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க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 5 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 மருந்ததினை நோன் 
எடுக்கும் ப�ோழுது என்ை நடக்�திறது?

தடுப்பு மருந்ததினை நோன் எடுக்கும் ப�ோழுது நோன் �ோது�ோப்�ோ�
இருக்�திகறன் என்�னத உறுததிப் �டுதத என்ை பெய்யப்�டு�திறது?
• நீங்கள தடுப்பு மருநதிவை எடுக்கும் ச�றாழுது உங்கள ஆக�றாக்்கியதவதயும் �றாது்கறாப்�ிவையும் 

்கறாப்�தற்கறா்க முனகூட்டிகய ெில நவடமுவ்்கள �ின�ற்ப்�டும். 
• மருதது்ர்கள மறறும் மருதது் தறாதியிைர உங்களிடம் இ்றவ்க் க்கட்�றார்கள : 

     -  உங்களுக்கு க்கறா்ிட்-19 கநறாய் அ்ிகு்ி்கள உளளை்றா?
     -  சு�க்்கறாய்்செல் தடுப்பு ஊெி மருநதுக�றால இனனுசமறாரு தடுப்பு மருநதிவை நீங்கள எடுதது 

உளளீர்களறா ்கடநத14 நறாட்்களில் (இ�ண்டு ்றா�ங்களில்) 
     -  ்கடநத ்கறாலததில் உங்களுக்கு ஏதறா்து �றா�தூ�மறாை ஒவ்றாவம, அலர்ி எதிர்ிவளவு்கள 

ஏற�ட்டது உண்டறா?
• நீங்கள உங்கள தடுப்பு மருநதிவைப் ச�று்தறகு்ச செல்லும்ச�றாழுது அஙகு ஒவச்றாரு்ரும் ஒரு 

மு்கக் ்க்ெம் அணிநது இருப்�ர, வ்க்கவள ்கழு்ிய �ினபு மருநதுக்்கறா்கக் ்கறாததிருக்கும் ச�றாழுது 
மற்்ர்களிடம் இருநது 6 அடி தூ�ம் ்ில்கி நிற�ர. நீங்கள ஒரு மு்கக் ்க்ெதவத அணிய 
முடியறாமல் இருக்்கி்து என்றால் உங்கள மருதது்ருடன சதறாடரபு ச்கறாளளுங்கள.

• உங்களுக்கு மைதில் தயக்்கம் இருநதறால் அல்லது உங்களிடம் க்கள்ி்கள இருநதறால் அது�ற்ி 
உங்களுக்கு தடுப்பு மருநது த�வுளள ந�றாிடம் கூறுங்கள. அ்ர்கள உங்களுக்கு உத் முடியும்.

• மைிதர்களுக்கு தடுப்பு மருநது ஏற்ப்�டும் க்வள்களில் மருதது்ர்கள மறறும் மருதது் 
தறாதியிைர ஏதறா்து �றா�தூ�மறாை �க்்க ்ிவளவு்கள அ்ர்களிடம் கதறானறு்கின்ை்றா எனறு 
்கண்்கறாணிததுக் ச்கறாளளு்ர.

தடுப்பு மருந்து ெி�திசனெ நினை்யததுக்கு வருவதற்கு முன்�ோ� நோன் என்ை 
பெய்யகவண்டும்? நோன் எதனைக் ப�ோண்டு வரகவண்டும்?
• தடுப்பு மருநது எடுக்கும் ெநதரப்�ததின ச�றாழுது உங்களுக்கு ஒரு சமறாழிச�யரப்பு உவ�யறாளர 

கதவ் என்றால் தயவுசெய்து உங்கள மருதது்ர அல்லது ��றாமறாிப்புக் குழு்ிைறாிடம் க்களுங்கள.
• ஒரு செௌ்கறாியமறாை தளர்றாை கமலறாவடவய அணியுங்கள. உங்கள வ்கப் பு்ததின கமல் உளள 

�குதிவய கதறாளமூட்டு ்வ�யில் உருட்டி உயரதத ்ெதியறா்க இருக்்கட்டும்.
• ெி்கி்சவெ நிவலயதவத அவடயும் ச�றாழுது, உங்கள மு்கக் ்க்ெதவதக் ச்கறாண்டு ்றாருங்கள. 

வ்க்கவளயும் ்கழு்ிக் ச்கறாண்டு ்�வும் . நீங்கள ஒரு மு்கக் ்க்ெதவத அணிய முடியறாமல் 
இருக்்கி்து என்றால் உங்கள மருதது்ருடன சதறாடரபு ச்கறாளளுங்கள. 

• உங்களுவடய ஆக�றாக்்கிய அட்வட அல்லது க்ச்றாரு அவடயறாள ஆ்ணதவதக் ச்கறாண்டு 
்றாருங்கள (உதறா�ணம்: ்கடவு்செீட்டு அல்லது ்றா்கை ஓட்டுநர அனுமதிப் �ததி�ம்). இவ் எதுவும் 
இல்லறாது க�றாைறாலும் உங்களுக்கு தடுப்பு மருநது ச்கறாடுக்்கப்�டும். உங்களிடம் அவடயறாளததுக்்கறாை 
ஆ்ணம் எதுவும் இல்வலசயன்றால் உங்கள ஆக�றாக்்கிய ��றாமறாிப்புக் குழு்ிைறாில் ஒரு்றாிடம் 
அல்லது உங்களுக்கு தடுப்பு மருநது ச்கறாடுக்்க உளள்றாிடம் அது�ற்ிக் ்கவதயுங்கள .

• உங்களுக்குத கதவ்ப்�ட்டறால், ஆதறா� உத்ி ்ழஙகும் ஒரு்வ� உங்களுடன அவழதது ்றாருங்கள.
• மஞெள நி்ததில் உளள உங்களுவடய தடுப்பு மருநதுப் �திவு அட்வட(immunization card) 

உங்களிடம் இருநதறால் அதவைக் ச்கறாண்டு ்றாருங்கள. 
• ்ழக்்கம் க�றால உங்களுவடய உணவ் உண்டு ச்கறாளளுங்கள.

்கவடெியறா்கப் புதுப்�ிக்்கப்�ட்டது: கம 17, 2021



க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 5 இல் 2 

*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.

தடுப்பு மருந்ததினை ஏற்றிக் ப�ோளவதற்கு முன்�ோ� நோன் என்ை பெய்ய கவண்டும்? 
• தடுப்பு மருநதிவை எடுப்�தறகு முன�றா்க, அததடுப்பு மருநதிவை உங்களுக்குக் ச்கறாடுக்கும் 

மருதது்ர அல்லது ஆக�றாக்்கிய ��றாமறாிப்பு ்ழஙகுநறாிடம் இவ்றா்றாை நிவலவம ஏதறா்து 
உங்களுக்கு இருநதறால் கூறுங்கள: 

     - உடல்நிவல ெறாியில்வல
     - க்கறா்ிட்-19 கநறாய்க்்கறாை அ்ிகு்ி்கள உளளை 
     - ்கருததறாிதது இருக்்கி்ீர்கள 
     - முவலப்�றால் ஊட்டும் நிவலயில் இருக்்கி்ீர்கள 
     - க்று ஊெி மருநது்கவள ஏற்ியச�றாழுது முனபு நீங்கள மயங்கி இருநதீர்கள 
     -  ஊெி ஏறறு்தறகு நீங்கள மி்கவும் �யப்�டுவீர்கள. அப்�டிசயன்றால் உங்கவள 

அவமதிப்�டுதத எனை உத்ியறா்க இருக்கும் 
     -  முனபு தடுப்பு மருநது ஒனறு ஏறறும்ச�றாழுது உங்களுக்கு ஒவ்றாவம அலர்ி எதிர்ிவளவு 

ஏற�ட்டதுண்டு 
     -  முனபு �றா�தூ�மறாை க்று ஒவ்றாவம அலர்ி எதிர்ிவளவு்கள உங்களுக்கு நி்கழ்நதது உண்டு
     -  இ�தத தி�ளவுக்கு எதி�றாை மருநது்கள (இ�தத சமலிவூட்டி்கள)உட்ச்கறாள்கி்ீர்கள 
     -  உங்களுவடய உடலில் கநறாய்ததடுப்பு ்லுத சதறாகுதி (immune system) �லவீைமறாைதறா்க 

இருக்்கி்து.(உதறா�ணம்: உங்களுக்கு HIV ்கிருமி, hepatitis C கநறாய், புறறுகநறாய் அல்லது 
�ி் �றா�தூ�மறாை சு்கவீைங்கள உளளை) 

     -  ்கடநத 14 நறாட்்கள (2 ்றா�ங்கள) ்கறாலததில் இனனுசமறாரு தடுப்பு மருநது உங்களுக்கு 
ச்கறாடுக்்கப்�ட்டது.

• கமலுளள �ட்டியலில் அடஙகும் நிவலவம்களில் எது்றாயினும் ஒனறு உங்களுக்குப் 
ச�றாருநது்கி்து என் க�றாதிலும், உங்களுக்கு தடுப்பு மருநது ஏற்முடியறாது எனறு 
எழுநத்றா்றா்கக் கூ்ி்ிட முடியறாது. எைக் முதலில் ஓர ஆக�றாக்்கிய ��றாமறாிப்பு ்ழஙகுநருடன 
உவ�யறாடி, தடுப்பு மருநதிவை ஏறறு்து உங்களுக்கு �றாது்கறாப்�றாை ஒரு செயல்முவ்யறா்க 
இருக்குமறா எனறு உறுதி செய்து ச்கறாள்து நல்ல ஒரு ்ழியறாகும்.

• இது உங்களுவடய இ�ண்டறா்து தடுப்பு மருநதுப் �ங்களவு (dose) என்றால் உங்களது முதலறா்து 
மருநதுப் �ங்கள்ிவை நீங்கள ஏற்ிய �ினபு உங்களுக்கு �க்்க்ிவளவு்கள எவ்கயனும் 
ஏற�ட்டது உண்டறா எனறு உங்களுக்கு தடுப்பு மருநது ச்கறாடுக்்கப்க�றாகும் ந�றாிடம் கூறுங்கள? 

• தடுப்பு மருநது �ற்ி உங்களுக்கு இருக்்கக் கூடிய க்கள்ி எதவையும் க்களுங்கள.

நோன் தடுப்பு மருந்து எடுக்�தின்ற குறிப்�ிட்ட அந்த தருணதததில் என்ை நி�ழும்?
• உங்களுக்கு தடுப்பு மருநது ஏற்ப்�ட முன�றா்க நீங்கள ஒரு �டி்ததில் வ்கசயறாப்�ம் இடும்�டி 

க்கட்்கப்�டுவீர்கள. தடுப்பு மருநதிவை எடுப்�தறகு நீங்கள இணங்கி உளளீர்கள என�வதயும் 
உங்கள க்கள்ி்கள யறா்றறுக்கும் �தில்்கள உங்களுக்குக் ்கிவடததை என�வதயும் உறுதி 
செய்யும் ்ிதததில் இப்�டி்ம் அவமநது இருக்கும். இ்சசெயல் முவ், இணக்்கம் ்ழஙகுதல் 
எனறு அவழக்்கப்�டும். இதனச�றாழுது எநத ஒரு கந�ததிலும் நீங்கள க்ண்டறாம் எனறு 
தீரமறாைிதது �டி்ததில் வ்கசயறாப்�ம் இடறாமல் ்ிடவும் முடியும் .

• ஒரு மருதது்ர அல்லது க்று ஆக�றாக்்கிய ��றாமறாிப்புப் �ணியறாளர ஒரு்ர உங்களுவடய வ்கப் 
பு்ததின கமல்பு்ப் �குதியில் ஊெி மூலம் இநத மருநதிவை ஏறறு்றார. சு�க்்கறாய்்செல் மருநது 
எடுப்�து க�றாலக் இதுவும் இருக்கும். 

• இத தடுப்பு மருநது உங்கள உடலில் செயல்�ட்டு உங்களுவடய கநறாய்ததடுப்பு ்லுத சதறாகுதிவய 
்கட்டி எழுப்�ி அதன �லததிவைக் கூட்டும்.



க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 5 இல் 3 

*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.

தடுப்பு மருந்ததினை நோன் எடுதத �ின்�ோ� என்ை நடக்கும்? 
• நீங்கள தடுப்பு மருநதிவை ஏற்ிக் ச்கறாண்ட �ினைர 15 நிமிடங்கள அகத ஸதலததில் தங்கி 

நினறு உங்களுவடய உணரவுநிவல திருப்தியறா்க இருப்�வத உறுதி செய்யுங்கள. 
• இதறகு முனைர எப்ச�றாழுதறாயினும் �றா�து�மறாை ஒவ்றாவம அலர்ி எதிர்ிவளவு்கள உங்களுக்கு 

ஏற�ட்டு இருநதறால், நீங்கள கமலும் ெறறு கந�ம் கூடுதலறா்க நிறகும்�டி க்ண்டப்�டுவீர்கள. 
நீங்கள �றாது்கறாப்�றாை நிவலவமயில் இருக்்கி்ீர்கள என�வத உறுதிப்�டுதத அ்ர்கள ்ிரும்பு்ர. 
உங்களுக்கு �றா�தூ�மறாை அல்லது அெறாதறா�ணமறாை �க்்க்ிவளவு்கள எவ்யும ஏற�டு்கின்ை்றா 
எனறு ்க்ைிக்்கப்�டும். இவ் நி்கழ்்து அபூர்ம். 

• தடுப்பு மருநது ெி்கி்சவெ நிவலயததில் இருக்கும் ஆக�றாக்்கிய ��றாமறாிப்புக் குழு்ிைர உடைடியறா்கத 
கதறான்க் கூடிய எதிர்ிவளவு்கள எதறகும் ெி்கி்சவெ செய்யத தயறா�றா்க இருப்�ர. 

• நீங்கள �ின்ரும் ெறாதறா�ண �க்்க்ிவளவு்களில் ெில்றவ் அனு�்ிக்்க கநறாிடலறாம் :
     -  பு்்லி 
     -  உங்களுக்கு ஊெி ஏற்ப்�ட்ட இடததில் ெி்நது வீக்்கம் ்கறாணப்�டுதல் 
     -  தவலயிடி 
     -  குமட்டல் அததுடன/அல்லது ெததி 
     -  இகலெறாை ்கறாய்்செல் அல்லது குளிர நடுக்்கம் 
     -  தவெநறார கநறாவு அல்லது மூட்டு்லி 
     -  ்கவளப்�றாை உணரவு.
• இப்�க்்க ்ிவளவு்கள ெறாதறா�ண நி்கழ்வு்களறா்க இருப்�துடன ்ிவ�்ில் மவ்நது ்ிடும். 
• உங்களுக்கு ஏதறா்து �றா�தூ�மறாை அல்லது அெறாதறா�ணமறாை �க்்க ்ிவளவு்கள ஏற�டு்கின்ை்றா 

எனறு ்க்ைிக்்கப்�டும். ஆைறால் இவ் நி்கழ்்து அபூர்ம். உங்களுக்கு �றா�தூ�மறாை 
�க்்க்ிவளவு்கள கதறான்ிைறால் மருதது்ர்கள உங்கவளக் ்க்ைிதது ெி்கி்சவெ அளிப்�ர. 

• தடுப்பு மருநதிவை ஏற்ி நறானகு மணிததியறாலங்களின உளளறா்க உங்களுக்கு இகலெறாை அல்லது 
மிதமறாை ஒவ்றாவம அலர்ி எதிர்ிவளவு (உ-ம்: வீக்்கம், செநகதறால் �வட) ஏதும் ஏற�ட்டறால், 
நீங்கள உங்களுவடய இ�ண்டறா்து தடுப்பு ஊெிமருநது ஏறறு்தறகு முன�றா்க, ஓர ஒவ்றாவமத 
துவ் நிபுணறாிடம் (allergist) செனறு உங்கவளப் �றாிெீலவை செய்து ச்கறாளளல் க்ண்டும்.

• உங்களுக்கு உடல்நலம் குன்ிய உணரவு ஏற�டுமறாைறால் நீங்கள உங்கள மருதது்ருடன 
அல்லது ��றாமறாிப்புக் குழு்ில் உளள இனனும் ஒரு்ருடன ்கவதக்்க க்ண்டும்.

• நீங்கள க்கறா்ிட்-19 தடுப்பு மருநதின இ�ண்டறா்து மருநதுப் �ங்களவ்(dose) உடலில் 
ஏற்ிக் ச்கறாண்ட �ினபு குவ்நத �ட்ெம் 28 நறாட்்கள (4 ்றா�ங்கள) க்று எநத ்வ்கத தடுப்பு 
மருநவதயும் எடுததுக் ச்கறாளளக் கூடறாது. 

தடுப்பு மருந்ததினை உடலில் எடுதத �ின்�ோ� கவறு �ிரசெினை�ள கதோன்றக் 
கூடுமோ?
• தடுப்பு மருநதிைறால் தூண்டப்�டு்கின் Vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia (VITT) 

என் அறாிதறா்க உண்டறாகும், ஆைறால் தீ்ி�மறாை இ�ததக் க்கறாளறாறு AstraZeneca அல்லது Janssen 
தடுப்பு மருநதிவை எடுதத �ின நறானகு முதல் 28 நறாட்்களின உளளறா்க ஒரு்ருக்கு உண்டறா்கலறாம். 
இது குருதியுவ்வு்கள, தீ்ி� ெி்கி்சவெப் �ிறாிவு அனுமதி மறறும் ம�ணதவதக் கூட ்ிவள்ிக்்கலறாம்.

     -   இத தடுப்பு மருநது்கவள்ச சூழ்நத �றாது்கறாப்புக் ்கண்்கறாணிப்பு மி்கவும் ்கண்டிப்�றா்க இருக்கும் 
்கறா�ணததறால், அறாிதறா்க உண்டறாகும் இப் �க்்க ்ிவள்ிவை ்ிஞ்றாைி்கள அ்தறாைிக்்க 
முடிநததுடன இப்ச�றாழுது வ்ததியர்கள இதவை அவடயறாளம் ்கண்டு ெி்கி்சவெயளிக்்கவும் 
முடி்கி்து.

     -   VITT இ�ததக் க்கறாளறாறு, AstraZeneca மறறுJanssen தடுப்பு மருநது ஆ்கியை �ற்ி 
கமலதி்க த்க்ல் ச�று்தறகு இதத்க்ல் இதழ் சதறாடறாில் அடங்கியுளள FAQ (அடிக்்கடி 
க்கட்்கப்�டும் க்கள்ி்கள) த்க்ல் இதழ் �றாரவ்யிடுங்கள.

?
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உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 5 இல் 4 

*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.

தடுப்பு மருந்ததிைோல் எைக்கு ஓர் எததிர்வினைவு ஏற்�ட்டு உளைது என்று 
நோன் எப்�டி அறி்ய முடியும்? எப்ப�ோழுது நோன் ஒரு மருததுவோின் உதவி 
ப�றகவண்டும்? 
• இததடுப்பு மருநதிைறால் உண்டறாகும் �றா�தூ�மறாை எதிர்ிவளவு்கள அல்லது �க்்க்ிவளவு்கள 

மி்க அறாிதறா்கக் நி்கழும்.
• என்றாலும், உங்களுக்கு அவ்றாறு ஏதும் நி்கழ்நதறால் உடைடியறா்க நீங்கள 911 சதறாவலக�ெி 

எண்வண அவழக்்க க்ணடும் அல்லது உங்கள மருதது்ர அல்லது ��றாமறாிப்புக் குழு்ிைறாில் 
இனனும் ஒரு்ருடன அது�ற்ிக் ்கவதக்்க க்ண்டும் : 

     -  மூ்சசு எடுப்�தில் ெி�மம் 
     -  கதறால் �வட /hives 
     -  மு்கததில் அல்லது ்றாய்ப் �குதியில் வீக்்கம் 
     -  மி்கவும் ச்ளி்ிய மு்கம் 
     -  �றா�தூ�மறாை கெறாரவு நிவல 
     -  ்கறாய்்செல் 
     -  ்லிப்பு்கள 
     -   உடலில் குண்டூெி ச்கறாண்டு குதது்து க�றான் உணரவு அததுடன /அல்லது ி்வ்ப்பு 

உணரவு 
• நீங்கள AstraZeneca தடுப்பு மருநதிவை நறானகு முதல் 28 நறாட்்களின முன�றா்க உங்களுவடய 

முதலறா்து தடுப்பு மருநதுப் �ங்கள்றா்க எடுதது இருநதறால், VITT உடல்நலக் க்கறாளறா்ிவைக் 
்கறாட்டக்கூடிய அ்ிகு்ி்கள �ற்ி அ்ிநது ச்கறாளளுங்கள. இது அறாிதறா்க உண்டறாகும் ஒரு 
நிவலவம ஆகும். ஆைறாலும் முனகூ்ிய ்கறால இவடயில் �ின்ரும் அ்ிகு்ி்கள உங்களில் 
கதறானறும் என்றால், தயவுசெய்து உங்களுக்கு்ச ெமீ�மறா்க உளள அ்ெ�்கறால ெி்கி்சவெ 
நிவலயததுக்கு செனறு உங்கவளக் ்கறாட்டுங்கள :

     -   ்கடுவமயறாை தவலயிடி உண்டறா்கிப் க�றா்கறாமல் நிவலதது நிற்கி்து
     -   ் லிப்பு
     -   உங்கள உடலின ஒரு �றா்கதவத அவெப்�தில் ெி�மம்
     -   புதிதறா்க ்நது க�றா்கறாமல் நிவலதது நிறகும் சதளி்ற் அல்லது இ�ட்வடப் ச�றாருட்்களறா்கத 

சதன�டும் ்கண்�றாரவ்
     -   க�சு்தில் ெி�மம்
     -   அ்ெ�மறா்க மூ்சசு எடுததல்
     -   ்கடுவமயறாை மறாரபு, �ினமுதுகு அல்லது ்யிறறு ்லி
     -   அெறாதறா�ண முவ்யில் இ�ததம் ்டிதல் அல்லது கதறாலில் இ�ததம் ்கண்டுதல்
     -   கதறாலில் புதிதறா்கத கதறானறும் ெி்ப்பு அல்லது ்கததறாி நி்மறாை புளளி்கள அல்லது இ�ததக் 

ச்கறாப்புளங்கள
     -   உங்கள பு்ப் �குதியில் அல்லது ்கறாலில் புதிதறா்கத கதறானறும் ்கடுவமயறாை வீக்்கம், ்லி 

அல்லது கதறால் நி்மறாற்ம்
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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

CAMH நிலையதலதைச் சேர்நதை Azrieli Adult Neurodevelopmental Centre (அஸ்ியயலி வயதுவ்நசதைோர நரம்புவிருததைதி நிலையம்) 

வழங்திய அனுமதைதியுடன் இலேவுபடுததைதி இஙகு ய்ோடுக்பபட்டு உள்ளது. 

ச்ோவிட்-19 தைடுபபுமரு்நது

உஙகளிடம் ககள்விகள் உணடு என்ோல், தயவுநசய்து உஙகள் னவத்தியருடன கனதயுஙகள்.

5 இல் 5 

க�ோவிட்-19 கநோயுக்�ோை தடுப்பு ஊெிமருந்ததினை நோன் எததனை தடனவ�ள 
எடுக்� கவண்டி்ய கதனவ உளைது? 
• க்கறா்ிட்-19 கநறாயிலிருநது பூ�ண �றாது்கறாப்�ிவைப் ச�று்தறகு, Pfizer-BioNTech மறறும் 

AstraZeneca ஆ்கிய தடுப்பு மருநது்களில் ஒன்ிவை நீங்கள இ�ண்டு தடவ்்கள ஊெிமருநதறா்க 
எடுக்்க க்ண்டிய கதவ் உளளது.

• இம்மூனறு மருநது்களின ்ிடயததில் ஒரு தடவ் மட்டும் ஊெிமருநது எடுப்�து க�றாதுமறாைதறா்க 
இருக்்க மறாட்டறாது. தடுப்பு ஊெிமருநதிவை இ�ண்டறா்து தடவ்யும் எடுக்்கக்ண்டும் என�து 
முக்்கியமறா்க உளளது. முதலறா்து தடவ் மருநதுப் �ங்கள்ிவை எடுதத �ினபு, இகலெறாை 
அள்ில் கநறாய் அ்ிகு்ி்கள உங்களுக்கு இருக்்கின்ை என்றாலும், இ�ண்டறா்து தடவ்யும் 
தடுப்பு ஊெிமருநதிவை எடுக்்கக்ண்டும் .

• உங்களுக்கு தடுப்பு மருநது ஏறறும் ந�ர நீங்கள எப்ச�றாழுது இ�ண்டறா்து தடவ் அம்மருநவத 
உடலில் ஏற்ிக் ச்கறாளள க்ண்டும் எனறு கூறு்றார எைக் அ்ர கூறும் தி்கதிவய . ்க்ைிததுக் 
ச்கறாளளுங்கள.

• க்கறா்ிட்-19 கநறாயில் இருநது நீங்கள பூ�ண �றாது்கறாப்�ிவை ச�று்தறகு Janssen (Johnson & 
Johnson) தடுப்பு ஊெிமருநதிவை ஒரு தடவ் மட்டும் எடுப்�து க�றாதுமறாைதறா்க உளளது.

தடுப்பு மருந்னத நோன் உடலில் ஏற்றி்ய �ின்�ோ� பதோடர்ந்து �வைமோ� நடந்து 
ப�ோளை கவண்டி்ய அவெி்யம் எைக்கு உளைதோ? 
• இ�ண்டு �ங்களவு்கள கதவ்ப்�டு்கின் ஒரு தடுப்பு மருநதிவை நீங்கள உடலில் எடுதது இருநதறால், 

உங்களுவடய முதலறா்து �ங்கள்ின �ினபு க்கறா்ிட்-19 வ்�சுக்கு எதி�றா்க உங்கள �றாது்கறாப்பு 
நிவல முழுவமயறா்க இருக்்கறாது. ஏசைைில் க்கறா்ிட்-19 கநறாயின வ்�சுக் ்கிருமிவய எதிரக்்க உங்கள 
உடல் ஆயததமறா்தறகு ெி்ிது ்கறாலம் எடுக்கும். நீங்கள கநறாயுக்கு எதி�றா்கப் பூ�ண �றாது்கறாப்�ிவைப் 
ச�று்தறகு உங்களுக்கு தடுப்பு மருநதின இ�ண்டறா்து �ங்களவு கதவ்ப்�டு்கி்து.

• ஒரு �ங்களவு மட்டும் கதவ்ப்�டு்கின் ஒரு தடுப்பு மருநதிவை நீங்கள உடலில் எடுதது இருநத 
க�றாதிலும், பூ�ண �றாது்கறாப்பு நிவலவய அவட்தறகு உங்களுக்கு நறாலு ்றா�ங்கள ்வ�யில் 
கதவ்ப்�டு்கின்து.

• மக்்கள சதறாவ்கயிைறாில் ஒவச்றாரு்ருக்கும் தடுப்பு மருநது ஏற்ி முடிக்்க ்கறாலம் எடுக்கும். 
மக்்கள சதறாவ்கயிைறாில் ச�ரும்�றாலறாை்ர்கள தடுப்பு மருநவத எடுதது முடிக்கும் ்வ�யில், 
க்கறா்ிட்-19 வ்�சு ்கிருமி ஆளுக்கு ஆள ��்ிக் ச்கறாண்கட இருக்்கலறாம்.

• நீங்கள தடுப்பு மருநதிவை ஏற்ிக் ச்கறாண்ட �ினபு கூட, ச�றாது ெைததுக்்கறாை ஆக�றாக்்கிய 
�றாது்கறாப்பு ்ழி்கறாட்டல் சந்ி்கவள �ின�ற் க்ண்டிய கதவ் உளளது: 

     -  மு்கக் ்க்ெம் அணியுங்கள 
     -  அடிக்்கடி வ்க ்கழுவுங்கள அல்லது உங்கள வ்க்களில் இருநது ்கிருமி அ்கறறுங்கள 
     -  முடிநத ச�றாழுசதல்லறாம் மறவ்ய மைிதர்களில் இருநது 6 அடி தூ�ததில் நில்லுங்கள 
     -  கூட்டங்கவளத த்ிருங்கள.

!

குறிப்பு�ள


