
உங்கள் �காதார வழங்�நர்
உங்கள் வழங்�நைர அைழ�ங்கள் அல்ல� சந்திப்ைப ஆன்ைலன�ல் 
திட்டமி�ங்கள்

ச�க �காதார சிகிச்ைசயகங்கள் எங்கள் வைலத்தளத்ைதப் பார்ைவய��ங்கள்: vaccinelocator.doh.wa.gov/

அல்ல� 1-800-525-0127 என்ற எண்ண�ற்� அைழ�ங்கள், ப�ன்னர் # ஐ 
அ�த்�ங்கள். 
ெமாழி உதவ� கிைடக்கிற�.உள்�ர் ம�ந்தகங்கள்

�திய ம�த்�வமைனகள் அல்ல� நடமா�ம் 
சிகிச்ைசயகங்கள்

அ� மா�ப�கிற�. சிகிச்ைசயகம் பற்றி நண்பர் அல்ல� ச�க 
உ�ப்ப�னர், அல்ல� ச�க ஊடகங்கள�ன் �லம் ந�ங்கள்
ேகள்வ�படக்��ம். எவ்வா� பதி� ெசய்வ� என்ப� பற்றி
அவர்கள�டம் ேக�ங்கள்.

ேகாவ�ட்-19 த�ப்�சிகள்: ெத�ந்� ெகாள்ள 
ேவண்�யைவ

த�ப்�சிக்� ந�ங்கள் கட்டணம் எ��ம் 

ெச�த்த ேவண்�யதில்ைல. உங்கள�டம் 

கட்டணம் வ�லிக்கக்�டா� அல்ல� 

ரசீ� ெபறக்�டா�.

ப�ன்வ�ம் ஆவணங்க�ம் 
ேகட்கப்படலாம், ஆனால் ந�ங்கள் 
அவற்ைற ெகா�க்க ேவண்�யதில்ைல 
:

• அைடயாளத்திற்கான ஆவணம்

• காப்ப�ட்� அட்ைட

• ச�க பா�காப்� எண் 

சில த�ப்�சிகள் 2-3 ேடாஸ்கள் ெச�த்தப்பட ேவண்�ம். ��ைமயான 

பா�காப்ைப ெப�வதற்� த�ப்�சி ேபாடப்பட்ட ப�ற� �மார் இரண்� 

வாரங்கள் ஆ�ம்.சில�க்� 1-2 �ஸ்டர் ேடாஸ்கள் ேதைவப்படலாம்.

ேம�ம் தகவல்க�க்�, ேகாவ�ட்-19 த�ப்�சி �ஸ்டர்

ேடாஸ்கள் என்ற இைணப்ைபப் பார்ைவய�ட�ம்.

ேம�ம் தகவல்க�க்�

வ�ைக தா�ங்கள்: COVIDVaccineWA.org அல்ல� DOH.WA.GOV/Coronavirus

அைழக்க�ம்: 1-800-525-0127, ப�ன்னர் # ஐ அ�த்த�ம். ெமாழி உதவ� கிைடக்கிற�.

த�ப்�சி ெபற ந�ங்கள் �.எஸ். ��மகனாக 
இ�க்க ேதைவய�ல்ைல. அவர்கள் உங்கள் 
��ேயற்ற நிைல �றித்� ேகட்க 
மாட்டார்கள். 

தன�ப்பட்ட தர�கள் ெபா� �காதார 
ேநாக்கங்க�க்காக மட்�ேம 
பயன்ப�த்தப்ப�ம்.

நான் எங்ேக த�ப்�சி 
ெபறலாம்?

எவ்வா� சந்திப்ைபத் 
திட்டமி�வ�?

என� த�ப்�சி சந்திப்ைபத் 
திட்டமி�வதற்� நான் என்ன ெகாண்� 

வர ேவண்�ம்?

த�ப்�சிக்� எவ்வள� ெசலவா�ம்?

எனக்� இரண்டாவ� �ைற த�ப்�சி 
ெச�த்த ேவண்�மா?

Pfizer-BioNTech
6 மாதங்கள் – 4 வய�ைடயவர்கள்: 3 ேடாஸ்கள், 1 
ஆவ� ேடாஸுக்�ப் ப�ற� 21 நாட்கள், 2 ஆவ�
ேடாஸுக்�ப் ப�ற� 56 நாட்கள்
5 வய� மற்�ம் அதற்� ேமற்பட்ட வய�ைடயவர்கள்: 2 
ேடாஸ்கள், 21 நாட்கள் இைடெவள�

Moderna 6 மாதங்கள் மற்�ம் அதற்� ேமற்பட்ட 
வய�ைடயவர்கள்: 2 ேடாஸ்கள், 21 நாட்கள் இைடெவள�

Novavax 12 வய� மற்�ம் அதற்� ேமற்பட்ட வய�ைடயவர்கள்: 
2 ேடாஸ்கள், 21 நாட்கள் இைடெவள�

Johnson & 
Johnson

18 மற்�ம் அதற்� ேமற்பட்ட வய�ைடயவர்கள்: 1 
ேடாஸ்
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இந்த ஆவணத்ைத ேவெறா� வ�வத்தில் ேகா�வதற்�, 1-800-525-0127 ஐ அைழக்க�ம். 
கா� ேகளாேதார் அல்ல� ேகள் திறன் �ைறபா� உள்ள வா�க்ைகயாளர்கள், தய�ெசய்� 
711 (Washington Relay) ஐ அைழக்க�ம் அல்ல� civil.rights@doh.wa.gov என்ற �கவ�க்� 
மின்னஞ்சல் ெசய்ய�ம்.

உங்க�க்� பக்க வ�ைள�கள் ஏற்பட வாய்ப்�ள்ள�.
ஆனால் பக்க வ�ைள�கள் ஒன்� அல்ல� இரண்� 
நாட்க�க்� மட்�ேம ந��க்�ம்.

ஒ� ேடாஸ் Johnson & Johnson (J&J) ேகாவ�ட்-19 
த�ப்�சிக்� பதிலாக mRNA ேகாவ�ட்-19 த�ப்�சிைய 
(Pfizer-BioNTech அல்ல� Moderna) ஐ 
எ�த்�க்ெகாள்�மா� நாங்கள் ப�ந்�ைரக்கிேறாம்.

ந�ங்கள் த�ப்�சி ெச�த்திக் ெகாள்ள வ��ம்ப�னால் J&J 
த�ப்�சி இன்�ம் கிைடக்கிற�. ந�ங்கள் மற்ெறா� 
வ��ப்பத்ேதர்ைவ வ��ம்ப�னால், mRNA த�ப்�சிக்�
மாற்றாக Novavax கிைடக்கிற�. உங்க�க்கான
வ��ப்பத்ேதர்�கைளப் பற்றி ஒ� �காதார ேசைவ 
வழங்�ந�டம் ேபச�ம். 

த�ப்�சி ேபா�வ� பண�ய�ன் ேபா� பா�காப்பாக இ�க்க�ம், 
உங்கள் நண்பர்கள் மற்�ம் ��ம்பத்தினைர அ�க்க� 
சந்திக்க�ம் உத�ம்.

ந�ங்கள் த�வ�ரமாக ேநாய்வாய்ப்ப�வதற்கான, 
ம�த்�வமைனய�ல் ேசர்க்கப்ப�வதற்கான அல்ல� ேகாவ�ட்-19
ேநாய�னால் இறப்பதற்கான வாய்ப்� மிகக் �ைற�. 

COVID-19 த�ப்�சி, ேநாய் ஏற்படாமல் த�க்�ம் 
ேநாய்க்ெகதிரான பா�காப்�கைள 
உ�வாக்�வதற்� உங்கள் உட�க்� 
பய�ற்சியள�க்கிற�.

ேகாவ�ட்-19 த�ப்�சி 
என்ன ெசய்கிற�?

பக்க வ�ைள�கள் என்ன?

இரண்� த�ப்�சிகள் எ�க்�ம் �ழ்நிைலய�ல், இரண்டாவ� 
த�ப்�சிக்� ப�ற� பக்க வ�ைள�கள் ேமாசமாக 
இ�க்கலாம்.

உங்க�க்� ஒவ்வாைம ஏற்பட்டால் 911 ஐ அைழக்க�ம். 
எந்தெவா� பக்க வ�ைள�கைள�ம் பற்றி V-safe இல் பதி� 
ெசய்யலாம்: vsafe.cdc.gov. 

ஆம். அைனத்� த�ப்�சிக�ம் பல்லாய�ரக்கணக்கான 
மக்க�க்�ச் ெச�த்தி ப�ேசாதிக்கப்பட்டைவ. 

பல இன மக்கள�ட�ம் மற்�ம் உடல் ப�மன், ந��ழி� ேநாய், 
இதய ேநாய், கல்�ரல் ேநாய் மற்�ம் எச்.ஐ.வ� ேபான்ற ேநாய்கள் 
உள்ளவர்கள�ட�ம் ப�ேசாதித்� த�ப்�சிகள் பா�காப்பானைவ 
என்� உ�தி ெசய்யப்பட்�ள்ள�. 

த�ப்�சிகள் பா�காப்பானைவயா?

நான் ஏன் த�ப்�சி ேபாட ேவண்�ம்?ஒ� த�ப்�சி மற்ற 
த�ப்�சிகைள வ�ட சிறந்ததா?

?

உங்கள் உடல் ��வ�ம்:

• ேசார்�

• தைலவலி

• தைச வலி

• �ள�ர்

• காய்ச்சல்

• �மட்டல்

உங்கள் ைகய�ல் த�ப்�சி 
ெச�த்தப்பட்ட இடத்தில்:

• வலி

• சிவந்� ேபாதல்

• வ �க்கம்

Department of Health பா�காப்� �ைறபா�கள் 
ஏ�ம் இல்ைல என்பைத உ�திப்ப�த்த 
பா�காப்� அறிக்ைககைள தவறாமல் 
ச�பார்க்கிற�.
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