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ககரவிட் -19 தடுப்பூசிகள் (Pfizer-BioNTech & Moderna ஆல் 

உருவரக்கப்பட்டவவ] 

ககரவிட்-19  

ககரவிட்-19 என்னும் வவரஸ் ததரற்று நுவரயீரவை முக்கியமரக தரக்கக்கூடியதரகும். சிைருக்கு 

மிதமரன க ரய்வரய்ப்படுதல் இருக்கக்கூடும். வயதரனவர்கள் அல்ைது முன்னதரககவ ஏகதனும் 

உடல் ை பிரச்சவனகள் உள்ள  பர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு அதிகமரன க ரய்வரய்ப்படுதல் 

இருக்கக்கூடும். மிகவும் அரிதரக, சிை குழந்வதகளுக்கு ஓர் தீவிர அழற்சி  ிவை ஏற்படக்கூடும். 

ககரவிட்-19 இன்  ீண்டகரை விவளவுகள் இன்னும் முழுவமயரகத் ததரியப்படவில்வை. சிை  பர்கள் 

தங்களது பணி அல்ைது வசிக்கும்  ிவைகள் கரரணமரக ககரவிட்-19 ததரற்று ஏற்படும் அதிக ஆபத்தில் 

உள்ளரர்கள். 

இந்த தடுப்பூசிகள் எவ்வரறு தசயல்புரிகிறது 
 

 

இந்த தடுப்பூசிகள் உங்கள் உடலில் உள்ள அணுக்கள் ககரவிட்-19-ஐ உண்டரக்கும் வவரசில் 

குறிப்பரக கண்டறியப்படும் ஓர் புரதத்வத உருவரக்கும். இந்த “ஸ்வபக் புரதங்கள்”,  மக்கு எந்த 

ஆபத்வதயும் உண்டரக்கரது என்றரலும்,  மது உடல் ஆண்டி-பரடீஸ்வை உருவரக்கச் தசரல்லும். 

 மது புதிய ஆண்டி-பரடீஸ்  ரம் வவரசுக்கு தவளிப்பட்டரலும் க ரய்வரய்ப்படரதவரறு 

இருப்பத்திலிருந்து பரதுகரக்கும். இந்த தடுப்பூசிகளில் வவரஸ் இல்வை என்பதரல், இது ககரவிட்-19 ஐ 

உண்டரக்கரது.  

 

இரண்டு தடுப்பூசிகளும் பரதுகரப்பு  ியமங்கவள பூர்த்தி தசய்துள்ளதர என்பவத உறுதி தசய்ய தபரும் 

மருத்துவ ஆய்வுகளில் பரிகசரதிக்கப்பட்டு, இரண்டு தடுப்பூசிகளும் தெல்த் கனடர-ஆல் உரிமம் 

அளிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தடுப்பூசி தசயல்முவற  

  Pfizer தடுப்பூசி 16 வயது மற்றும் அதற்கு கமற்பட்ட வயதுவடயவர்களுக்கரனது, இது 21 

 ரட்கள் இவடதவளியில் வழங்கப்படும்.  

 Moderna தடுப்பூசி 18 வயது மற்றும் அதற்கு கமற்பட்ட வயதுவடயவர்களுக்கரனது, இது 28 

 ரட்கள் இவடதவளியில் வழங்கப்படும்.  

 

இரண்டு தடுப்பூசிகளும் சிறந்த க ரய்எதிர்ப்பு சக்தியுடன் கூடிய  ீரிழிவுக ரய், இருதய க ரய், உயர் 

அழுத்தம், தெபவடடிஸ் பி, சி அல்ைது HIV கபரன்ற  ிவையரன ஆகரரக்கிய  ிவைகளுடன் கூடிய 

about:blank
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 பர்கள் மற்றும் தபரியவர்களுக்கு பரதுகரப்பரனதரகும். உங்களுக்கு உணவு, மருந்து, பூச்சிக்கடி 

அல்ைது சுற்றுசூழல் ஒவ்வரவமகள் இருந்தரலும்,  ீங்கள் இந்த தடுப்பூசிகளில் ஒன்வறப் தபறைரம். 

இதன் அர்த்தம், ஒகர தடுப்பூசி பிரரண்டின் இரண்டு-மருந்தளவுகவளயும் முடித்திருக்ககவண்டும். 

தடுப்பூசி பைன்கள் 

சிறந்த பரதுகரப்பிற்கு இரண்டு மருந்தளவுகளில் இரண்டு தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படகவண்டும். 

அதரவது, இரண்டரவது மருந்தளவு முதல் மருந்தளவிற்கு பிறகு 4 முதல் 6 வரர இவடதவளியில் 

வழங்கப்படகவண்டும்.  ீங்கள் உங்கள் இரண்டரவது வருவகவய தவற விட்டிருந்தரல், விவரவில் 

மற்தறரரு வருவகவய முன்பதிவு தசய்யகவண்டும்.  ீங்கள் தடுப்பூசி ததரடவர மீண்டும் ததரடங்க 

கதவவயில்வை.  

 

இரண்டரவது மருந்தளவவ முடித்தபிறகு, ககரவிட்-19 க்கு எதிரரன அதிகபட்ச பரதுகரப்வப 

அவடவதற்கு கமலும் ஒன்று அல்ைது இரண்டு வரரங்கள் எடுக்கக்கூடும். ஆய்வுகளில், இந்த தடுப்பூசி 

95% பயனவடவவ அளித்தது. இத்தருணத்தில், இந்த தடுப்பூசியின் பரதுகரப்பு எவ்வளவு கரைம் 

 ீடிக்கும் என்பது குறித்து எந்த தகவல்களும் இல்வை. 
 

தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டபிறகும் உங்களுக்கு ககரவிட்-19 ததரற்று ஏற்படுவதற்கரன சிறிய வரய்ப்பு 

இன்னும் உள்ளது. சமூக இவடதவளி கவடபிடித்தல், முகக்கவசம் அணிதல் மற்றும் 

க ரய்வரய்ப்பட்டிருந்தரல் வீட்டில் தங்குவது கபரன்ற தபரது ஆகரரக்கிய  வடமுவறகவளத் 

ததரடர்ந்து கவடபிடிப்பது முக்கியமரனதரகும். தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டபிறகும்கூட, உடல் ை 

பரரமரிப்பு மற்றும் இதர ஊழியர்கள் தனி பர் பரதுகரப்பு சரதனத்வத (PPE) கட்டரயம் அணிய 

கவண்டும்.  

பக்க விவளவுகள் மற்றும் ஆபத்துகள் 

சிை  பர்கள் தடுப்பூசி கரரணமரக பக்க விவளவுகவளச் சந்திக்கக்கூடும், ஆனரல் அது மிதமரனதரக 

மட்டுகம இருக்கும் மற்றும் சிை  ரட்களில் குணமவடந்துவிடும். அறிகுறிகளில் சிைவவ, 

க ரய்எதிர்ப்வப உருவரக்கும் தபரருட்டு உடல் பதிைளிப்பின் ஒரு பகுதியரக இருக்கும்.  
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இந்த தடுப்பூசிக்கரன மருத்துவ ஆய்வுகளில் ததரிவிக்கப்பட்ட தபரதுவரன பக்கவிவளவுகளில் 

உள்ளடங்குபவவ:  

மிகவும் தபரதுவரனவவ 

≥10%  (10 

மருந்தளவுகளில் 1 க்கும் 

கமைரக) 

தபரதுவரனவவ 1%-10%  

(100 இல் 1 முதல் 10 

மருந்தளவுகளில் 1 வவர) 

தபரதுவரனவவ 

இல்ைரதவவ 1%  

(100 மருந்தளவுகளில் 1) 

மிகவும் அரிதரனது 

o ஊசி தசலுத்திய 

இடத்தில் வலி 

o தவைவலி  

o கசரர்வரக உணர்தல் 

o தவச அல்ைது மூட்டு 

வலி 

o கரய்ச்சல் அல்ைது 

குளிர்  டுக்கம் 

o அக்குள் கீழ் 

வீக்கம் 

அல்ைது 

தமன்வம 

(Moderna  

தடுப்பூசி 

மட்டுகம) 

o ஊசி 

தசலுத்தப்பட்ட 

இடத்தில் 

சிவந்துகபரகுதல் 

மற்றும் வீக்கம் 

o குமட்டல் & வரந்தி  

o விரிவரக்கப்பட்ட 

 ிண ீர் 

கணுக்கள் 

o அனரபிைரக்ஸிஸ் 

கபரன்ற தீவிர 

ஒவ்வரவம 

எதிர்விவனகள் 

 

அரிதரன  ிவைகளில், தீவிர ஒவ்வரவம எதிர்விவனகள் (அனரபிளரக்ஸிஸ்) ஏற்படைரம். ஒவ்வரவம 

எதிர்விவனகள் குணப்படுத்தப்படைரம் மற்றும் அவவ தற்கரலிகமரனவவ. உங்களுக்கு மூச்சு 

விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டரகைர, முகத்தில் மற்றும் ததரண்வடயில் பவட அல்ைது வீக்கம் ஏற்பட்டரல், 

மருத்துவ உதவிவயப் தபறவும். தடுப்பூசிவய தபற்ற  பர்களில் தடுப்பூசி பக்க விவளவுகவள 

ததரடர்ந்து கண்கரணிக்க கவண்டும்.  

தடுப்பூசிக்கு எதிரரக  ீங்கள் ஓர் எதிர்விவன இருந்தரல், பக்கவிவளவவ தபரது ஆகரரக்கிய 

அவமப்பிற்கு க ரடியரக ததரிவிக்கூடிய உங்கள் உடல் ை வழங்குனருடன் கபசவும். தடுப்பூசி 

ததரடர்ந்து பரதுகரப்பரக இருப்பவத உறுதி தசய்ய, தபரது ஆகரரக்கிய அவமப்பு ததரிவிக்கப்பட்ட 

பக்கவிவளவுகவள ததரடர்ந்து கண்கரணிக்கும்.  

 

உங்களுக்கு இந்த  ிவைகள் இருந்தரல், தடுப்பூசி கபரட்டுக்தகரள்வவத தரமதப்படுத்தவும்: 

 உங்களுக்கு கரய்ச்சல் கபரன்ற ககரவிட்-19 அறிகுறிகள் இருந்தரகைர அல்ைது  

 கடந்த 14  ரட்களில் ஓர் கரய்ச்சல் தடுப்பூசிவயகயர அல்ைது இதர தடுப்பூசிகவள 

கபரட்டுக்தகரண்டிருந்தரகைர.  
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உங்களுக்கு பின்வரும்  ிவைகள் இருந்தரல், உங்கள் ஆகரரக்கிய வழங்குனருடன் கபசவும்: 

 கர்ப்பமரக இருந்தரகைர, கர்ப்பமரக இருப்பதரக  ிவனத்தரகைர அல்ைது பரல் புகட்டும் தரயரக 

இருத்தல்;  

 க ரய் அல்ைது சிகிச்வச கரரணமரக ஓர் இரத்த குவறபரடு அல்ைது கதரய்வரன க ரய்எதிர்ப்பு 

தன்வம இருத்தல்; அல்ைது  

 உங்கள் முதல் ககரவிட்-19 தடுப்பூசிவய தபற்ற பிறகு, தமல்லிய அல்ைது மிதமரன ஒவ்வரவம 

எதிர்விவன இருப்பது. 

உங்களுக்கு இவற்றுடன் தீவிர ஒவ்வரவமகள்/எதிர்விவனகள் இருந்தரல், இந்த தடுப்பூசிவய 

கபரட்டுக்தகரள்ளரதீர்கள்: 

 இரண்டு தடுப்பூசிகளிலும் பரலிஎதிலின் கிவளகரல் உள்ளிட்ட ஏகதனும் தடுப்பூசி உட்தபரருட்கள் 

இருத்தல்;  

 ட்கரரதமதவமன் (Moderna தடுப்பூசியில் மட்டும்); அல்ைது  

 உங்கள் ககரவிட்-19 தடுப்பூசியின் முதல் மருந்தளவு.  

  
 

கமலும் தகவல்களுக்கு, உங்கள் உடல் ை பரரமரிப்பு வழங்குனருடன் கபசவும், அல்ைது எங்கள் 

வவைப்பக்கத்வதப் பரர்வவயிடவும் toronto.ca/COVID19.  

ஆதரரங்கள் 

தடுப்பூசிகள் மீதரன கதசிய அறிவுவர அவமப்பு. ககரவிட்-19 தடுப்பூசிகள் பயன்பரடு மீதரன 

பரிந்துவரகள். டிசம்பர் 2020. இதில் பரர்க்கைரம் : https://www.canada.ca/en/public-

health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-

vaccines.html    

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html

