க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள்
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen (Johnson & Johnson)
மோர்ச் 17, 2021 அன்று புதுப்பிக் ப்பட்டது

க ோவிட்-19 வருவதனோல் ஏற்படும் ஆபத்து ள்
க ோவிட்-19 என்னும் வவரஸ் ததோற்று நுவரயீரவை முதன்வமயோ த் தோக் க்கூடியதோகும். அவனத்து
வயதினருக்கும் இந்தத் ததோற்று ஏற்படைோம். சிை நபர் ள் தங் ளது பணி அல்ைது வசிக்கும் நிவை ள்
ோரணமோ க ோவிட்-19 ததோற்று ஏற்படும் அதி ஆபத்தில் உள்ளோர் ள். வயதோன தபோியவர் ள்
மற்றும் ஒரு கநோய் நிவை உள்ள நபர் ள் க ோவிட்-19 கநோயோல் அதி மோன கநோய்வோய்ப்படுதல்
இருக் க்கூடும்.
மிதமோன கநோய்வோய்ப்படுதலிலும்கூட, சிை நபர் ளுக்கு ததோற்று குணமவடந்தோலும் பை
மோதங் ளுக்கு அறிகுறி ள் இருக் க்கூடும். க ோவிட்-19 ததோற்றோனது நுவரயீரல், இருதயம் அல்ைது
மூவளக்கு கசதத்வத விவளவிக் க்கூடும். நீண்ட ோை அறிகுறி ளில் உள்ளடங்குபவவ கசோர்வு,
மூச்சுவிடுவதில் சிரமம், வனம் த ோள்வதில் சிரமம், தவச வலி ள் மற்றும் இதர அறிகுறி ளோகும்.
க ோவிட்-19 கநோவய உண்டோக்கும் த ோகரோனோ வவரஸ் ததோடர்ந்து புதிய உருமோற்றங் வள
த ோண்டிருப்பதோல், இது மி வும் எளிதோ ததோற்வற பரப்பி, கமலும் தீவிர கநோய்வோய்ப்படுதவை
உண்டோக்கும். தற்கபோது ஒன்டோோிகயோவில் பல்கவறு உருமோறிய வவ ள் உள்ளன. சமூ
இவடதவளி மற்றும் தடுப்பூசி ள் கபோன்ற தபோது ஆகரோக் ிய நடவடிக்வ ள், இந்த உருமோறிய
வவரசு ளுக்கு எதிரோ உங் வளப் போது ோக்கும்.

தடுப்பூசி ள் எவ்வோறு தசயல்புோி ின்றன
க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள், க ோவிட்-19 ததோற்றிலிருந்து நம்வம போது ோக்கும் ஆண்டிபோடீவை
உருவோக் நமது கநோதயதிர்ப்பு மண்டைத்வத வலுப்படுத்த நமது உடலுக்கு அறிவுறுத்தல் வள
வழங்கு ின்றன. க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள் 16 முதல் 18 வயதுவடய மற்றும் முதிகயோர் ள் உள்ளிட்ட
வயதோனவர் ளுக்கும் வழங் ைோம். இரண்டு கடோஸ் ள் கதவவப்படும் மூன்று தடுப்பூசி ள் னடோவில்
பயன்போட்டிற் ோ அனுமதிக் ப்பட்டுள்ளது. The Janssen (Johnson & Johnson) தடுப்பூசி மட்டுகம ஒகர
ஒரு தடோவை த ோண்டது. தடுப்பூசியில் க ோவிட்-19-ஐ உண்டோக்கும் வவரஸ் இல்வை, அதனோல்
அது நமக்கு ததோற்வற அளிக் ோது.

தடுப்பூசியின் பைன் ள்
அவனத்து க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ளும் க ோவிட்-19 க்கு எதிரோன தீவிர கநோய்வோய்ப்படுதலிருந்து
மக் வளப் போது ோப்பதோ நிரூபிக் ப்பட்டுள்ளன. ஒரு சிறந்த கநோதயதிர்ப்பு எதிர்விவனவய நமது
உடைோனது உருவோக்குவதற்கு தடுப்பூசி கபோட்டபிறகு இரண்டு வோரங் ள் எடுக்கும். அவனத்து
தடுப்பூசி ளும் இருதய அல்ைது நுவரயீரல் பிரச்சவன ள், நீோிழிவு அல்ைது உயர் இரத்த அழுத்தம்
கபோன்ற ஆகரோக் ிய நிவை ள் உள்ள நபர் ளுக்கும் போது ோப்போனவவயோகும். கநோய்வோய்ப்படுதல்
அல்ைது சி ிச்வச ோரணமோ தோனியங் ி-கநோய்எதிர்ப்பு நிவை அல்ைது பைவீனமோன கநோய்எதிர்ப்பு
த ோண்ட நபர் ளுக்கும் இந்த தடுப்பூசி போது ோப்போனது ஆனோல், இந்த நிவை ள் த ோண்டுள்ள
நபர் ளுக்கு தடுப்பூசி தசயல்புோியோமலும் கபோ ைோம்.
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தடுப்பூசி கபோட்டுக்த ோண்ட பிறகும் உங் ளுக்குக் க ோவிட்-19 ததோற்று ஏற்பட சிறிதளவு வோய்ப்பு
உள்ளது. இத்தருணத்தில், இந்த தடுப்பூசியின் போது ோப்பு எவ்வளவு ோைம் நீடிக்கும் என்பது குறித்து
எந்த த வல் ளும் இல்வை. எதிர் ோைத்தில் ஒரு பூஸ்டர் மருந்தளவு போிந்துவரக் ப்படைோம்.

தடுப்பூசி உட்தபோருட் ள் / ஒவ்வோவம ள்
தடுப்பூசி ளில் லிபிட்ஸ், உப்பு, சக் வர மற்றும் பஃபர்ஸ் உள்ளன. தடுப்பூசியில் முட்வட, தெைட்டின்,
கைதடக்ஸ், பதப்படுத்தும் தபோருட் ள், ஆண்டிவபதயோட்டிக்ஸ் அல்ைது அலுமினியம் கபோன்றவவ
உள்ளடங் வில்வை. க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ளுக்கு ஒவ்வோவம ஏற்படுவது அோிதோனது. உங் ளுக்கு
உணவு, மருந்து அல்ைது சுற்றுசூழல் ஒவ்வோவம ள் இருந்தோலும் தடுப்பூசி ள் போது ோப்போனவவ.
உங் ளுக்கு போலிஎதிலின் ிவள ோல், ட்கரோதமதவமன் அல்ைது போலிகசோர்கபட் கபோன்றவற்றுக்கு
தீவிர ஒவ்வோவம வள இருந்தோல், முதலில் உங் ள் மருத்துவருடன் ைந்தோகைோசியுங் ள்.

பக் விவளவு ள் மற்றும் ஆபத்து ள்
தடுப்பூசி கபோட்டுக்த ோண்ட சுமோர் ஒவ்தவோரு 10 நபர் ளில் ஒருவருக்கு பக் விவளவு ள்
ஏற்படக்கூடும் - அவற்றில் தபரும்போைோனவவ கைசோனது முதல் மிதமோனதோ இருக்கும், சிை
நோட் ளில் அவவ குணமவடந்துவிடும். தபோதுவோன பக் விவளவு ளில் உள்ளடங்குபவவ
சிவந்துகபோகுதல், வலி, ஊசி கபோட்ட இடத்தில் அோிப்பு அல்ைது வீக் ம், ோய்ச்சல், தவைவலி,
கசோர்வோ உணர்தல், தவச வலி ள், மூட்டு வலி ள், குளிர் நடுக் ம், குமட்டல் மற்றும்/அல்ைது வோந்தி
கபோன்றவவயோகும்.
பக் விவளவு ள் தபோதுவோ ஒன்று முதல் மூன்று நோட் ள் வவர நீடிக்கும் மற்றும் இது தபோதுவோ
தடுப்பூசிக்கு எதிர்விவனயோ ஒரு எதிர்ப்வப நமது உருவோக்குவவதக் குறிக்கும். அோிதோன நிவை ளில்,
தீவிர ஒவ்வோவம எதிர்விவன ள் (அனோவபைோக்ஸிஸ்) ஏற்படுத்தக்கூடும். ஒவ்வோவம
எதிர்விவன ளுக்கு சி ிச்வச அளிக் முடியும் மற்றும் இவவ தபோதுவோ தற் ோலி மோனவவயோகும்.
உங் ளுக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் இருந்தோகைோ, மு ம் மற்றும் ததோண்வடயில் பவடகநோய் அல்ைது
வீக் ம் ஏற்போட்டோகைோ மருத்துவ உதவிவயப் தபறகவண்டும். தடுப்பூசிக்கு எதிரோ நீங் ள் ஓர்
எதிர்விவனவய த ோண்டிருந்தோல், பக் விவளவவ தபோது ஆகரோக் ிய அவமப்பிற்கு ததோிவிக்கூடிய
உங் ள் உடல்நை வழங்குனருக்குத் ததோிவிக் வும். தடுப்பூசி போது ோப்போ இருப்பவத உறுதி தசய்ய,
தபோது ஆகரோக் ிய அவமப்பு ததோிவிக் ப்பட்ட பக் விவளவு வள ததோடர்ந்து ண் ோணிக்கும்.

தடுப்பூசிவய தோமதப்படுத்துதல்
உங் ளுக்கு ோய்ச்சல் அல்ைது க ோவிட்-19 அறிகுறி ள் இருந்தோல்,. தடுப்பூசிவய
கபோட்டுக்த ோள்வதற்கு முன் அவவ குணமவடயும்வவர ோத்திருக் வும். க ோவிட்-19 தடுப்பூசியோனது
மற்ற தடுப்பூசி ளுடன் வழங் ப்படக்கூடோது. நீங் ள் சமீபத்தில் ஏகதனும் ஒரு தடுப்பூசிவயப்
தபற்றிருந்தோல், க ோவிட்-19 தடுப்பூசிவயப் தபறுவதற்கு 14 நோட் ள் ோத்திருக் கவண்டும்.
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ஒரு உடல்நை வழங்குநோிடம் ஆகைோசிக் வும்
உங் ளுக்கு பின்வரும் நிவை ள் இருந்தோல், தடுப்பூசிவயப் தபறுவதற்கு முன் உங் ள் ஆகரோக் ிய
வழங்குனர் அைல்து ஒவ்வோவம நிபுணோிடம் கபசவும்:

ர்ப்பமோ இருந்தோகைோ, ர்ப்பமோ இருப்பதோ நிவனத்தோகைோ அல்ைது போல் பு ட்டும் தோயோ
இருத்தல்;
 கநோய் அல்ைது சி ிச்வச ோரணமோ கநோதயதிர்ப்பு குவறபோடு அல்ைது கதோய்வோன கநோய்எதிர்ப்பு
தன்வம இருத்தல்;
 உங் ள் முதல் க ோவிட்-19 தடுப்பூசியின் முதல் மருந்தளவவப் தபற்ற நோன்கு மணிகநரங் ளுக்குள்
ஒவ்வோவம எதிர்விவன வளக் த ோண்டிருத்தல்; அல்ைது
 ஏகதனும் தடுப்பூசி உட்தபோருட் ளுக்கு தீவிர ஒவ்வோவம வளக் த ோண்டிருத்தல்.

உங் வளயும் மற்றவர் வளயும் ததோடர்ந்து போது ோத்திடுங் ள்
தடுப்பூசி கபோட்டுக்த ோள்ள விரும்பும் அவனவருக்கும் கபோதுமோன அளவு தடுப்பூசி ள்
வழங் ப்படும்வவர சமூ இவடதவளி வடபிடித்தல், மு க் வசம் அணிதல் மற்றும்
கநோய்வோய்ப்பட்டிருந்தோல் வீட்டில் தங்குவது கபோன்றவற்வற ததோடர்ந்து வடபிடிப்பது
முக் ியமோனதோகும். தடுப்பூசி வழங் ப்பட்டபிறகும்கூட, உடல்நை பரோமோிப்பு மற்றும் இதர
ஊழியர் ள் தனிநபர் போது ோப்பு சோதனத்வத (PPE) ட்டோயம் அணிய கவண்டும்.

கமலும் த வல் ளுக்கு
உங் ள் உடல்நை பரோமோிப்பு வழங்குனருடன் கபசவும், அல்ைது எங் ள் வவைப்பக் த்வதப்
போர்வவயிடவும் toronto.ca/COVID19.
ஆதோரங் ள்
தடுப்பூசி ள் மீதோன கதசிய அறிவுவர அவமப்பு. க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள் பயன்போடு மீதோன
போிந்துவர ள். மோர்ச் 16, 2021, இதில் போர்க் ைோம் https://www.canada.ca/en/publichealth/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendationsuse-covid-19-vaccines.html

