
தடுப்பூசிகள் வேலை சசய்கின்றன
சில தடுப்பூசிகள் மற்றவைகவை ைிடச் சிறந்தவை எனத் ததோன்றும்படியோன தகைல்கவை நீங்கள் 
போர்த்திருக்கலோம். தற்தபோது கிவடக்கக்கூடிய அவனத்துத் தடுப்பூசிகளும் COVID-19 ஐத் தடுப்பதில் 
மிகவும் பயனுள்ைதோக இருந்தன என்பவத மருத்துை பரிதசோதவனகள் கோட்டின. தடுப்பூசிகள் 
வைவ்தைறு தநரங்கைிலும் இடங்கைிலும் தசோதிக்கப்படுைதோல் அவைகளுக்கு இவடயிலோன 
தைறுபோடுகவை ஒப்பிடுைது கடினமோக உள்ைது. COVID-19 இன் வைவ்தைறு ைிகோரங்களுக்கு எதிரோக 
கூட அைற்றில் சில தசோதவனக்குட்பட்டன. 

நீங்கள் முழுவமயோக தடுப்பூசி தபோட்டோலும் கூட, COVID-19 ஆல் போதிப்புறும் சோத்தியம் உள்ைது, 
ஆனோல் நீங்கள் உண்வமயில் தநோய்ைோய்ப்பட ைோய்ப்பில்வல அல்லது மருத்துைமவனக்குச் வசல்ல 
தைண்டிய அைசியமும் இல்வல. கடுலையான COVID-19 தநோவயத் தடுத்துப் தபோரோடுைதில் 
ஒவ்வைோரு தடுப்பூசியிலும் குவறந்தபட்சம் 85 சதைிகித வசயல்திறன் இருப்பதோக ஆய்வுகள் 
வதரிைிக்கின்றன. பைருக்கும் COVID-19 அறிகுறிகள் ைரோமல் தடுப்பூசிகள் தடுத்தன:

• Johnson & Johnson (Janssen), 74 சதைதீம்
• Pfizer-BioNTech, 95 சதைதீம்
• Moderna, 94 சதைதீம்

தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானலே
யுவனவடட் ஸ்தடட்ஸில் எங்கைிடம் உள்ை COVID-19 தடுப்பூசிகள் யு.எஸ் ைரலோற்றில் மிகக் 
கடுவமயோன போதுகோப்புச் தசோதவனகவை கடந்து ைந்துள்ைன. அவனத்து தடுப்பூசிகளும் U.S. Food 
and Drug Administration (FDA, அவமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்ைோகம்) மூலம் முழுவமயோன 
பயன்போட்டிற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ைன அல்லது அைசரகோல பயன்போட்டிற்கு
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ைன —அதோைது FDA எந்தைிதமோன தீைிர போதுகோப்பு கைவலகள் இல்வல 
எனக் கண்டறிந்துள்ைது.

வபோதுமக்கள் தடுப்பூசிகவைப் பயன்படுத்தப்படுைதோல் அைற்றின் போதுகோப்பு மற்றும் வசயல்திறனோனது 
வதோடர்ந்து கண்கோணிக்கப்படுகிது. அவமரிக்கோைில் போதுகோப்பு சிக்கல்கவைக் கண்டறிந்து அவை 
நிகழும்தபோது ைிவரைோக நடைடிக்வக எடுக்க பல அவமப்புகள் உள்ைன. 

COVID-19 தடுப்பூசிப் 
பாதுகாப்பு: சதரிந்து 
சகாள்ள வேண்டியலே

பக்க ேிலளவுகள் இயல்பானலே
நீங்கள் தடுப்பூசியின் மூலம் COVID-19 ஆல் போதிக்கப்படமோட்டீர்கள். இருப்பினும், மற்ற தடுப்பூசிகவைப் தபோலதை, 
நீங்கள் சில பக்க ைிவைவுகவை உணரலோம். இவை தடுப்பூசி தைவல வசய்ைதற்கோன அறிகுறிகள் ஆகும். இரு 
மருந்தைவு தடுப்பூசிகைின், இரண்டோைது மருந்தைவுக்குப் பின் ைரும் பக்க ைிவைவுகள் தமோசமோக இருக்கலோம் 
முடிந்தோல், மருந்து வசலுத்திய பின்பு ஓரிரு நோட்கள் ஓய்வைடுக்கவும் குணமவடயவும் உங்களுக்கோன தநரத்வதக் 
வகோடுங்கள். இரண்டு மருந்தைவுகள் ததவைப்படும் COVID-19 தடுப்பூசிகளுக்கு, உங்கள் இரண்டோைது மருந்தைவைப் 
வபறுைவத உறுதிப்படுத்திக் வகோள்ளுங்கள். நீங்கள் இரண்டோைது மருந்தைவு எடுத்துக்வகோண்டபின் இரண்டு 
ைோரங்கள் ைவர முழுவமயோகப் போதுகோக்கப்பட மோட்டீர்கள்.

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (COVID-19 தடுப்பூசிகைின் போதுகோப்பு).”. மோர்ச் 25, 2021, ஆன்வலனில்
கிவடக்கிறது: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html (ஆங்கிலத்தில் மட்டுதம கிவடக்கும்).

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


Moderna தடுப்பூசி 
வசாதலனகள் 4 இல், 

பங்வகற்பாளர்கள்:

ஒவ்ோலை எதிர்ேிலனயின் அறிகுறிகள்
தடுப்பூசிக்கு ஒவ்ைோவம எதிர்ைிவனகள் மிகவும் அரிதோனவையோக இருந்தோலும், அவை 
நிகழலோம். நீங்கள் தடுப்பூசி தபோட்டுக்வகோண்ட பின் ஒவ்ைோவம ஏற்பட்டோல், குவறந்தது 
15 நிமிடங்கைோைது கிைினிக்  கைனிக்கும். உங்களுக்குப் பதிலைிக்கவும், எவ்ைோறு 
உதவுைது என்றும் அைர்களுக்குப் பயிற்சி அைிக்கப்படுகிறது.

கிைினிக்கிலிருந்து வைைிதயறிய பிறகு உங்களுக்கு ஒவ்ைோவம இருந்தோல், 911 ஐ 
அவழக்கவும். ஒவ்ைோவம எதிர்ைிவனயின் அறிகுறிகள் பின்ைருமோறு: சுைோசிப்பதில் 
சிக்கல், உங்கள் முகம் மற்றும் வதோண்வட ைஙீ்கிப் தபோதல், தைகமோன இதய துடிப்பு, 
உங்கள் உடல் முழுைதும் ஒரு தமோசமோன அரிப்பு, தவலச்சுற்றல் மற்றும் பலைனீம். 

எந்தசோரு பாதுகாப்பு செருக்கடிகலளயும் கேனிக்க 
எங்களுக்கு உதவுங்கள்
எந்த பக்க ைிவைவுகவையும் பற்றி புகோரைிக்க V-safe ல் பதிவு வசய்க: vsafe.cdc.gov (ஆங்கிலத்தில் மட்டுதம 
கிவடக்கும்). உங்கைது பங்தகற்பு அவனைருக்குமோன தடுப்பூசிகவைப் போதுகோப்போனதோக வைத்திருக்க உதவுகிறது.

நீங்கள் அல்லது உங்கள் தடுப்பூசி ைழங்குநர் Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, தடுப்பூசி போதகமோன நிகழ்வு 
அறிக்வகயிடல் அவமப்பு ) க்கு கடுவமயோன பக்க ைிவைவுகவைப் புகோரைிக்கலோம். FDA, Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, தநோய் கட்டுப்போடு மற்றும் தடுப்பு வமயங்கள்) மற்றும் Washington State Department of Health (DOH,
ைோஷிங்டன் மோநில சுகோதோரத் துவற) ஆகியவை தபோக்குகள் அல்லது சோத்தியமோன சிக்கல்கவைக் கோண VAERS ஐப் 
பயன்படுத்துகின்றன.  

நீங்கள் ஒரு அறிக்வகவய vaers.hhs.gov (ஆங்கிலத்தில் மட்டுதம கிவடக்கும்) இல் சமர்ப்பிக்கலோம் 

பை இனங்கள் 
ைற்றும் இன ைக்கள் 
வசாதலனகளில் 
பங்வகற்றனர்
ஒவ்வைோரு தடுப்பூசிவயயும் 
பல்லோயிரக்கணக்கோன மக்கள் மீது
ைிஞ்ஞோனிகள் பரிதசோதித்தனர்.

Pfizer-BioNTech தடுப்பூசி 
வசாதலனகள் 2 இல், 

பங்வகற்பாளர்கள்:

Johnson & Johnson தடுப்பூசி 
வசாதலனகள் 3 இல், 

பங்வகற்பாளர்கள்:

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (தடுப்பூசிகள் 
மற்றும் அது வதோடர்போன உயிரியல் தயோரிப்புகள் ஆதலோசவனக் குழு)கூட்டம். டிசம்பர் 10, 2020, ஆன்வலனில் கிவடக்கிறது: 
https://www.fda.gov/media/144245/download (ஆங்கிலத்தில் மட்டுதம கிவடக்கும்). 
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee கூட்டம். பிப்ரைரி 26, 2021, ஆன்வலனில் கிவடக்கிறது: https://www.fda.gov/media/146217/download (ஆங்கிலத்தில் மட்டுதம கிவடக்கும்).
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee கூட்டம். டிசம்பர் 17, 
2020, ஆன்வலனில் கிவடக்கிறது: https://www.fda.gov/media/144434/download (ஆங்கிலத்தில் மட்டுதம கிவடக்கும்). 

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


தடுப்பூசி குழந்வதகள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் நீண்டகோலம் உடல்நலப் பிரச்சவன 
உள்ைைர்களுக்கு போதுகோப்போனதோகவும் பயனுள்ைதோகவும் உள்ைது. அதிகமோன 
மக்கள் தடுப்பூசி வசலுத்திக் வகோள்ைதோல், நோங்கள் போதுகோப்பு மற்றும் பக்க 
ைிவைவுகள் குறித்த கூடுதல் தரவைப் வபறுகிதறோம். தகோைிட்-19 தடுப்பூசிகள் 
போதுகோப்போனவை என்றும் தீைிரமோன பக்க ைிவைவுகள் ஏற்படுைது 
அரிதோனவை என்றும் தரவுகள் கோட்டுகின்றன.

தடுப்பூசி வபாடுேது குறித்து உங்களுக்கு 
ஏவதனும் சந்வதகங்கள் இருந்தால் 
சுகாதார ேழங்குெர் அல்ைது கிளினிக் 
பணியாளருடன் வபசுங்கள்

ஒவ்ோலைகள்
• தடுப்பூசியில் உள்ை எந்தவைோரு 

மூலப்வபோருைோலும்  ஒவ்ைோவம ஏற்படோத 
எைருக்கும் தடுப்பூசிவய Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC, தநோய் கட்டுப்போடு மற்றும் 
தடுப்பு வமயங்கள்) பரிந்துவரக்கிறது. 

• COVID-19 தடுப்பூசிகைின் மூலமோன ஒவ்ைோவம 
வபரும்போலும் தடுப்பூசியில் உள்ை 
வகோழுப்புகைோல் ஏற்படுைதோகக் கருதப்படுகிறது, 
இது போலிஎதிலீன் கிவைதகோல் (PEG) மற்றும் 
போலிசோர்தபட் என அவழக்கப்படுகிறது. 

• இந்தத் தடுப்பூசிகைில் மற்ற உணவுகைில் 
கோணப்படுைது தபோன்ற வபோதுைோன ஒவ்ைோவம 
மருந்துகள் இல்வல, எனதை COVID-19 தடுப்பூசி 
எடுத்துக்வகோள்ளும்தபோது மற்ற 
ஒவ்ைோவமகவைப் பற்றிக் கைவலப்படக்கூடோது 
எடுத்துக்கோட்டோக, தடுப்பூசிகள் முட்வட 
இல்லோதவை, மரப்போல் இல்லோதவை, மற்றும் 
போதுகோப்புக் கோரணிகள் அற்றவை. 

செறிமுலறகள்
COVID-19 தடுப்பூசியின் மூலப் வபோருட்கள்
போதுகோப்போனவை மற்றும் தடுப்பூசிகள் அைற்றின் 
தைவலவயச் வசய்யத் ததவையோனவை. Johnson & 
Johnson தடுப்பூசியின் ஒரு பகுதியோனது 35 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த ததர்ந்வதடுக்கப்பட்ட 
கருக்கவலப்புகைிலிருந்து ைந்த உயிரணுக்கைின் 
ஆய்ைகத்தோல் ைைர்க்கப்பட்ட பிரதிகளுக்குள் 
தயோரிக்கப்படுகிறது. சிக்கன் போக்ஸ், ரூவபல்லோ, 
வெபவடடிஸ் ஏ உள்ைிட்ட பல தடுப்பூசிகளும் 
இம்மோதிரியோகதை வசய்யப்படுகின்றன. எந்தவைோரு 
தடுப்பூசியும் மனித வசல்கள் (கரு வசல்கள் 
உட்பட), COVID-19 வைரஸ், மரப்போல், போதுகோப்புக் 
கோரணிகள் அல்லது பன்றி இவறச்சி வபோருட்கள் 
அல்லது வெலட்டின் உள்ைிட்ட எந்தவைோரு
ைிலங்குகைின் தயோரிப்புகவையும் 
வகோண்டிருக்கைில்வல. இந்த தடுப்பூசிகள் 
முட்வடகைில் ைைர்க்கப்படுைதில்வல மற்றும் 
முட்வட வபோருட்கள் தசர்க்கப்படுைதுமில்வல. 

ைருத்துே ெிலைகள்
• மருத்துை நிவலவமகைில் உள்ைைர்களுக்கும் 

COVID-19 தடுப்பூசிகள் மிகவும் போதுகோப்போனவை 
மற்றும் பயனுள்ைவை என்று ஆய்வுகள்
வதரிைிக்கின்றன. ஒவ்வைோரு தடுப்பூசி
தசோதவனயிலும் உள்ை பங்தகற்போைர்கைில் 
இருபது முதல் 45 சதைதீம் தபர் உடல் பருமன், 
நீரிழிவு தநோய், இதய தநோய், கல்லீரல் தநோய் 
மற்றும் எச்.ஐ.ைி தபோன்ற போதிப்புகவைக் 
வகோண்டிருந்தனர்.  

• பலைனீமோன தநோவயதிர்ப்பு அவமப்புகள் 
அல்லது தன்னுடல் தோக்க நிவலவமகள்
உள்ைைர்களுக்கு தடுப்பூசி பயன்போடு குறித்த 
ைவரயறுக்கப்பட்ட போதுகோப்பு தரவு எங்கைிடம் 
உள்ைது. இந்த குழுக்களுக்கு தடுப்பூசி 
தபோடுைவத CDC இன்னும் பரிந்துவரக்கிறது, 
ஏவனனில் அைர்களுக்கு COVID-19 ைந்தோல்
கடுவமயோன தநோய்க்கோன ஆபத்து அதிகம்.

• கருத்தரித்தல் மற்றும் குழந்வத பிறப்பு 
துவறவயச் சோர்ந்த மருத்துை நிபுணர்கள், 
கர்ப்பிணிகள், போலூட்டும் தோய்மோர்கள் அல்லது 
கருத்தரிக்க திட்டமிட்டுள்ை வபண்கள்
அவனைருக்கும் தகோைிட்-19 தடுப்பூசிவய 
பரிந்துவரக்கின்றனர். கர்ப்ப கோலத்தில் தகோைிட் 
-19 தடுப்பூசிகள் போதுகோப்போனவை என்று 
தரவுகள் கோட்டுகின்றன. உண்வமயில், சில 
ஆய்வுகள் தடுப்பூசி தபோடப்பட்ட வபண்கள் 
கர்ப்பம் மற்றும் போலூட்டுதல் மூலம் தங்கள் 
குழந்வதக்கு தகோைிட் -19 க்கு எதிரோன
ஆன்டிபோடிகவைக் (எதிர்ப்போன்கள்) கூட அனுப்ப 
முடியும் என்பவதக் கோட்டுகின்றன. கர்ப்பிணிப் 
வபண்கள் தகோைிட்-19 தநோயோல் 
போதிக்கப்பட்டோல், மரணம் உள்ைிட்ட, பல்தைறு 
அபோயங்கவை சந்திக்கும் நிவல ஏற்படலோம். 
தடுப்பூசிகள் சிறந்த போதுகோப்பு.

DOH 348-799 February 2022 Tamil
இந்த ஆைணத்வத தைவறோரு ைடிைத்தில் தகோர, 1-800-525-0127 ஐ அவழக்கவும். 

கோது தகைோததோர் அல்லது தகள் திறன் குவறபோடு உள்ை ைோடிக்வகயோைர்கள், 
தயவுவசய்து 711 (Washington Relay) ஐ அவழக்கவும் அல்லது civil.rights@doh.wa.govற்கு 
மின்னஞ்சல் வசய்யவும்.


