க உளளன :  
www.camh.ca/covidvaccine

• 2021 கம மறாதம் சதறாடக்்கம் AstraZeneca தடுப்பு மரு்நது முத்லறா்து ்பங்கள்றா்க ்ழங்கப்்பட 
மறாட்டறாது. அது சதறாடர்நது ஓர இ�ண்டறா்து ்பங்கள்றா்க உ்பகயறா்கிக்்கப் ்பட்லறாம். ஏசனனில் 
இததடுப்பு மரு்நதிவன இ�ண்டறா்து ்பங்கள்றா்க எடுததுக் ச்கறாள்ப்ர்களில் VITT குருதியுவ்வுக் 
க்கறாளறாறு ஏற்்படும் ஆ்பதது மி்கவும் குவ்்றா்க உளளது.

• ெி்லருவடய ்ிடயததில் Pfizer அல்்லது Moderna தடுப்பு மரு்நது்கவள ்ிட Janssen தடுப்பு 
மரு்நதிவனப் ச்பறும் தவ்கவம உங்களுக்கு கூடுத்லறா்க இருக்்கக் கூடும். உங்களுக்கு மி்கச் 
ெி்்நத சதறாிவு எது்றா்க இருக்கும் எனறு தீரமறானிப்்பதற்கு, உங்கள ஆக�றாக்்கிய ்ப�றாமறாிப்பு 
்ழஙகு�ருடன ்கவதயுங்கள. இதில் ்க்னிக்்க க்ண்டிய ெி்ல ்ிடயங்கள:

 -  இ�ண்டறா்து ்பங்கள்ிவன எடுக்்கக் கூடிய உங்கள தி்ன.
 -  க்கறா்ிட்-19 க�றாய் உங்களுக்கு உண்டறா்கக் கூடிய ஆ்பததின அளவு: இது �ீங்கள எஙகு 

்ெிக்்கி்ீர்கள (க�றாய் தீ்ி�மறா்கப் ்ப�வும் இடங்கள கூடிய ஆ்பததறானவ்) மற்றும் உங்கள ெமூ்க 
மக்்களுடன உ்்றாடு்வதக் ்கட்டுப்்படுததக் கூடிய உங்கள தி்ன ஆ்கிய்ற்்ில் தங்கி உளளது.

 -  க்கறா்ிட்-19 க�றாய் ஏற்்பட்டு அதனறால் மி்கவும் சு்கவீனம் அவடயக்கூடிய ஆ்பததின அளவு: 
ச்பறாிய அள்ில் உள�்ல க�றாய் ஆய்வுறுதி, ்ிருததியில் ்லுவீனம், ெிததப்்பி�வம (dementia) 
இனனும் ்ப்ல ஆக�றாக்்கிய �ிவ்ல்களில் உளள்ர்களுக்கு இ்நத ஆ்பதது உயர்றா்க இருக்கும். 

நோன் தடுப்பு மருந்து ஒன்்ின்ன எடு்க� விரும்பவில்னல என்்ோல் என்்ன நி�ழும்? 
இதில் எ்ன்ககு உள்்ள உோினம�ள் எனவ?
• ஒன�றா்ிகயறா மறா்கறாணததில் க்கறா்ிட்-19 தடுப்பு மரு்நதிவன ஏற்்ிக் ச்கறாள்து அ்�்ர 

சுய்ிருப்்பததின ்படிகய �வடச்பறு்கி்து. தடுப்பு மரு்நதிவன எடுததுக் ச்கறாள்து உங்களுக்குச் 
ெறாியறான ஒரு முடி்றா்க இருக்குமறா என்பது ்பற்்ி �ீங்கள உங்களுவடய மருதது்ர, ஆக�றாக்்கிய 
்ப�றாமறாிப்புக் குழு்ினர, குடும்்பததினர உங்களுக்கு �ம்்பிக்வ்கயறான ்பி்ர ஆ்கிகயறாருடன 
்க்ல்நதுவ�யறாட்லறாம்.

• தடுப்பு மரு்நதிவன எடுப்்பதற்கு �ீங்கள தீரமறானிததறால், தடுப்பு மரு்நதிவன எடுக்்கி்ீர்கள என்பவத 
்ிளங்கிக் ச்கறாண்டதறா்கவும் அதவனப் ச்பறு்தற்கு இணங்கி இருக்்கி்ீர்கள எனறும் ்கறாட்டு்கின் 
ஓர இணக்்கப் ்படி்ததில் �ீங்கள முதலில் வ்கசயறாப்்பம் இடக்ண்டி இருக்கும். தடுப்பு மரு்நதிவன 
ஏற்று்தற்கு முன்பறா்க எ்நத க��ததிலும் �ீங்கள உங்கள எண்ணதவத மறாற்் முடியும். �ீங்கள 
இனனும் கூடுத்லறான த்க்ல் க்ண்டும் எனறு க்கட்டுப் ச்ப்வும் முடியும்.

• இவ்ிடயததில் உங்களுக்கு உளள ெட்ட உறாிவம்கள ்பற்்ி கமலும் த்க்ல் ச்பறு்தற்கு 
்ிரும்்பினறால், உங்கள மருதது்ருடன உவ�யறாடுங்கள.

எ்னது ெோர்போ� எ்ன்ககுப் பதிலோ� முடிவு எடு்ககும் ஒருவர் எ்ன்ககு இருந்தோல்  
என்்ன நி�ழும்?
• உங்களுக்கு ்பதி்லறா்க முடிவு எடுக்கும் ஒரு்ர உங்களுக்கு இரு்நதறால், அ்நத �்பர இ்நத 

தடுப்பு மரு்நதுக்்கறான முடி்ிவன எடுப்்பறார. உங்களுக்கு ்பதி்லறா்க முடிவு எடுப்்ப்ர இதற்கு 
முன்பறா்க தடுப்பு மரு்நது எடுப்்பது ்பற்்ி �ீங்கள ச்ளியிட்ட உங்கள எண்ணங்கவள மனதில் 
ச்கறாளளக்ண்டும். தடுப்பு மரு்நது எடுப்்பது ்பற்்ி �ீங்கள முனபு ஒனறும் கூ்ி இருக்்க்ில்வ்ல 
என்றால், தடுப்பு மரு்நது உங்கள �னவமக்கு ஏற்்தறா எனறு எண்ணி அ்ர முடிவு செய்்றார.

• �ீங்கள தடுப்பு மரு்நதிவன எடுப்்பதற்கு முன்பறா்க, உங்களுக்குப் ்பதி்லறா்க முடிவு எடுப்்ப்ர 
உங்கள ெறார்பறா்க ெம்்ப்நதப்்பட்ட ்படி்ததில் வ்கசயறாப்்பம் இடு்றார.

• உங்கள உறாிவம்கள ்பற்்ி உங்களுக்கு இனனும் கூடுத்லறான த்க்ல் க்ண்டுசமன்றால் உங்கள 
மருதது்ருடன ்கவதயுங்கள.

(்பக்்கம் 7 இல் இரு்நது சதறாடரு்கி்து )
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இத் தகவல் இதழ் ககோவிட்-19 க�ோயுககோன போிசீலனன கதனவபபடுகவோருககு அல்லது உள�ல ந�ருககடி ஒன்ினன அனுபவிபகபோருககு ஒரு தகவல் 
மூலவளமோக இருபபதறகோக எழுதபபடவில்னல. �ீஙகள் உள�ல ந�ருககடி �ினல ஒன்ினன அனுபவிபபவரோக இருநதோல், தயவுநசய்து உடனடியோக  

911 நதோனலகபசி எணனணை அனையுஙகள் அல்லது உஙகளுககு மிகச் சமீபமோக உள்ள அவசரகோல னவத்தியசோனலப பிோிவுககுச் நசல்லுஙகள். 
கமலதிக தகவல் நபறுவதறகு, இஙகு நசனறு போருஙகள் www.camh.ca/covid19

9 இல் 9

க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

CAMH நிலையதலதச் கேரந்த Azrieli Adult Neurodevelopmental Centre (அஸ்ியயலி வயதுவந்கதோர நரம்புவிருதததி நிலையம்) 
வழங�திய அனுமததியுடன் இலேவுபடுதததி இஙகு ய�ோடுக�ப்பட்டு உள்ளது. 

உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள.

கு்ிப்பு�ள்


