
  

இ�வள�   ேவகமாக   COVID-19   த���ம��ைத   
எ�ப�   நா�க�   ெப���ெகா�ேடா�?   

ெபப்ரவரி   23,   2021   

COVID-19   ெதாற்�ேநாய்ப்   பரவல்   ஆரம்பித்த   ஒ�   வ�டத்திற்�ள்   பல்ேவ�   த�ப்ப�ம�ந்�கள்   
ஏற்கனேவ   உ�வாக்கப்பட்��க்கின்றன,   அத்�டன்   அங்கீகரிக்கப்பட்��க்கின்றன.   இவ்வளவ�   
ேவகமாக   இ�   எப்ப�   நடந்த�   என்பைத   இந்தச்   ெசய்தியறிக்ைக    விளங்கப்ப�த்�கின்ற�.    இந்தச்   
ெசய்தியறிக்ைகயி�ள்ள   தகவல்கள்   ம�த்�வர்களா�ம்   ஆய்வாளர்களா�ம்   
உ�திப்ப�த்தப்பட்�ள்ளன.    

1. விஞ்ஞானிகள்,   அரசாங்கங்கள்   மற்�ம்   சர்வேதச   நி�வனங்கள்   
ெதாற்�ேநாய்ப்   பரவல்   ஒன்�க்காகத்   தயாராகிக்   ெகாண்��ந்தனர்.   

● ெதாற்�ேநாய்   ஒன்ைறப்   பல   ஆண்�களாக   எதிர்பார்த்தி�ந்த   ெவவ்ேவ�   நா�களின்   
விஞ்ஞானிகள்,   அரசாங்கங்கள்   மற்�ம்   சர்வேதச   நி�வனங்கள்    ஏற்கனேவ   
த�ப்ப�ம�ந்�கைள   உ�வாக்�ம்   ெசயல்�ைறைய   விைரவ�ப�த்�வதற்கான   
�ட்டாண்ைமகைள   உ�வாக்கியி�ந்தனர்.   

● COVID-19   என்ப�   �ற்றி�ம்   ப�திய   வைகயான   ஒ�   ைவரஸ்   அல்ல.   விரிவாக   ஆய்வ�   
ெசய்யப்பட்ட   SARS   ைவரஸ்   ேபான்ற   பிற   ெகாேரானா   ைவரஸ்கைள   இ�   ஒத்தி�க்கின்ற�.   

● கனடாவில்   கிைடக்�ம்   இரண்�   த�ப்ப�ம�ந்�கைளய�ம்   (Pfizer-BioNTech   மற்�ம்   Moderna)   
தயாரிப்பதற்�ப்   பயன்ப�த்தப்பட்ட   mRNA   ெதாழில்�ட்பம்   ஏற்கனேவ   பிற   
ெதாற்�ேநாய்க�க்காக   உ�வாக்கப்பட்�   ஆராயப்பட்��ந்த�.   அதனால்   COVID-19   ைவரஸ்   
அைடயாளம்   காணப்பட்டவ�டன்   இந்த   ெதாழில்�ட்பத்ைத   மிக   விைரவாகப்   
பயன்ப�த்தக்��யதாக   இ�ந்த�.   

2. ஒேர   ேநரத்தில்   அைனவ�ம்   விைனத்திற�டன்   ெசயல்பட்டனர்.   
● ைவரசின்   மரப�   மிக   விைரவாக   அைடயாளம்   காணப்பட்�ப்   பகிரங்கப்ப�த்தப்பட்ட�.   

● அதிகரிக்கப்பட்��ந்த   உலகளாவிய   நிதியளிப்ப�   COVID-19   த�ப்ப�ம�ந்�   ஆய்வ�க்�ப்   
பயன்ப�த்தப்பட்ட�.   

● ெவவ்ேவ�   ைமயங்களில்   ஒேர   ேநரத்தில்   பரிேசாதைனகள்   மற்�ம்   ஆய்வ�கள்   நடந்�   
ெகாண்��ந்தன.   

● த�ப்ப�ம�ந்�களின்   உ�வாக்கத்தில்    பணிப�ரிந்த   ஆராய்ச்சியாளர்கள்   தரவ�கைளச்   
ேசகரிப்பதற்�ம்    பகிர்ந்�ெகாள்ளவதற்�ம்   மின்ன�   �ைறகைள   விைனத்திறனான   
வழிகளில்   பயன்ப�த்தினர்.   

3. பரிேசாதைனகளில்   பங்�ெகாள்வதற்�ப்   பலர்   தன்னார்வத்�டன்   
�ன்வந்தனர்.   

அதிக   எண்ணிக்ைகயிலான   மனிதர்களில்   பரிேசாதிக்கப்ப�ம்   வைரக்�ம்   த�ப்ப�ம�ந்�கள்   
அங்கீகரிக்கப்பட   ��யா�.   இைவ   “ம�த்�வப்   பரிேசாதைனகள்”   என்�   அைழக்கப்ப�கின்றன.   
COVID-19   ம�த்�வப்   பரிேசாதைனக�க்�   ஏராளமான   மக்களின்   ஆதரவ�   இ�ந்த�,   அத்�டன்   
அைனத்�ப்   பின்னணியி�ம்   உள்ள   ஆயிரக்கணக்கான   மக்கள்   பரிேசாதைனகளில்   பங்ேகற்க   
விைரவாக   �ன்வந்தனர்.   எனேவ   COVID-19   த�ப்ப�ம�ந்�கைள   உ�வாக்�வதற்�ப்     



  

பயன்ப�த்தப்பட்ட   ம�த்�வப்   பரிேசாதைனகளின்   அளவ�   அத்தைகய   பரிேசாதைனக�க்�ப்   
பயன்ப�த்தப்ப�ம்   வழைமயான   ம�த்�வப்   பரிேசாதைனகளின்   அளைவவிட   மிக   
அதிகமானதாக   இ�ந்த�.   

4. அதிகளவிலான   ேநாய்த்ெதாற்�   வதீம்   த�ப்ப�ம�ந்�ப்   
பரிேசாதைனக்�   உதவிெசய்த�.   

● த�ப்ப�ம�ந்�கள்   COVID-19க்�   எதிரான   பா�காப்ைப   அளிக்கின்றனவா   என்பைத   
அறிந்�ெகாள்வைத   அதிகளவிலான   COVID-19   ேநாய்த்ெதாற்�   வதீம்   எளிதாக்கிய�.   ��கிய   
காலத்திற்�ள்,   த�ப்ப�ம�ந்�   ெபற்�க்ெகாண்ட   ��வின�டன்   ஒப்பி�ம்ேபா�,   த�ப்ப�ம�ந்�   
ெபற்�க்ெகாள்ளாத   ��வினர்   கணிசமான   அளவில்   COVID-19   ஆல்   ேநாய்வாய்ப்பட்��ந்தனர்.   
இ�   த�ப்ப�ம�ந்�   விைனத்திறனான�   என்பைத   நி�பித்த�.   

● ெப�ம்பா�ம்,   விைனத்திறனான   ஒ�   த�ப்ப�ம�ந்ைத   உ�வாக்க   �ன்   ஆய்வாளர்கள்   பல   �ைற   
�யற்சிக்க   ேவண்�ம்.   ஆனால்,   இங்ேகா   பரிேசாதைனகளின்ேபா�   �தலாவ�   COVID-19   
த�ப்ப�ம�ந்�கள்   சிறப்பான   ெசயற்பாட்ைடக்   காட்�ன.   

5. பரிசீலைன   மற்�ம்   ஒ�ங்��ைறச்   ெசயல்�ைறகள்   ேநரத்�டன்   
ெதாடங்கப்பட்டன.   

கடந்த   காலத்தில்,   ஆய்வ�   மற்�ம்   பரிேசாதிப்ப�   ��ந்த   பின்ேப   அரசாங்கங்க�ம்   பிற   
ஒ�ங்��ைற   அைமப்ப�க�ம்   த�ப்ப�ம�ந்�ப்   பரிசலீைனச்   ெசயல்�ைறகைள  
ஆரம்பித்தி�ந்தன.   ஆனால்   இந்த   �ைற   ஆய்வின்   ஒவ்ெவா�   கட்டத்தின்   ேபா�ம்   
ஆய்வ�த்தரவ�கைள   அவர்கள்   பரிசலீித்தனர்.   அ�   பரிசலீைனச்   ெசயல்�ைறைய   மிகவ�ம்   
விைனத்திறன்   உள்ளதாக   மாற்றிய�.   பா�காப்ப�   நடவ�க்ைககள்   எ�வ�ம்   
தவிர்க்கப்படவில்ைல.    நிர்வாகச்   ெசயல்�ைறக�ம்   ஆய்வ�ச்   ெசயல்�ைறக�ம்   ஒேர   
ேநரத்தில்   நிகழ்த்தப்பட்டன,   இ�   மிகப்ெபரிய   அளவில்   ேநரத்ைத   மதீப்ப�த்திய�.    

ஒ�   வ�டத்திற்�ள்   COVID-19   த�ப்ப�ம�ந்�கைளத்   தயாரிக்கவ�ம்   விநிேயாகிக்கவ�ம்   ��யவர்களாக   
நாங்கள்   இ�ப்ப�   எங்களின்   ெபரிய   அதிர்ஷ்டேம.    த�ப்ப�ம�ந்�கைள   உ�வாக்கப்   
பயன்ப�த்தப்ப�ம்   பா�காப்ப�   நைட�ைறகள்   எ�வ�ம்   COVID-19   த�ப்ப�ம�ந்தின்   உ�வாக்கத்தில்   
தவிர்க்கப்படவில்ைல   என்பைத   அறிவ�    மிகவ�ம்   ஆ�தலளிப்பதாக   இ�க்கிற�.   

கனடாவில்   த�ப்ப�ம�ந்�கள்   எவ்வா�   அங்கீகரிக்கப்பட்டன   
என்ப�   பற்றிய   ேமலதிக   தகவல்க�க்�   Health   Canadaஇன்   

வைலப்பக்கத்ைத   இதில்:   
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/preventio 
n-risks/covid-19-vaccine-treatment.html    (ஆங்கிலம்)   

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-ris 
ques/covid-19-vaccins-traitements.html    (பிெரஞ்)   
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