க ோவிட்-19 தடுப்பூசி குறித்து அடிக் டி க ட் ப்படும்
முதன்மையோன க ள்வி ள்

மிக நீண்ட சராசரி ஆயுட்காலத்தைப் பெற்றுள்ள ஒற்தை அைிவியல் கண்டுெிடிப்பு ைடுப்பூசிகளள.
இந்ைப் பெருந்பைாற்தை முடிவுக்குக் பகாண்டுவருவைற்கும், நாம் நமது வழக்கமான வாழ்க்தகக்குத் ைிரும்புவைற்கும் ஒளர வழி
ைடுப்பூசி ளொடுைல் மட்டுளம.
ைடுப்பூசி ளொட்டுக்பகாண்டு உங்கதளயும், உங்களுக்குப் ெிரியமானவர்கதளயும், உங்கள் சமூகத்தையும் காப்ொற்றுங்கள்.

நோன் ஏன் தடுப்பூசி கபோட்டுக்க ோள்ள
கவண்டும்?

ஆளராக்கியமானவர்கள், ளநாய்வாய்ப்ெட்டவர்கள் எந்ை
வயைினராக இருந்ைாலும், ளகாவிட்-19 ளநாய்த் பைாற்று
உயிரிழப்தெ ஏற்ெடுத்ைலாம்.
ளகாவிட்-19 காரணமாக ஒருவர் உயிரிழக்கவில்தல என்ைாலும்,
அவருக்கு நிதனவு இழப்பு, ளசார்வு, மூச்சுவிடுவைில் விளக்க
முடியாை சிரமங்கள், நுதரயீரல்கள் மற்றும் இையத்துக்குப் ொைிப்பு
ளொன்ை நீ ண்டகாலப் ொைிப்புகள் ஏற்ெடலாம். ளநாய்த்பைாற்று
நீ ங்கிவிட்ட ளொதும், ெணிக்குத் ைிரும்ெ அல்லது வழக்கமான
வாழ்க்தகதய வாழ இயலாை ெல ளகாவிட்-19 ளநாயாளிகளுக்கு
ஆைரவளிப்ெைற்கு சிகிச்தசயகங்கள் ஏற்கனளவ
உருவாக்கப்ெட்டுள்ளன.

இந்தத் தடுப்பு ைருந்து எவ்வோறு கசயல்படு ிறது?
இந்ைத் ைடுப்பு மருந்து தவரதை எைிர்த்து எவ்வாறு ளொராடுவது
என்று நமது உடலின் ளநாபயைிர்ப்பு அதமப்புக்கு கற்றுக்பகாடுத்து,
நாம் ளகாவிட்-19 பைாற்றுக்கு உள்ளானால் நாம்
ளநாய்வாய்ப்ெடாமல் நம்தமப் ொதுகாக்கிைது. இந்ைத் ைடுப்பு
மருந்ைால் உங்களுக்கு ளகாவிட்-19 உண்டாகாது.

நோன் தடுப்பூசி கபோட்டுக்க ோண்ட பிறகு
கநோகயதிர்ப்பு ஆற்றமைப் கபறுவதற்கு
எவ்வளவு ோைம் ஆகும்?

உடலானது ளநாபயைிர்ப்பு ஆற்ைதலப் பெறுவைற்கு,
இரண்டாவது மருந்ைளவு வழங்கப்ெட்ட ெிைகு 2 வாரங்கள்
எடுத்துக்பகாள்ளும். ொதுகாப்தெ வழங்குவைற்கு இந்ைத் ைடுப்பு
மருந்துக்குப் ளொைிய ளநரம் இல்லாை காரணத்ைால், இந்ைத்
ைடுப்பு மருந்து வழங்கப்ெடுவைற்கு சற்ளை முன்னர் அல்லது
வழங்கப்ெட்ட சிைிது காலத்ைில் ஒருவர் ளநாய்த்பைாற்றுக்கு
உள்ளாகலாம்.

இந்தத் தடுப்புைருந்து அவசரைோ
கவளியிடப்பட்டதோ?

எந்ை பசயல்முதைெடிகளும் விடுெடவில்தல, ளமலும்
அதனத்துப் ொதுகாப்பு நதடமுதைகளும் ெின்ெற்ைப்ெட்டன.
பைாழில்நுட்ெ முன்ளனற்ைங்கள் காரணமாகவும், அங்கீ கரிப்ெின்
மருத்துவம் பைாடர்ெில்லாை அம்சங்கள் (அரசாங்க
நதடமுதைகள் மற்றும் அனுமைி வழங்குைல்)
விதரவுெடுத்ைப்ெட்டைன் காரணமாகளவ இந்ைத் ைடுப்பு
மருந்துகள் விதரவாக உருவாக்கப்ெட்டன.

பக்
ைந்மத கநோகயதிர்ப்பு சக்தி என்றோல்
என்ன, கைலும் அது ஏன் முக் ியத்துவம்
கபறு ிறது?

விமளவு ள் இருக் ிறதோ?

ளகாவிட்-19 ைடுப்பு மருந்து காரணமாகப் ெக்கவிதளகள்
ஏற்ெடலாம், ஆனால் அதவ மிைமானைாகவும், சிைிது
நாட்களில் அதவ மதையக்கூடியைாகவும் இருக்கும்.
மிகப்பொதுவான ெக்கவிதளவுகள் ைதச வலி, ைதலவலி
மற்றும் காய்ச்சல்/குளிர் நடுக்கங்கள் ஆகும்.

ளொைிய அளவு மக்கள் ளநாபயைிர்ப்பு சக்ைிதயப் பெற்ைிருந்ைால்,
இந்ை தவரஸ் ெரவுவைற்கான வாய்ப்புக் குதைவாக இருக்கும்.
மந்தை ளநாபயைிர்ப்பு சக்ைிதயப் பெற்று, நமது வழக்கமான
வாழ்க்தகக்குத் ைிரும்ெவும், பைாழில்கதள மீ ண்டும்
பைாடங்கவும், நமது ெிரியமானவர்கதளப் ொர்க்கவும்,
கட்டியதணக்கவும் 70-80% மக்கள் பைாதகக்கு நாம் ைடுப்பூசி
பசலுத்ை ளவண்டும்.

ைடுப்பு மருந்து பசலுத்ைப்ெட்ட ெிைகு ஏளைனும் ஒவ்வாதம
எைிர்விதனக்கான சாத்ைியம் இருக்கிைைா என நீ ங்கள்
கண்காணிக்கப்ெடுவர்கள்.
ீ

நோன் ஏற் னகவ க ோவிட்-19 கதோற்றுக்கு
உள்ளோகனன். இருப்பினும் நோன் தடுப்பூசி
கபோட்டுக்க ோள்ள கவண்டுைோ?

இந்தத் தடுப்பூசி போது ோப்போனதோ?

ஏற்கனளவ நீ ங்கள் ளகாவிட்-19 பைாற்றுக்கு உள்ளாகியிருந்ைாலும்,
அந்ை ளநாபயைிர்ப்பு ஆற்ைல் எவ்வளவு காலம் நீ டித்ைிருக்கும்
என்ெது பைரியவில்தல. மீ ண்டும் ளகாவிட்-19 பைாற்றுக்கு
உள்ளாகும் சாத்ைியம் இருக்கிைது. உங்கதளயும்
மற்ைவர்கதளயும் ொதுகாக்க, நீ ங்கள் ைடுப்பூசி ளொட்டுக்பகாள்ள
ளவண்டும்.

தடுப்பூசி கபோட்டுக்க ோண்ட பிறகும் நோன்
மு க் வசம் அணிவமதயும், சமூ
விை மையும் கதோடர கவண்டுைோ?

ஆம். பெரும்ொலான மக்கள் ைடுப்பூசி பெறும் வதர பொதுச்
சுகாைார நடவடிக்தககதளக் கதடெிடிப்ெது முக்கியமாகும்.

ைடுப்பூசி ளொட்டுக்பகாள்வது ொதுகாப்ொனது. இந்ை
ளநாய்த்பைாற்றுக்கு உள்ளாவதைவிட, ைடுப்பூசி
ளொட்டுக்பகாள்வது மிகவும் ொதுகாப்ொனது, அைன்மூலம்
நீ ண்டகால ெக்கவிதளவுகதளத் ைடுக்கலாம். மில்லியன்
கணக்கான கனடியர்கள் ஏற்கனளவ ஒரு ைடுப்பூசி
பெற்றுள்ளனர் மற்றும் ைடுப்பூசிகள் ொதுகாப்ொனதவயாக
இருப்ெது நிரூெிக்கப்ெட்டுள்ளது. ைடுப்பூசியால் உங்கள்
டி.என்.ஏதவ மாற்ைியதமக்க முடியோது.
உங்களுக்குத் ைீ விரமான ஒவ்வாதம எைிர்விதனகள்
இருந்ைாளலா, ெலவனமான
ீ
ளநாபயைிர்ப்பு மண்டலம்
இருந்ைாளலா, அல்லது நீ ங்கள் கர்ப்ெமாக இருந்ைாளலா,
ைடுப்பூசி ளொட்டுக்பகாள்ளும் முன் உங்கள் மருத்துவரிடம்
கலந்ைாளலாசிக்கவும்.
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