

வெவ் வேறுவ
 கையானCOVID-19
தடுப்பூசிகளைக்க
 லப்பதுஏன் ஒ
 ரு
பிரச்சினையில் லை?


COVID-19 மற்றும்  அதன்  திரிபுகளுக்கு எதிரான நோயெதிர்ப்பை நீ ங் கள் 
முழுமையாகப் பெற்றுக்கொள் வதற்கு. COVID-19 தடுப்பூசிகளை 2 தடவைகள் 
பெற்றுக்கொள் வது
மிகவும் 
முக்கியமாகும் ,
2வது
தடவை
நீ ங் கள் 
பெற்றுக்கொண் ட 2 வாரங் களுக்குப் பின் னர் முழுமையாக நோய் த்தடுப்புச்
செய் யப்பட்டவர்எ
 னநீ ங் கள் கருதப்படுகிறீர்கள் .  

எனது2வதுத
 டவைத்த
 டுப்பூசியாகவேறுவகையானஒ
 ரு
COVID-19த
 டுப்பூசியைநா
 ன் எடுக்கலாமா? 
ஆம் ,அ
 து,COVID-19ம
 ற்றும் அ
 தன் தி
 ரிபுகளுக்குஎதிராகஉங் களைப்பாதுகாப்பதில் 
பாதுகாப்பானதாகவும் வினைத்திறனானதாகவும் இருக்கிறது. 

இதற்குமு
 ன் னர்வேறுதடுப்பூசிகள் “கலக்கப்பட்டு”
இருக்கின் றதா? 
ஆம் ,இ
 துமி
 கவும் பொதுவானது.உ
 தாரணத்துக்கு,hepatitisBம
 ற்றும் 
சின் னமுத்துக்கான(measles)வெவ் வேறுவ
 கைத்தடுப்பூசிகள் பெரும் பாலும் 
கலக்கப்படுகின் றன. 

2வதுத
 டவைத்தடுப்பூசியாகஏன் எ
 னக்குவி
 த்தியாசமான
ஒருத
 டுப்பூசிவ
 ழங் கப்படுகிறது? 
கனடாவுக்குவிநியோகிக்கப்படும் த
 டுப்பூசிகள் ஒவ் வொன் றினதும் அளவு
வாரத்துக்குவா

ரம் வே

றுபடலாம் ,அத்துடன் ,சி
 லசந்தர்ப்பங் களில் ,2வதுத
 டவை
பெற்றுக்கொள்வதற்கானநேரம் உ
 ங் களுக்குவரும் போது1வதுதடவைநீ ங் கள் 
பெற்றிருந்தவகைத்த
 டுப்பூசிகிடைக்காதிருக்கலாம் .ஒ
 ரேவகையானதடுப்பூசியை
2வதுத
 டவையும் பெ

ற்றுக்கொள்வதற்குஎ
 வ் வளவுகாலம் நீ ங் கள் காத்திருக்க
வேண் டுமென் பதுஎ
 ங் களுக்குத்தெ

ரியாது.முதலில் உங் களுக்குகிடைக்கக்கூடிய
mRNAத
 டுப்பூசியைப்பெற்றுக்கொள்வதே(Modernaஅ
 ல் லதுPfizer)COVID-19இலிருந்து
உங் களைப்பா
 துகாத்துக்கொ

ள்வதற்கானசிறந்தவழியாகும் . 

எனக்கானஇ
 ரண் டாவதுதடவைத்த
 டுப்பூசியாகஎ
 ந்த
COVID-19த
 டுப்பூசியைநா
 ன் பெற்றுக்கொள் ளவே

ண் டும் ? 
தற்போது,Modernaம
 ற்றும் PfizerCOVIDத
 டுப்பூசிகளைமுதலாவதுமற்றும் 
இரண் டாவதுத
 டவைத்த
 டுப்பூசிகளாகபெ

ரும் பாலானோருக்குக்கனடா
வழங் கிவருகிறது.இ
 ந்தஇ
 ரண் டுத
 டுப்பூசிகளும் அடிப்படையில் ஒ
 ரே
மாதிரியானவைஅ
 த்துடன் மி
 கவும் வினைத்திறனாவை(2தடவைகள் 
பெற்றுக்கொண் டபி
 ன் னர்COVIDநோயைத்த
 டுப்பதில் சுமார்95%
வினைத்திறனானவை). 

உங் களின் 1வதும
 ற்றும் 2வதுதடவைத்த
 டுப்பூசிகளாக
வெவ் வேறுவ
 கையானCOVID-19தடுப்பூசிகளைப்
பாதுகாப்பாகஎ
 டுத்துக்கொள் ளலாம் : 



1வதுத
 டவைபெ

ற்றுக்கொண் ட
தடுப்பூசி 

2வதுத
 டவைத்த
 டுப்பூசிக்கான
தெரிவுகள்  

Pfizer/BioNTech 

Pfizerஅ
 ல் லதுModerna 
1வதுத
 டவைத்த
 டுப்பூசியைஎ
 டுத்துக்
குறைந்தது 21+நா
 ட்களின் பி
 ன் னர் 

Moderna 

Modernaஅ
 ல் லதுPfizer 



1வதுத
 டவைத்த
 டுப்பூசியைஎ
 டுத்துக்
குறைந்தது28+நா
 ட்களின் பின் னர் 

AstraZeneca 

Pfizerஅ
 ல் லதுModerna
(பரிந்துரைக்கப்படுகிறது) 
அல் லதுAstraZeneca 
1வதுத
 டவைத்த
 டுப்பூசியைஎ
 டுத்துக்
குறைந்தது 56+நா
 ட்களின் (8வா

ரங் கள் )
பின் னர் 


பரிந்துரைக்கப்பட்டசே
 ர்க்கைகளில் ஏ
 தாவதுஒன் றைநீ ங் கள் 
பெற்றுக்கொண் டால் ,2வதுதடவைநீ
 ங் கள் பெற்றுக்கொண் ட2
வாரங் களுக்குப்பி
 ன் னர்மு
 ழுமையாகநோய் த்தடுப்புச்செய் யப்பட்டவர்என
நீ ங் கள் க
 ருதப்படுகிறீர்கள் . 


எனது2வதுத
 டவைத்த
 டுப்பூசியாகவித்தியாசமானஒ
 ரு
தடுப்பூசியைநா
 ன் பெற்றுக்கொண் டால் வி
 த்தியாசமான
பக்கவி
 ளைவுகள் எனக்குவருமா? 
Modernaமற்றும் Pfizer/BioNTechCOVID-19தடுப்பூசிகள் மிகவும் பாதுகாப்பானவை. 
அத்துடன் ,அ
 வற்றின் ப
 க்கவிளைவுகள் ஒ
 ரேமாதிரியானவை.உ
 ட்செலுத்தப்படும் 
இடமானதோ

ளில் /புயத்தில் வ
 லி,உடல் ம
 ற்றும் தசைவலிகள் ,குளிர்நடுக்கம் ,
சோர்வாகஇருத்தல் ம
 ற்றும் கா
 ய் ச்சல் இ
 ருப்பதுபோன் றஉணர்வுஆகியவற்றை
மிகவும் பொ

துவானபக்கவிளைவுகள் உள்ளடக்குகின் றன.சிலருக்கு,அவர்களின் 
இரண் டாவதுத
 டவைத்த
 டுப்பூசியின் பி
 ன் னர்சற்றுவலுவானபக்கவிளைவுகள் 
ஏற்படுகின் றன(உ+ம் .அ
 திகளவிலானசோ

ர்வுஅல் லதுஅதிகளவிலானதசைவலிகள் )
-உங் களின் நோயெதிர்ப்புத்தொ

குதிசெ

யல் படுகிறதுஎன் பதுஇதன் கருத்தாகும் !
இந்தப்பக்கவி
 ளைவுகள் பொ

துவாகஒன் றுமுதல் மூன் றுநாட்களில் குறைந்துவிடும் . 

COVID-19ம
 ற்றும் அ
 தன் திரிபுகளுக்குஎ
 திரான
நோயெதிர்ப்பைநீ
 ங் கள் முழுமையாகப்
பெற்றுக்கொள் வதற்குCOVID-19த
 டுப்பூசிகளை2த
 டவைகள் 
பெற்றுக்கொள் வதுமி
 கவும் முக்கியமாகும் .இது
உங் களையும் ,உ
 ங் களின் அ
 ன் புக்குரியவர்களையும் ,
உங் களின் ச
 மூகத்தையும் COVID-19நோ

யிலிருந்து
பாதுகாக்கிறது. 

இந்தஅறிக்கைஉங் களுக்குப
 யனுள் ளதாகஇருக்கும் என் றுநாங் கள் 
நம் புகிறோம் ! ஒ
 லிப்பதிவாகஅல் லதுவீடியோவாகப்பதிவுசெய் வதற்குஇந்த
ஆவணத்தைப்ப
 யன் படுத்தும் படிஅல் லதுமேலதிகமானமொழிகளில் இதை
மொழிபெயர்த்துஏனையோருடன் ப
 ரவலாகப்பகிரும் படிஉங் களைநாங் கள் 
கேட்டுக்கொள் கிறோம் .த
 யவுசெய் துமூ
 லத்தைக்குறிப்பிடமறக்காதீர்கள் :
Women’sCollegeHospital,OCASI,TAIBUCommunityHealthCentreமற்றும் Refugee613. 

ஜூலை7,2021நி
 லவரப்படிது
 ல் லியமானது. 











