
  

Pfizer/BioNTech   மற்�ம்   Moderna   COVID-19   
த�ப்��கள்:   ஏதாவ�   �த்�யாசம்   

இ�க்�றதா?   

ஜ�ன்   7,   2021   

Pfizer/BioNTech,   Moderna   COVID-19   ஆ�ய   இரண்�   த�ப்��க�ம்   
அ�ப்பைட�ல்   ஒேர   மா�ரியானைவ   -   அைவ   இரண்�ம்   �க�ம்   
�ைனத்�றனானைவ,   �க�ம்   பா�காப்பானைவ,   அத்�டன்   
நன்�   ஆய்�   ெசய்யப்பட்டைவ.     

ெவவ்ேவ�   நி�வனங்களால்   உ�வாக்கப்பட்ட   Moderna,   
Pfizer/BioNTech   ஆ�ய   இரண்�   த�ப்��க�ம்   அ�ப்பைட�ல்   
ஒேர   மா�ரியானைவ.      

இரண்�   ேவ�படட்   வரத்்தகப்   ெபயரக்ளில்   அைடக்கப்படட்   ேபாத்தல்   

தண்ணீ�டன்   அவற்ைற   ஒப்�டலாம்   -   ஒேர   தயாரிப்�,   ஆனால்   ேவ�படட்   

நி�வனங்களால்   ெபா�ெசய்யப்பட�்ள்ளன.   

இந்தத்   த�ப்��கள்   ஒேர   மா�ரித்    ெதா�ற்ப��ன்றன   –   

அைவ   இரண்�ம்   mRNA   த�ப்��கள்   ஆ�ம்.     

உங்களின்   உட�ன்   ேநாெய�ரப்்�த்   ெதா��   COVID   ைவரைஸ   அைடயாளம்   

காண்பதற்கான   அ���த்தல்கைள   (“mRNA”)   அைவ   இரண்�ம்   
வழங்��ன்றன,   இதனால்   எ�ரக்ாலத்�ல்   உங்களின்   உட�க்�ள்   அசல்   
ைவரஸ்   �ைழந்தால்,   அந்தத்   ெதாற்�ைன   எ�ரத்்�ப்   ேபாராட   உங்களால்   

���ம்.   இந்தத்   த�ப்��கள்   ைவரைசக்   ெகாண்��க்க�ல்ைல.   

COVID   ேநாய்க்�   எ�ரான   பா�காப்ைப   வழங்�வ�ல்   
இரண்�   த�ப்��க�ம்   �க�ம்   �ைனத்�றனானைவயாக   
இ�க்�ன்றன.   

இரண்�   தடைவகள்   வழங்கப்படட்   �ன்னர,்   அைவ   இரண்�ம்   COVID   

ேநாையத்   த�ப்ப�ல்   �மார ்  95%   �ைனத்�ற�ள்ளைவயாக   இ�க்�ன்றன   
என்ப�   அ�கமாேனாைர   உள்ளடக்�ய   �ஞ்ஞான   ஆய்�களின்ேபா�   
கண்ட�யப்பட�்�க்�ன்ற�.   

த�ப்��ையப்   ெபற்�க்ெகாண்ட   ஒ�வர ்  அரிதான   ஒ�   சந்தரப்்பத்�ன்ேபா�   
ேநாய்த்ெதாற்�க்�ள்ளானா�ம்�ட,   COVID   ெதாடரப்ான   ம�த்�வமைன   

அ�ம�   அல்ல�   மரணத்ைதத்   த�ப்ப�ல்   அைவ   இரண்�ம்   �க�ம்   
�ைனத்�ற�ள்ளைவயாக   இ�க்�ெமன்பைத   ஆய்�கள்   காட�்�ன்றன.   

இரண்�   த�ப்��களின�ம்   பக்க   �ைள�கள்   
ஒேரமா�ரியானைவயாக   இ�க்�ன்றன,   அைவ   
பார�ரமற்றைவ   மற்�ம்   தற்கா�கமானைவ.     

ஊ�ேபாடப்ப�ம்   இடமான   ேதாள்/�யத்�ல்   வ�,   உடல்   மற்�ம்   தைச   வ�,   

�ளிரந்�க்கம்,   ேசாரவ்ான   உணர�்   மற்�ம்   காய்சச்ல்   இ�ப்ப�   ேபான்ற   ஓர ்  
உணர�்   ேபான்றவற்ைற   �க�ம்   ெபா�வான   பக்க�ைள�கள்   
உள்ளடக்��ன்றன.   இந்தப்   பக்க   �ைள�கள்   ெபா�வாக   ஒன்�   �தல்   

�ன்�   நாடக்ளில்   ேமம்பட�்��ம்.   

  



  

கரப்்பத்ைதேயா   அல்ல�   �ழந்ைதகைளப்   ெப�வதற்கான   உங்களின்   

�றைனேயா   த�ப்��   எ�ரம்ைறயாகப்   பா�க்கமாடட்ா�.   இந்தத்   
த�ப்��கள்   இரத்த   உைறைவ�ம்   ஏற்ப�த்த   மாடட்ா�.     

இரண்�   த�ப்�ம�ந்�க�ம்   �யத்�ன்   ேமல்   ப��க்�ள்   �க   �ைரவாக�ம்,   
�கக்   �ைறந்த   அெசகரியத்�ட�ம்   உடெ்ச�த்தப்ப��ன்றன.   இரண்�   

த�ப்��களினா�ம்   வ�ம்   வ�   ஒேரமா�ரியானதாகேவ   இ�க்�ற�.       

த�ப்��ச ்  ��சை்சயகங்கள்   மற்�ம்   த�ப்��   வழங்�ம்   
இடங்க�க்�   இரண்�ல்   ஏதாவ�   ஒ�   த�ப்��   �ைடக்�ம்,   
அ�   எ�   என்ப�   எந்தத்   த�ப்��   �ைடக்கக்��யதாக   
இ�க்�ன்ற�   என்ப�ல்   தங்���க்�ம்.   

கனடா�க்�   �நிேயா�க்கப்ப�ம்   த�ப்��கள்   ஒவ்ெவான்�ன�ம்   அள�   
வாரத்�க்�   வாரம்   ேவ�படலாம்.   

Pfizer/BioNTech,   Moderna   ஆ�ய   இரண்�   த�ப்��க�ம்   
சமமான   �ைனத்�றைனக்   ெகாண்��க்�ன்றன.   COVID   -19   
இ��ந்�   ேநாய்வாய்ப்படாமல்   உங்கைள�ம்   உங்களின்   
அன்�க்�ரியவரக்ைள�ம்   அைவ   இரண்�ம்   பா�காக்�ம்   
என்பைத   அ�ந்�,   உங்க�க்�   எ�   வழங்கப்ப��ன்றேதா   

அைதப்   ெபற்�க்ெகாள்�ங்கள்.      

இந்த   அ�க்ைக   உங்க�க்�   பய�ள்ளதாக   இ�க்�ம்   என்�   நாங்கள்   

நம்��ேறாம்!    இந்த   ஆவணத்ைத    ஒ�ப்ப�வாக   அல்ல�   ��ேயாவாகப்   

ப��ெசய்�   பயன்ப�த்�ம்ப�   அல்ல�   ேமல�கமான   ெமா�களில்   

ெமா�ெபயரத்்�   ஏைனேயா�டன்   பரவலாகப்   ப��ம்ப�   உங்கைள   
நாங்கள்   ேகட்�க்ெகாள்�ேறாம்.   தய�ெசய்�   �லத்ைதக்   ��ப்�ட   

மறக்கா�ரக்ள்:   Women’s   College   Hospital,   OCASI,   TAIBU   Community   Health   Centre   
மற்�ம்   Refugee   613.     

  

ஜ�ன்    7,   2021   நிலவரப்ப�   �ல்�யமான�.   

    

  

With   contributions   from:     

  


