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க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

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

*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.

எனது குடும்ப உறுப்்பினருடன் COVID-19 
தடுப்பு மருந்ததினனப் ்பற்ி எப்்படி நோன் 
உனையோடலோம?

க�ோவிட்க�ோவிட்-19 க�ோய்க�ோன தடுப்பு மருந்து பற்ிய உண்ம�்ை �ீங�ள் அ்ிந்து க�ோள்வது க�ோய்க�ோன தடுப்பு மருந்து பற்ிய உண்ம�்ை �ீங�ள் அ்ிந்து க�ோள்வது 
மு்க�ியமோ� உள்ைது. உங�ள் குடுமப உறுப்பினருடன் அவர் தடுப்பு மருந்தி்ன எடு்க�  மு்க�ியமோ� உள்ைது. உங�ள் குடுமப உறுப்பினருடன் அவர் தடுப்பு மருந்தி்ன எடு்க�  
கவணடுமோ இல்லையோ என்் விடயம பற்ிய அ்ிவு அடிப்ப்டயிலைோன உ்ையோடல கெயவதறகு கவணடுமோ இல்லையோ என்் விடயம பற்ிய அ்ிவு அடிப்ப்டயிலைோன உ்ையோடல கெயவதறகு 
இது அவெியமோ�ி்து அவவோ்ோன உ்ையோடல�்ை கமறக�ோள்வதறகு இத் த�வல இதழ்இது அவெியமோ�ி்து அவவோ்ோன உ்ையோடல�்ை கமறக�ோள்வதறகு இத் த�வல இதழ் 
(information sheet) உதவும என்று �ோங�ள் �மபு�ிக்ோம.உதவும என்று �ோங�ள் �மபு�ிக்ோம.

க�ோவிட் -19 என்்ோல் என்ன? 
• க�ோவிட் -19 என்பது 2019 ஆண்டச் கெர்ந்த க�ோகைோனோ ்வைசு்க �ிருமியோல உணடோகும ஒரு 

கதோறறு க�ோய ஆகும. 
• க�ோவிட் -19 க�ோய்ககுோிய ்வைசு்க �ிருமி உ்டய ஒருவர் இன்னுகமோரு �பரு்ககு அரு�ில 

இருமினோல, துமமினோல, கபெினோல அலலைது சுவோெித்தோல கூட இந்த க�ோய பைவ முடியும. 
• ெிலை மனிதர்�ைிடம இந்த ்வைசு்க �ிருமி இரு்க�ின்்கபோதிலும அது அவர்�ளு்ககுத் 

கதோிவதில்லை. எனகவ அவர்�ளும அத்ன மற்வர்�ளு்ககுப் பைப்பிவிடு�ி்ோர்�ள்.
• க�ோவிட் -19 க�ோயுள்ை ம்க�ைிடம பின்வரும அ்ிகு்ி�ள் இரு்ககும:

  - இருமல 
  - �ோயச்ெல 
  - �்ைப்போன உணர்வு 
  - சு்வ அலலைது மணம இலலைோ்ம
  - மூச்சு எடுப்பதில ெிைமம 
  - வயிறக்ோட்டம அலலைது ெத்தி 
  - குைிர்�டு்க�ம 
  - மூ்ககுவழிதல 
• க�ோவிட் -19 க�ோயு்டய ெிலைரு்ககு அ்ிகு்ி�ள் இகலைெோ� உள்ைன. இன்னும ெிலைர் சு�வீன 

உணர்வு எதுவும அ்டவது இல்லை. ஆனோல க�ோவிட் -19 க�ோயு்டய ெிலைர் �டு்மயோன 
சு�வீனம அ்டவதுடன் மைணம அ்டயவும கூடும. 

ஒரு தடுப்பு மருந்து என்்ோல் என்ன? 
• ஒரு தடுப்பு மருந்து உங�ள் உடலில உள்ை க�ோயத்தடுப்புவலுத் கதோகுதியினு்ககு க�ோய 

எதிர்ப் கபோருட்�்ை உணடோ்ககுமபடி கூறு�ி்து. க�ோய எதிர்ப்கபோருட்�ள் உங�ளு்ககு தீஙகு 
வி்ைவி்க�்க கூடிய ஒரு �ிருமி்ககு எதிைோ�ப் கபோைோட உதவு�ின்்ன.

• விஞ்ோனி�ள் �ிருமி�ளு்ககு எதிைோ�ப் கபோைோடி உங�்ையும மற்்ய மனிதர்�்ையும 
போது�ோ்க�ின்் தடுப்பு மருந்து�்ை உருவோ்ககு�ி்ோர்�ள். இ்க�ிருமி�ைில ப்கோி்ியோ்க�ளும 
க�ோகைோனோ ்வைசு �ிருமி�ளும அடஙகும.

• �ோங�ள் ஏறக�னகவ இைமபிள்்ை வோதம, சுை்க�ோயச்ெல மறறும ெின்னமுத்து கபோன்் கவறு 
க�ோய�ளு்ககும தடுப்பு மருந்து எடுத்து வரு�ிக்ோம. 

(ப்க�ம 2 ்ககு கதோடரு�ி்து)

�்டெியோ�ப் புதுப்பி்க�ப்பட்டது: கம 18, 2021



8 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.

• மற்்ய தடுப்பு மருந்து�ள் கபோலைகவ க�ோவிட் -19 க�ோய்க�ோன தடுப்பு மருந்தும உங�ள் 
உடலில உள்ை இயற்�யோன க�ோய எதிர்ப்பு ெ்கதி�ளுடன் கெர்ந்து க�ோவிட் -19 க�ோகயோடு 
கபோைோடி கவலலை முறபடு�ி்து.

• க�ோவிட் -19 க�ோய்க�ோன தடுப்பு மருந்து ஒரு ஊெி வழியோ� உடலில ஏற்ப்படு�ி்து.
• அதி�மோன ம்க�ளு்ககு இந்த தடுப்பு மருந்து ஏற்ப்படுகமன்்ோல மி�்க கு்்வோன ம்க�கை 

க�ோவிட் -19 க�ோயினோல சு�வீனம அ்டவர் என்று மருத்துவர்�ள் �ருது�ி்ோர்�ள்.
• க�ோய்க�ோன தடுப்புமருந்தி்ன மனிதர்�ைில ஒவகவோருவரும உடலில எடுத்து்க க�ோள்வது 

மு்க�ியம என்று மருத்துவர்�ள் �ருது�ி்ோர்�ள்.

க�ோவிட் -19 கநோய்க�ோன தடுப்பு மருந்து எப்்படிச் செயற்படு�தி்து? 
• க�ோவிட்-19 க�ோயு்கக�ன்று �னடோவில �ோன்கு தடுப்பு மருந்து�ள் அங�ீ�ோி்க�ப்பட்டு உள்ைன. 

தடுப்பு மருந்து�ைின் கபயர்�ள்: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca மறறும Johnson & 
Johnson (Janssen)

• தடுப்பு மருந்து ஒவகவோன்றும கவறுபட்ட மு்்யில உருவோ்க�ப் பட்டது என்் கபோதிலும 
அ்வ யோவும க�ோவிட்-19 க�ோயில இருந்து மனிதர்�்ை்க �ோப்பதில பயனுறுதி �ி்லை 
(effective) க�ோணடனவோ� உள்ைன. இந்த �ோன்கு வ்�யோன தடுப்பு மருந்து�ளு்ககு 
இ்டயிலைோன கவறுபோடு�ள் பற்ிய த�வலி்ன கபறுவதறகு இத் த�வல கவைியீட்டுத் 
கதோடோில அடஙகும FAQ info sheet அடி்க�டி க�ட்�ப்படும க�ள்வி�ளு்க�ோன த�வல இதழ் 
விபைங�்ைப் போர்்வயிடு�ிக்ோம.

• இந்த க�ோகைோனோ ்வைசு்ககு எதிைோ� க�ோய எதிர்ப்புப் கபோருட்�்ை(antibodies) உருவோ்ககுமபடி, 
க�ோவிட் -19 க�ோய்க�ோன தடுப்பு மருந்து உங�ள் உடலில உள்ை க�ோயத்தடுப்பு வலுத் கதோகுதி்ககு 
பயிறெி அைி்க�ி்து. தடுப்புமருந்தி்ன உடலில உள்கைடுத்த பின்போ� க�ோவிட் -19 க�ோய 
்வைசு்ககு �ீங�ள் உள்ைோ� க�ோிட்டோல, உடலில தயோைோ� இரு்ககும க�ோகயதிர்ப்புப் கபோருட்�ள் 
அந்த ்வைசு்ககு எதிைோ�ப் கபோைோடி கவன்று க�ோயவோயப்படோமல உங�்ை போது�ோ்க�ின்்ன.

• க�ோவிட்-19 க�ோயு்க�ோன தடுப்பு மருந்து�ள் எதனிலும க�ோவிட்-19 க�ோய ்வைசு்க �ிருமி 
அடங�ி இரு்க� மோட்டோது. எனகவ அத்தடுப்பு மருந்து�ள் உங�ளு்ககு க�ோவிட்-19 க�ோயி்ன்க 
க�ோடு்க� முடியோது. அதறகுப் பதிலைோ� உங�ள் உடமபு க�ோகயதிர்ப்புப் கபோருட்�்ை 
(antibodies) தோனோ�கவ தயோோிப்பதறகு உதவு�ின்் தயோோிப்பு்க கு்ிப்பி்ன தடுப்பு மருந்து�ள் 
உடமபு்ககு்க க�ோடு்க�ின்்ன.

என்ககுத் கதனவயோன தடுப்பு ஊெிமருந்து, ஒன்று அல்லது இைண்டு தடனவ�ளிலோ 
ஏற்ப்்படுதல் கவண்டும?
• க�ோவிட்-19 க�ோயிலிருந்து பூைண போது�ோப்பி்னப் கபறுவதறகு, Pfizer-BioNTech, Moderna 

மறறும AstraZeneca ஆ�ிய தடுப்பு மருந்து�ைில ஒன்்ி்ன �ீங�ள் இைணடு தட்வ�ள் 
ஊெிமருந்தோ� எடு்க� கவணடிய கத்வ உள்ைது.

  -  இமமூன்று மருந்து�ைின் விடயத்தில ஒரு தட்வ மட்டும ஊெிமருந்து எடுப்பது 
கபோதுமோனதோ� இரு்க� மோட்டோது. தடுப்பு ஊெிமருந்தி்ன இைணடோவது தட்வயும 
எடு்க�கவணடும என்பது மு்க�ியமோ� உள்ைது. முதலைோவது தட்வ மருந்துப் பங�ைவி்ன 
எடுத்த பின்பு, இகலைெோன அைவில க�ோய அ்ிகு்ி�ள் உங�ளு்ககு இரு்க�ின்்ன 
என்்ோலும, இைணடோவது தட்வயும தடுப்பு ஊெிமருந்தி்ன எடு்க�கவணடும .

  -  உங�ளு்ககு தடுப்பு மருந்து ஏறறும �பர், �ீங�ள் எப்கபோழுது இைணடோவது தட்வ 
அமமருந்்த உடலில ஏற்ி்க க�ோள்ை கவணடும என்று கூறுவோர். எனகவ அவர் கூறும 
தி�தி்ய �வனித்து்க க�ோள்ளுங�ள்.

• க�ோவிட்-19 க�ோயில இருந்து �ீங�ள் பூைண போது�ோப்பி்ன கபறுவதறகு Janssen (Johnson & 
Johnson) தடுப்பு ஊெிமருந்தி்ன ஒரு தட்வ மட்டும எடுப்பது கபோதுமோனதோ� உள்ைது.

(ப்க�ம 1 இல இருந்து கதோடரு�ி்து )
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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.

தடுப்பு மருந்து�ள் ்போது�ோப்பு ஆனனவ என்று எப்்படி நோம அ்ிகவோம?
• �ோன்கு வ்�யோன தடுப்பு மருந்து�ைில எலலைோகம பயனுறுதி �ி்லை க�ோணடனவோ� இருப்ப்த 

�ோம அ்ிகவோம. க�ோவிட்-19 க�ோயி்ன �ோங�ள் மு்ியடிப்பதறகு எம்ககுள்ை பிைதோன 
வழிமு்்யோ� இ்வ உள்ைன.

• இத் தடுப்பு மருந்து�ள் க�ோவிட்-19 க�ோய �ோைணமோ� ம்க�ள் இ்ப்ப்தயும அவர்�ள் ்வத்திய 
ெோ்லை்ககுச் கெலலும கத்வ ஏறபடுவ்தயும தடு்க�ின்்ன.

• தடுப்பு மருந்து�ள் உங�ளு்ககு க�ோவிட்-19 க�ோயி்ன்க க�ோடுப்பதில்லை. இ்வ உங�ைிடம 
உள்ை க�ோயத் தடுப்பு வலுத் கதோகுதியுடன் மட்டுகம கெயறபடு�ின்்ன. இதன் பயனோ�, 
�ிருமியுடன் �ீங�ள் கதோடர்பு க�ோள்ை க�ோிடும கபோழுது உங�ளு்டய உடல ்வைசு்க 
�ிருமியுடன் கபோைோடுவதறகுத் தயோைோ� உள்ைது.

• மருத்துவர்�ளும விஞ்ோனி�ளும கெர்ந்து உ்ழத்து, உபகயோ�த்து்ககு இத்தடுப்பு மருந்து�ள் 
போது�ோப்போன்வ என்ப்த உறுதி கெயது உள்ைனர். தடுப்பு மருந்தின் போது�ோப்பு �ி்லையி்ன 
அவர்�ள் கதோடர்ந்து அவதோனித்து, ஏதோயினும அோிதோன ப்க�வி்ைவு�ள் கதோன்று�ின்்னவோ 
என்ப்தயும �ண�ோணித்து வரு�ின்்னர். இதன் மூலைம போது�ோப்போன பயனுறுதி க�ோணட தடுப்பு 
மருந்து வழங�ப்படுவ்த �ோம உறுதி கெயய முடி�ி்து.

• விஞ்ோனி�ள் இத்தடுப்பு மருந்து�்ை மி�ப் பலை மனிதர்�ளு்ககு்க க�ோடுத்து போிகெோத்ன 
கெயதுள்ைனர். கெோத்ன்ககு உட்பட்ட எலலைோ மனிதோி�ைிலும அவர்�ள் உடலில ஊெி 
ஏற்ப்பட்டது. ெிலை மனிதர்�ளு்ககு்க க�ோடு்க�ப்பட்ட ஊெியில தடுப்பு மருந்து அடங�ி இருந்தது. 
கவறு ெிலை மனிதர்�ளு்ககு்க க�ோடு்க�ப்பட்ட ஊெியில மருந்து இரு்க�வில்லை.

• இதன்பி்கு விஞ்ோனி�ள் இைணடு வ்�யோன குழு மனிதர்�ளு்ககும �ோலைப் கபோ்க�ில என்ன 
�ி�ழ்ந்தது என்று �வனித்தனர்.

• தடுப்பு மருந்து ஏற்ப்பட்டவர்�ைில அகன�மோ� எலகலைோருகம சு�வீனம அ்டயோமல இருந்தனர். 
தடுப்பு மருந்து எற்ப்படோமல கபோ� க�ர்ந்தவர்�ைில மி�ப் பலைர் க�ோவிட் க�ோயினோல சு�வீனம 
அ்டந்தனர்.

• பலை மிலலியன்�ள் எணணி்க்�யிலைோன ம்க�ள் தடுப்பு மருந்து�்ை எடுத்த பின்போ� AstraZeneca 
மறறும Janssen வ்��்ைச் கெர்ந்த தடுப்பு மருந்து�ள், தடுப்பு மருந்தினோல தூணடப்படும 
vaccine induced vaccine- thrombotic thrombocytopenia (VITT) என்் ஓர் அோிதோன, ஆனோல 
தீவிைமோன இைத்த்க க�ோைோ்ி்ன உணடோ்க�லைோம என்று அ்ியப்பட்டு உள்ைது. இ்கக�ோைோ்ின் 
வி்ைவோ� குருதி உ்்வு்க �ட்டிபடுதல, தீவிைெி�ிச்்ெப் பிோிவு அனுமதி மறறும மைணம கூட 
ஏறபட வோயப்புணடு. ஆயினும இமமருந்து�ைின் போது�ோப்பு்க�ோன �ண�ோணிப்பு மி�வும 
�ணடிப்போ� இருந்த �ோைணத்தோல விஞ்ோனி�ள் அோிதோ� �ி�ழும இப்ப்க� வி்ைவி்ன 
அவதோனி்க� முடிந்ததுடன், இப்கபோழுது ்வத்தியர்�ள் இத்ன அ்டயோைம �ணடு 
ெி�ிச்்ெயைி்க�வும முடி�ி்து.

• தடுப்பு மருந்து�ைில எத்னப்பற்ியோவது உங�ள் மனதில �ிகலைெம உணடு என்்ோல, 
தயவுகெயது உங�ள் ஆகைோ்க�ிய பைோமோிப்பு வழஙகு�ருடன் அதுபற்ி்க �்தயுங�ள்.

தடுப்பு மருந்ததினோல் உண்டோகும ்ப்க�வினளவு�ள் எனவ?
• கபோதுவோன ப்க� வி்ைவு�ைில அடஙகுப்வ :

  - புஜவலி
  - உங�ளு்ககு ஊெி ஏற்ப்பட்ட இடத்தில ெிவந்து வீ்க�ம �ோணப்படுதல 
  - �்ைப்போன உணர்வு 
  - த்லையிடி 
  - கமலலிய �ோயச்ெல அலலைது குைிர்�டு்க�ம 
  - த்ெ�ோர் க�ோவு அலலைது மூட்டுவலி
• இப்ப்க� வி்ைவு�ள் வழ்க�மோ� இகலைெோ� அலலைது �டுத்தை அைவில �ோணப்படும.



8 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.

ெில தடுப்பு மருந்து�ளுடன் சதோடர்பு்பட்ட குருததியுன்வு்க �ட்டி்படுதல் ்பற்ி என்ன 
சதோியும?
• VITT என்பது அோிதோ� �ி�ழு�ின்் ஆனோல தீவிைமோன ஓர் இைத்த்க க�ோைோறு ஆகும. AstraZeneca 

அலலைது Janssen தடுப்பு மருந்து உடலில ஏற்ிய பின் வரும �ோன்கு முதல 28 �ோட்�ைின் உள்ைோ� 
இது உணடோ�லைோம. Pfizer அலலைது Moderna தடுப்பு மருந்து�ளுடன் VITT இந்த்க க�ோைோறு 
கதோடர்பு க�ோணடதோ� இல்லை. 

• இத்னப் கபோன்் இன்னுகமோரு இைத்த்க க�ோைோ்ோ� இருந்து வரும heparin-induced 
thrombocytopenia (HIT) அலலைது cerebral sinus vein thrombosis எனப்படும மூ்ைய �ோை்க 
குருதியு்்வு முன்பு கதோன்்ியுள்ை மனிதர்�ைில, இந்த VITT இைத்த்க க�ோைோறு ஏறபடும ஆபத்து 
அதி�மோ� இரு்ககும. இந்த மருத்துவ்க க�ோைோ்ின் �ோைணமோ� ெிலை வ்�யோன குருதியு்்வு்க 
�ட்டிபடுதல, தீவிைெி�ிச்்ெப் பிோிவு அனுமதி�ள் மறறும மைணம கூட �ி�ழலைோம.

• க�ோவிட்-19 க�ோயகூட இவவோ்ோன குருதியு்்வு�்ை, தீவிை ெி�ிச்்ெப்பிோிவு அனுமதி 
மறறும மைணத்்த வி்ைவி்க� முடியும. ெிலை க�ோயோைர்�ைின் விடயத்தில க�ோவிட்-19 க�ோய 
ெி்க�ல �ி்லை உணடோவதோல ஏறபடும போைதூைமோன ஆபத்தி்ன விட AstraZeneca அலலைது 
Janssen தடுப்பு மருந்தினோல உணடோகும மருத்துவப் பிைச்ெி்ன�ள் மி�்க கு்்ந்த ஆபத்்தகய 
உணடோ்ககு�ின்்ன. உங�ள் கெோந்த �ி்லை்மயில ஏறபட்க கூடிய ஆபத்து்க�ள் பற்ிய 
த�வலி்னப் கபறுவதறகு, உங�ள் ஆகைோ்க�ிய பைோமோிப்பு வழஙகு�ருடன் உ்ையோடுங�ள். 
இவவ்�யோன தடுப்பு மருந்து�்ை �ீங�ள் எடு்க�லைோமோ என்று தீர்மோனிப்பதறகு அது உதவும.

• AstraZeneca தடுப்பு மருந்தினோல வி்ைய்க கூடிய அதி�ோித்த ஆபத்தின் �ோைணமோ�, ஒன்ைோ்ிகயோ 
மோ�ோண அைசு கு்ிப்பிட்ட இத்தடுப்பு மருந்தின் முதலைோவது பங�ைவு (dose) வி�ிகயோ�த்்த 
தற�ோலி�மோன �ிறுத்தி ்வ்க�த் தீர்மோனித்து உள்ைது. இமமருந்தின் முதலைோவது பங�ைிப்பி்ன 
�ீங�ள் ஏறக�னகவ எடுத்து விட்டீர்�ள் என்்ோல, ெி்ந்த பயனுறுதி க�ோணட ஒரு தடுப்பு 
மருந்தி்ன �ீங�ள் எடுத்துள்ைீர்�ள் என்ப்த கதோிந்து க�ோள்ளுங�ள். உங�ளு்டய தடுப்பு 
மருந்து்க�ோன இைணடோவது பங�ைவோ� கதோடர்ந்து AstraZeneca வழங�ப்படலைோம அலலைது 
கவக்ோரு தடுப்பு மருந்து எடு்ககும வோயப்பு உங�ளு்ககு வழங�ப்பட்க கூடும.

• VITT இைத்த்க க�ோைோறு மறறும Astrazeneca தடுப்பு மருந்து ஆ�ியன பற்ி கமலைதி� த�வல 
கபறுவதறகு இத் த�வல இதழ் கதோடோில அடங�ியுள்ை FAQ info sheet (அடி்க�டி க�ட்�ப்படும 
க�ள்வி�ள் த�வல இதழ்) போர்்வயிடுங�ள்.

தடுப்பு மருந்னத எடு்க�்க கூடோது என்று தவிர்்க�ப்்பட்டு உள்ள யோைவது 
இரு்க�தி்ோர்�ளோ?
• 12 வயது்ககு உட்பட்டவர்�ள் எவரு்ககும க�ோடுப்பதறகு க�ோவிட்-19 தடுப்பு மருந்து�ள் எதுவும 

அனுமதி்க�ப்படவில்லை. பிள்்ை�ளு்ககு தடுப்பு மருந்து க�ோடுப்பது போது�ோப்போனதோ என்ப்த 
உறுதி கெயவதற�ோ�, இப்கபோழுது கமலும பலை போிகெோத்ன�ள் �டோத்தப்பட்டு வரு�ின்்ன.

• க�ோவிட்-19 க�ோய உங�ளு்ககு இரு்க�லைோம என்று உங�்ை எணண ்வ்ககும அ்ிகு்ி�ள் 
எ்வகயனும உங�ைிடம �ோணப்பட்டோல இத் தடுப்பு மருந்தி்னப் கபறுவதறகு �ீங�ள் கமலும 
�ோத்திரு்க� க�ோிடலைோம. 

• உங�ளு்ககு polyethylene glycol (PEG) என்் பதோர்த்தம ஒவவோ்ம அலைர்ஜியி்ன 
உணடோ்ககும என்்ோல, �ீங�ள் mRNA இனத்்தச் கெர்ந்த தடுப்பு மருந்தி்ன (Pfizer-BioNTech 
அலலைது Moderna) உடலில ஏற்ி்க க�ோள்ை்க கூடோது. Polyethylene glycol என்பது ஒரு 
ெோதோைண கெர்்க்�ப் கபோருைோ� மருந்து வ்��ள், கபதி மருந்து�ள் மறறும இருமல மருந்துப் 
போனங�ள் கபோன்் உறபத்திப் கபோருட்�ைில அடங�ி உள்ைது.

• உங�ளு்ககு polysorbate 80 என்் பதோர்த்தம ஒவவோ்ம அலைர்ஜியி்ன உணடோ்ககும என்்ோல, 
�ீங�ள் AstraZeneca அலலைது Janssen (Johnson & Johnson) தடுப்பு மருந்தி்ன ஏற்ி்க 
க�ோள்ை்க கூடோது. இந்த polysorbate ஒரு ெோதோைண கெர்்க்�ப் கபோருைோ� மருந்து வ்��ள் 
மறறும மு� ஒப்ப்னப் கபோருட்�ைில அடங�ி உள்ைது.

(ப்க�ம 5 ்ககு கதோடரு�ி்து)



8 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.

• உங�ளு்ககு tromethamine என்் பதோர்த்தம ஒவவோ்ம அலைர்ஜியி்ன உணடோ்ககும என்்ோல, 
�ீங�ள் Moderna தடுப்பு மருந்தி்ன ஏற்ி்க க�ோள்ை்க கூடோது. இந்த Tromethamine ஒரு 
கெர்்க்�்க கூ்ோ� Moderna தடுப்பு மருந்தில மட்டுகம �ோணப்படு�ி்து.

• VITT இைத்த்க க�ோைோறு உணடோகும ஆபத்து, heparin-induced thrombocytopenia (HIT) அலலைது 
cerebral sinus vein thrombosis ஆ�ிய மருத்துவ இடர்�ள் இதறகு முன்போ� ஏறபட்டு இருந்த 
மனிதர்�ைில, அதி�மோ� உள்ைது. இந்த ஆபத்தின் வி்ைவோ� குருதியு்்வு�ள், தீவிை ெி�ிச்்ெப் 
பிோிவு அனுமதி மறறும மைணம கூட �ி�ழலைோம. இவவோ்ோன மனிதர்�ள் AstraZeneca அலலைது 
Janssen vaccine தடுப்பு மருந்து�்ை எடு்க�்க கூடோது.

• உங�ளு்ககு முதலைோவதோ� ஏற்ப்படும க�ோவிட்-19 தடுப்பு ஊெிமருந்தி்னத் கதோடர்ந்து 
போைதூைமோன எதிர்வி்ைவு ஒன்று உணடோ�ி இருந்தோல, கவறு ஒரு வித்தியோெமோன வ்�த் 
தடுப்பு மருந்தி்ன இனி �ீங�ள் எடு்க� கவணடுமோ என்று உங�ள் ்வத்தியோிடம க�ட்�வும.

உளகநோய அத்துடன்/அல்லது ்பழ்க�த்து்ககு அடினமயோன இயல்பு ச�ோண்ட 
மனிதர்�ள் இத்தடுப்பு மருந்ததினன எடுப்்பது ஏன் மு்க�தியமோ� உள்ளது? 
• இப்கபருமபுலை க�ோய (pandemic) எலலைோ மனிதர்�ளு்ககும ஒரு கபோிய இடைோ� இருந்து வரு�ி்து. 

மனக�ோய உள்ைவர்�ள் மறறும கபோ்தப்கபோருள், மதுபோனம என்ப்வ கதோடர்பிலைோன 
பிைச்ெி்ன�ள் உள்ைவர்�ளு்ககு இது விகெடமோன இடர்ப்போடோ� உள்ைது. 

• தீவிைமோன மனக�ோய உள்ை மனிதர்�ள் க�ோவிட்-19 க�ோயு்ககு ஆைோ�ி மிகுந்த சு�வீனம 
அ்டயும ெோத்தியம அதி�ம உள்ைது. 

• கபோ்தப் கபோருட்�ள் உபகயோ�ிப்பவர்�ள், அலலைது கபோ்தப்கபோருட்�ளு்ககு அடி்மயோ�ி 
உள்ைவர்�ளும க�ோவிட்-19 க�ோயு்ககு ஆைோ�ி மிகுந்த சு�வீனம அ்டயும ெோத்தியம அதி�ம உள்ைது. 

• தடுப்பு மருந்து�ள் அவற்் ஏறறுபவர்�்ைப் போது�ோ்க�ின்்ன. அத்துடன் அவர்�்ைெ சூழ்ந்து 
இருப்பவர்்ையும அ்வ போது�ோ்க�ின்்ன.

• மருந்து எடுப்பதறகு ஆம என்று கூ்ி அத்ன ஏறறுபவர்�ைின் எணணி்க்� எந்த அைவு்ககு 
உயரு�ி்கதோ அந்த அைவு வி்ைவோ� �ோம இயலபோன வோழ்்க்�்ககுத் திருமப முடியும.

• இத்தடுப்பு மருந்தி் ன ஏற்ோத மனிதர்�ள் க�ோவிட்-19, க�ோய கதோறறுவது பற ி்யும அத்ன 
மற்வர்�ளு்ககு பைப்புவது பற ி்யும கதோடர்ந்து �வ்லைப்பட்டு வருவர். இப்கபருமபுலைக�ோய முடிவு்ககு 
வந்த பின்பும ெோதோைண விடயங�ைில சுதந்திைமோ�ச் கெயறபடும மனவுணர்வு அவர்�ளு்ககு இரு்க�ோது.

தடுப்பு மருந்ததினன எனது குடும்ப உறுப்்பினர் ஒருவர் எடு்ககும விடயம ்பற்ி 
எப்்படி நோன் அவருடன் ஓர் உனையோடனல கமறச�ோள்ளலோம?
• இப்படியோன ஓர் உ்ையோட்லை அவருடன் கவகு ெோதோைணமோன ஒரு மு்்யில, அ்ியும 

ஆர்வத்துடன் தி்ந்த மனத்துடன் ஆைமபியுங�ள். ஒரு �மபி்க்� உணர்வி்னப் கபணுவதறகு 
இது உதவும. 

• அவர் கூறுவ்த்க �வனத்துடன் க�ளுங�ள். அவர்�ள் க�ட்கும க�ள்வி�ள், கூறும �ோிெனங�ள், 
கதோிவி்ககும �வ்லை�்ை ஏறறு்க க�ோள்ளுங�ள்.

• அவைது மருத்துவர் அலலைது ஆகைோ்க�ிய பைோமோிப்பு்க குழுவினோில ஒருவர் கபோன்்வருடன் 
�்தத்து தன் க�ள்வி�்ையும �ோிெனங�்ையும கூ்ி வி்ட�்ைப் கபறுமபடி அவரு்ககு 
உறெோ�ம ஊட்டுங�ள்.

• அவரு்ககு இ்ெவோ� இருந்தோல, அவைது மருத்துவகைோடு �்டகபறும ெந்திப்பு ஒன்று்ககு 
�ீங�ளும கூடச் கென்று தடுப்பு மருந்து பற்ிய உ்ையோடலில மருத்துவருடன் �்த்க� அவரு்ககு 
உதவுவது �லலைது. 

• தடுப்பு மருந்து அவர்�ளு்ககு தீங�ி்ன உண்மயில வி்ைவி்ககும என்று உங�ளு்ககுத் 
கதோியுகமன்்ோல �ீங�ள் அத்ன அவர் எடுத்து்க க�ோள்ளுமபடி அவோிடம கூ்மோட்டீர்�ள் என்று 
உறுதி கமோழி கூறுங�ள்.

• அவரு்டய �லைனிலும ஆகைோ்க�ியத்திலும �ீங�ள் ெிைத்்த க�ோணடு இரு்க�ி்ீர்�ள் என்ப்த 
அவரு்ககு ்ோப�ப்படுத்துங�ள்.

(ப்க�ம 4 இல இருந்து கதோடரு�ி்து )

(ப்க�ம 6 ்ககு கதோடரு�ி்து)

?
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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.

• மனிதர்�ைில கமலும அதி�மோன ம்க�ள் தடுப்பு மருந்தி்ன எடுத்து்க க�ோணடோல எலகலைோோின் 
வோழ்்க்�யும வி்ைவில இயலபு �ி்லை்ககுத் திருமபி விடும என்ப்த �ி்னவூட்டுங�ள்.

• தடுப்பு மருந்து உங�ளு்ககு்க �ி்ட்ககும �ோள் வந்ததும �ீங�ளும �ிச்ெயமோ� அத்ன எடுத்து்க 
க�ோள்ளுவீர்�ள் என்று அவோிடம கூறுங�ள்.

எனது குடும்ப உறுப்்பினர் தடுப்பு மருந்ததினன ஏற்ி்க ச�ோள்வது ்பற்ி ஒரு 
்பதட்டமோன ஆவல் நினல அல்லது ்பயம ச�ோண்டவைோ� இருந்தோல் என்ன 
செயயலோம? 
• தடுப்பு மருந்து பற்ி அவர்�ள் தங�ைிடம உள்ை பதட்டமோன ஆவல�ி்லை எணணங�்ையும 

பயம �லைந்த உணர்வு�்ையும மனம தி்ந்து உங�ைிடம கூ்ச் கெயது அவற்் 
ெிைத்்தயடன் க�ளுங�ள். 

• அவர்�ளு்ககு இரு்ககும பதட்டமோன ஆவல�ி்லை �ியோயமோனது என்று அவர்�ைிடம கூறுங�ள். 
தடுப்பு மருந்து எப்படி இவவைவு வி்ைவோ�த் தயோோி்க�ப்பட்டு விட்டது என்பது பற்ிய ஆவல�ி்லை 
அவர்�ளு்ககு இருந்தோல, இன்்்ய கதோழிலநுட்பம மி�வம முன்கனற்மோனது என்றும இமமுயறெி 
உலை�ைோவிய மு்்யில �டந்து கவற்ி �ோணமுடிந்தது என்று ்ோப�ப்படுத்துங�ள்.

• அவர்�ள் தமது மருத்துவர் அலலைது ஆகைோ்க�ிய பைோமோிப்பு்க குழுவினருடன் தடுப்பு மருந்து பற்ி 
�்த்ககுமபடி ஊ்க�ம அைியுங�ள். இதனோல ெமபந்தப்பட்கடோோிடம இருந்து �ிபுணத்துவமோன 
மருத்துவ ோீதியோன வி்ட�்ை அவர்�ள் கப்முடியும. மு்க�ியமோ�, தடுப்பு மருந்து�ைின் 
பலகவறு வ்��ள் பற்ி அ்ிய முடியும. இவவோறு உ்ையோட அவர்�ளு்ககு உங�ள் உதவி 
கவணடுமோ என்றும க�ட்�வும.

• இ்ணயம வழியோ�்க �ி்ட்ககும த�வல�ைில �ி்்யத் தவ்ோன �ருத்து�ளும அடங�ி 
உள்ைன என்ப்த ்ோப�ப்படுத்துங�ள். த�வல�்ை வழஙகும மூலைவைங�ள் எலலைோகம 
�மபத்த்க�வனவோ� உலை�ில இருப்பதில்லை. �மபத்த்க� த�வல �ி்ட்ககும த�வல 
மூலைவைங�்ை அவர் அணு�ிப் படிப்பதறகு வழி�ோட்டி உதவுங�ள். 

• இந்த விடயத்தி்ன உங�ள் உ்ையோடல�ைில கதோடர்ச்ெியோ� எப்கபோழுதும �்தத்து்க 
க�ோணடு இரு்க� கவணடோம. �ீங�ள் அவரு்ககு வோெி்ககுமபடி க�ோடுத்தவற்் அவர் 
வோெிப்பதறகு அலலைது மருத்துவர் அவரு்ககு்க கூ்ியன பற்ி அவர் கயோெித்துப் போர்ப்பதறகு 
கபோதிய இ்டக�ைம க�ோடுங�ள். 

எனது குடும்ப உறுப்்பினர் ஒருவரு்ககு ஒவவோனம அலர்்ி எததிர்வினளவு ஒன்று 
கதோன்்ினோல் என்ன நி�ழும?
• தடுப்பு மருந்தினோல உணடோகும போைதூைமோன (தீவிைமோன) எதிர்வி்ைவு�ள் அலலைது ப்க� 

வி்ைவு�ள் அோிதோ�கவ �ி�ழு�ின்்ன.
• உங�ள் குடுமப அங�த்தவரு்ககு பின்வருவன கபோன்் ஏதும �ி�ழ்ந்தோல �ீங�ள் 911 கதோ்லைகபெி 

எணணி்ன அ்ழயுங�ள் அலலைது ஒரு மருத்துவருடன் அதுபற்ி்க �்தயுங�ள்: 
 - மூச்சு எடுப்பதில ெிைமம
 - கெந்கதோல ப்ட (hives)
 - மு�த்தில அலலைது வோயப்பகுதியில வீ்க�ம
 - மி�வும கவைி்ிய மு�ம
 - போைதூைமோன கெோர்வு �ி்லை

 - �ோயச்ெல
 - வலிப்பு�ள்
 -  உடலில ஊெி க�ோணடு குத்துவது கபோன்் 

உணர்வு அலலைது வி்்ப்பு உணர்வு.

• �ீங�ள் AstraZeneca தடுப்பு மருந்தி்ன �ோன்கு முதல 28 �ோட்�ைின் முன்போ� உங�ளு்டய 
முதலைோவது தடுப்பு மருந்துப் பங�ைவோ� எடுத்து இருந்தோல, VITT உடல�லை்க க�ோைோ்ி்ன்க 
�ோட்ட்ககூடிய அ்ிகு்ி�ள் பற்ி அ்ிந்து க�ோள்ளுங�ள். இது அோிதோ� உணடோகும ஒரு �ி்லை்ம 
ஆகும. ஆனோலும முன்கூ்ிய �ோலை இ்டயில பின்வரும அ்ிகு்ி�ள் உங�ைில கதோன்றும 
என்்ோல, தயவுகெயது உங�ளு்ககுச் ெமீபமோ� உள்ை அவெை�ோலை ெி�ிச்்ெ �ி்லையத்து்ககு கென்று 
உங�்ை்க �ோட்டுங�ள் :

 - �டு்மயோன த்லையிடி உணடோ�ிப் கபோ�ோமல �ி்லைத்து �ிற�ி்து
(ப்க�ம 7 ்ககு கதோடரு�ி்து)

(ப்க�ம 5 இல இருந்து கதோடரு�ி்து )
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8 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.

 - வலிப்பு
 - உங�ள் உடலின் ஒரு போ�த்்த அ்ெப்பதில ெிைமம
 -  புதிதோ� வந்து கபோ�ோமல �ி்லைத்து �ிறகும கதைிவற் அலலைது இைட்்டப் கபோருட்�ைோ�த் 

கதன்படும �ணபோர்்வ
 - கபசுவதில ெிைமம
 - அவெைமோ� மூச்சு எடுத்தல
 - �டு்மயோன மோர்பு, பின்முதுகு அலலைது வயிறறு வலி
 - அெோதோைண மு்்யில இைத்தம வடிதல அலலைது கதோலில இைத்தம �ணடுதல
 -  கதோலில புதிதோ�த் கதோன்றும ெிவப்பு அலலைது �த்தோி �ி்மோன புள்ைி�ள் அலலைது இைத்த்க 

க�ோப்புைங�ள்
 -  உங�ள் புஜப் பகுதியில அலலைது �ோலில புதிதோ�த் கதோன்றும �டு்மயோன வீ்க�ம, வலி 

அலலைது கதோல �ி்மோற்ம

எனது குடும்ப உறுப்்பினர் எடுத்து வரும மருந்து�ளின் நினலனம என்ன? 
தடுப்புமருந்து அவறன்ப் ்போததி்ககுமோ?
• மருந்து�ள் எடுத்துவருகவோோில கபருமபோலைோகனோர் தமது மருந்து�ள் தடுப்பு மருந்துடன் �லைப்பது 

பற்ி �வ்லைப்பட கவணடிய கத்வ இல்லை. எனினும, இது அவைது மருத்துவர் அலலைது 
மருந்தோைோிடம க�ட்பதறகு ஒரு �லலை க�ள்வியோகும.

• இைத்தத் திைள்வு்ககு எதிைோன (இைத்த கமலிவூட்டி) மருந்து�்ை அவர் உட்க�ோணடு வந்தோல, 
அவரு்ககு தடுப்பு மருந்து ஏறறுபவோிடம அத்ன்க கூறுதல கவணடும. அவர்�ளும ஊெி 
குத்துவதனோல உங�ளு்ககு ஏறபட்க கூடிய ஊறு்க �ோயங�்ை கு்்்க� முயலுவர். 

எனது குடும்ப உறுப்்பினர் தடுப்பு மருந்ததினன எடுப்்பதறகு விரும்பவில்னல 
என்்ோல் என்ன நி�ழும? இததில் அவரு்ககு உள்ள உோினம�ள் எனவ?
• ஒன்ைோ்ிகயோ மோ�ோணத்தில க�ோவிட்-19 தடுப்பு மருந்தி்ன ஏற்ி்க க�ோள்வது அவைவர் 

சுயவிருப்பத்தின்படிகய �்டகபறு�ி்து. தடுப்பு மருந்தி்ன எடுத்து்க க�ோள்வது 
அவரு்ககுச் ெோியோன ஒரு முடிவோ� இரு்ககுமோ என்பது பற்ி அவைது மருத்துவர், ஆகைோ்க�ிய 
பைோமோிப்பு்க குழுவினர், குடுமபத்தினர், அவரு்ககு �மபி்க்�யோன பி்ர் ஆ�ிகயோருடன் அவர் 
�லைந்து்ையோடலைோம.

• தடுப்பு மருந்தி்ன அவர் எடுப்பதறகு முன்போ� தடுப்பு மருந்தி்ன தோன் எடு்க�ிக்ன் என்ப்த 
விைங�ி்க க�ோணடதோ�வும, அத்னப் கபறுவதறகு அவர் இணங�ி இரு்க�ி்ோர் என்றும 
கூறும ஒரு படிவத்தில அவர் ்�கயோப்பம இடகவணடி இரு்ககும. தடுப்பு மருந்தி்ன உடலில 
ஏறறுவதறகு முன்போ�, எந்த க�ைத்திலும அவர் தனது எணணத்்த மோற் முடியும. அவர் 
இன்னும கூடுதலைோன த�வல தன்ககு கவணடும என்று க�ட்டுப் கப்வும முடியும.

• இவவிடயத்தில அவர்�ளு்ககு உள்ை ெட்ட உோி்ம�ள் பற்ி கமலும த�வல கபறுவதறகு அவர்�ள் 
விருமபினோல, அவர்�ளு்டய மருத்துவருடன் உ்ையோடுமபடி அவர்�்ை ஊ்ககுவியுங�ள்.

எனது குடும்ப உறுப்்பினர் தனது ெோர்்போ� தன்ககுப் ்பததிலோ� முடிவு எடு்ககும 
ஒருவனை னவத்து இருந்தோல் என்ன நி�ழும?
• உங�ளு்டய குடுமப அங�த்தவோிடம அவரு்ககுப் பதிலைோ� முடிவு�ள் எடு்ககும ஒருவர் 

இரு்க�ி்ோர் என்்ோல அந்த �பர் குடுமப அங�த்தவோின் ெோர்பில இதற�ோன முடிவி்ன 
எடுப்போர். இவவோறு பதிலைோ� முடிவு எடுப்பவர் தடுப்பு மருந்து எடுத்தல பற்ி முன்பு உங�ள் 
குடுமப அங�த்தவர் கவைியிட்டு இருந்த அவைது எணணங�்ை மனதில க�ோள்ை கவணடும. 
இத் தடுப்பு மருந்தி்ன எடுப்பது பற்ிகயோ அலலைது கபோதுவோ� தடுப்பு மருந்து ஏறறுவது 
பற்ிகயோ குடுமப அங�த்தவர் எதுவும முன்பு கூ்ி இரு்க�வில்லை என்்ோல, பதிலைோ� முடிவு 
எடு்ககும �பர் இத்தடுப்பு மருந்து குடுமப அங�த்தவோின் ெி்ந்த �ன்்ம்ககு ஏற்தோ என்் 
எணணித் தனது முடிவி்ன எடுப்போர்.

(ப்க�ம 8 ்ககு கதோடரு�ி்து)

(ப்க�ம 6 இல இருந்து கதோடரு�ி்து )
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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

க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

CAMH �ினலயத்னதச் கசரநத Azrieli Adult Neurodevelopmental Centre (அஸ்ிநயலி வயதுவநகதோர 
�ரம்புவிருத்தி �ினலயம்) வைஙகிய அனுமதியுடன இனசவுபடுத்தி இஙகு நகோடுககபபட்டு உள்ளது. 

8 இல் 8

உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள.

• குடுமப உறுப்பினர் தடுப்பு மருந்தி்ன எடுப்பதறகு முன்போ� அவைது பதில முடிவோைர் அவோின் 
ெோர்போ� ெமபந்தப்பட்ட படிவத்தில ்�கயோப்பம இடுவோர்.

• குடுமப உறுப்பினரு்ககு தனது உோி்ம�ள் பற்ி இன்னும கூடுதலைோன த�வல 
கவணடுகமன்்ோல அவைது மருத்துவருடன் �்த்ககுமபடி அவரு்ககு ஊ்க�ம அைியுங�ள்.

• உங�ள் குடுமப அங�த்தவர் இன்னமும வயது வைோத (minor) ஒருவைோ� இருந்தோல அவைது 
இண்க�ம பற்ி கமலும த�வல கபறுவதறகு, இத்த�வல கவைியீட்டுத் கதோடோில அடஙகும 
FAQ info sheet அடி்க�டி க�ட்�ப்படும க�ள்வி�ளு்க�ோன த�வல இதழ் விபைங�்ைப் 
போர்்வயிடுங�ள்.

தடுப்பு மருந்னத குடும்ப உறுப்்பினர் உடலில் ஏற்ிய ்பின்்போ� சதோடர்ந்து 
�வனமோ� நடந்து ச�ோள்ள கவண்டிய அவெியம அவரு்ககு உள்ளதோ? 
• இைணடு பங�ைவு�ள் எடு்க� கவணடிய ஒரு தடுப்பு மருந்தி்ன �ீங�ள் எடுத்து இருந்தோல, 

உங�ள் முதலைோவது பங�ைவின் பின்போ� உங�ளு்ககு முழு்மயோன க�ோவிட்-19 க�ோயப் 
போது�ோப்பு இரு்க� மோட்டோது. ஏகனன்்ோல ்வைசு்க �ிைமியுடன் கபோைோடத் தயோைோவதறகு உங�ள் 
உடலு்ககு கபோதிய �ோலைம கத்வப்படு�ி்து. க�ோய்ககு எதிைோன முழு்மயோன போது�ோப்பி்ன 
�ீங�ள் கபறுவதறகு உங�ளு்ககு கு்ித்த தடுப்பு மருந்தின் இைணடோவது பங�ைவும 
கத்வப்படு�ி்து.

• ஒரு பங�ைவு மட்டும கத்வப்படு�ின்் ஒரு தடுப்பு மருந்தி்ன �ீங�ள் உடலில எடுத்து இருந்த 
கபோதிலும, பூைண போது�ோப்பு �ி்லை்ய அ்டவதறகு உங�ளு்ககு �ோலு வோைங�ள் வ்ையில 
கத்வப்படு�ி்து. 

• ம்க�ள் கதோ்�யினோில உள்ை ஒவகவோருவரு்ககும தடுப்பு மருந்து க�ோடுத்து முடிப்பதறகு �ோலைம 
எடு்ககும. ம்க�ள் கதோ்�யினோில கபருமபோலைோனவர்�ள் தடுப்பு மருந்்த எடுத்து முடி்ககும 
வ்ையில, க�ோவிட்-19 ்வைசு �ிருமி ஆளு்ககு ஆள் பைவி்க க�ோணகட இரு்க�லைோம.

• தடுப்பு மருந்தி்ன முழுதோ� எடுத்த பின்பு கூட பின்வரும இ்வ கபோன்் கபோதுெனத்து்க�ோன 
ஆகைோ்க�ிய வழி�ோட்டல க�்ி�்ை �ீங�ள் பின்பற் கவணடிய கத்வ உள்ைது :

     -  மு�்க �வெம ஒன்்ி்ன அணிதல 
     -  அடி்க�டி ்� �ழுவுதல அலலைது தமது ்��ைில இருந்து �ிருமி அ�றறுதல 
     -  முடிந்த கபோழுகதலலைோம மற்்ய மனிதர்�ைில இருந்து 6 அடி தூைத்தில �ிற்ல 
     -  கூட்டங�்ைத் தவிர்த்தல.

(ப்க�ம 7 இல இருந்து கதோடரு�ி்து )

கு்ிப்பு�ள்

!


