COVID-19 தடுப்பூசிகளின் ஸ்னாப்ஷாட்

தற்ப ோது கிடைக்கக்கூடிய அடைத்துத் தடுப்பூசிகளும் COVID-19 ஐத் தடுப் தில் மிகச் சிறப் ோகச் சசயல் டுகின்றை
என் டத மருத்துவ ரிபசோதடைகள் கோட்டுகின்றை.

Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

Moderna

Novavax

ச ரும் ோலும் 18 ைற்றும் அதற்கு
டைற்பட்ட ையதுமடயைர்கள் 1 தடுப்பூசி

6 ைாதங்கள் - 4 ையதுமடயைர்கள் 3 டடாஸ்கள், 1 ஆவது பைோஸுக்குப்
ிறகு 3 வோரங்கள், 2 ஆவது
பைோஸுக்குப் ிறகு 8 வோரங்கள்

6 ைாதங்கள் ைற்றும் அதற்கு டைற்பட்ட
ையதுமடயைர்கள் - 2 டடாஸ்கள், 4-8
வோர இடைசவளியில்

தபரும்பாலும் 12 ைற்றும் அதற்கு
டைற்பட்ட ையதுமடயைர்கள் - 2
டடாஸ்கள், 3-8 வோர
இடைசவளியில்

டநாதயதிர்ப்பு குமறபாடுள்ள 6
ைாதங்கள் ைற்றும் அதற்கு டைற்பட்ட
ையதுமடயைர்கள் - 3 டடாஸ்கள்,
முதல் பைோஸுக்கு 4 வோரங்களுக்குப்
ிறகு இரண்ைோவது, இரண்ைோவது
பைோஸுக்கு குடறந்தது 4
வோரங்களுக்குப் ிறகு மூன்றோவது
பைோஸ்

டநாதயதிர்ப்பு குமறபாடுள்ள 12
ைாதங்கள் ைற்றும் அதற்கு
டைற்பட்ட ையதுமடயைர்கள் - 2
டடாஸ்கள், முதல் பைோஸுக்கு 3
வோரங்களுக்குப் ிறகு இரண்ைோவது
பைோஸ்

அபைபைோடவரஸ் (டவரல்
சவக்ைோர்) தடுப்பூசி
முதன்மைத் ததாடருக்கு எனக்கு
எத்தமன டடாஸ்கள் டதமை?
உங்கள் முதன்மைத் ததாடமை
முடித்த 2 ைாைங்களுக்குப் பிறகு
நீ ங்கள் முழுமையாகப்
பாதுகாக்கப்படுைர்கள்
ீ

Pfizer மற்றும் Moderna இரண்டுபம mRNA தடுப்பூசிகள்

புரத சப்யூைிட் தடுப்பூசி

தபரும்பாலும் 5 ைற்றும் அதற்கு
டைற்பட்ட ையதுமடயைர்கள் - 2
டடாஸ்கள், 3-8 வோர இடைசவளியில்
டநாதயதிர்ப்பு குமறபாடுள்ள 18
ைற்றும் அதற்கு டைற்பட்ட
ையதுமடயைர்கள் - 2 டடாஸ்கள்,
1 பைோஸ் Johnson &Johnson, அடதத்
சதோைர்ந்து ஒரு mRNA தடுப்பூசிடய
முதல் பைோஸுக்குப் ிறகு
குடறந்தது 4 வோரங்களுக்குப் ிறகு

டநாதயதிர்ப்பு குமறபாடுள்ள 5
ைற்றும் அதற்கு டைற்பட்ட
ையதுமடயைர்கள் - 3 டடாஸ்கள்,
முதல் பைோஸுக்கு 3 வோரங்களுக்குப்
ிறகு இரண்ைோவது, இரண்ைோவது
பைோஸுக்கு குடறந்தது 4
வோரங்களுக்குப் ிறகு மூன்றோவது
பைோஸ்

எந்த ையதில் நான் இந்த
தடுப்பூசிமய டபாட்டுக்தகாள்ள
முடியும்?

18 அல்லது அதற்கு பமற் ட்ை
வயதுடையவர்கள்

6 மோதங்கள் அல்லது அதற்கு பமற் ட்ை
வயதுடையவர்கள்

6 மோதங்கள் அல்லது அதற்கு
பமற் ட்ை வயதுடையவர்கள்

12 அல்லது அதற்கு பமற் ட்ை
வயதுடையவர்கள்

நான் எப்தபாழுது பூஸ்டர் டடாஸ்
டபாட்டுக்தகாள்ள டைண்டும்?

உங்கள் கடைசி பைோஸிற்கு 2
மோதங்களுக்குப் ிறகு - 18 வயது
மற்றும் அதற்கு பமற் ட்ை
வயதுடையவர்கள்

உங்கள் கடைசி பைோஸிற்கு 5
மோதங்களுக்குப் ிறகு - ச ரும் ோலும் 5
வயது மற்றும் அதற்கு பமற் ட்ை
வயதுடையவர்கள்

உங்கள் கடைசி பைோஸிற்கு 5
மோதங்களுக்குப் ிறகு ச ரும் ோலும் 18 வயது மற்றும்
அதற்கு பமற் ட்ை
வயதுடையவர்கள்

இந்த பேரத்தில் பூஸ்ைர்
அங்கீ கரிக்கப் ைவில்டல

யார் இைண்டாைது பூஸ்டர்
டடாமைப் தபற டைண்டும்?

18 வயது மற்றும் அதற்கு பமற் ட்ை
எவரும் முதல் பூஸ்ைர் ப ோட்டு 4
மோதங்களுக்கு ிறகு ஒரு mRNA
தடுப்பூசிக்கு தகுதியடைவோர்கள்

இந்த தடுப்பூசி திரிபுகளுக்கு
எதிைாக பாதுகாப்மப அளிக்குைா?

ஆம். இதுவடர, யன் ோட்டில் உள்ள தடுப்பூசிகள், திரிபுகளின் சுழற்சிக்கு எதிரோக
திரிபுகடள சதோைர்ந்து ஆய்வு சசய்வோர்கள்.

50+ வயது அல்லது பேோசயதிர்ப்பு குடற ோடு உள்ளவர்கள் - முதல் பூஸ்ைர்
ப ோட்ை 4 மோதங்களுக்கு ிறகு

ோதுகோப்ட

இந்த பேரத்தில் இரண்ைோவது
பூஸ்ைர் அங்கீ கரிக்கப் ைவில்டல

வழங்குவதோக ஆய்வுகள் சதரிவிக்கின்றை. விஞ்ஞோைிகள் புதிய
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ைருத்துை பரிடசாதமனகளில்
தடுப்பூசியின் தசயல்திறன் என்ன?

எந்தசவோரு பேோய்க்கும் எதிரோக 74%
ோதுகோப்பு
கடுடமயோை பேோய்க்கு எதிரோக 85%
ோதுகோப்பு
மருத்துவமடை பசர்ப்பு மற்றும்
இறப் ிற்கு எதிரோக 100% ோதுகோப்பு

எந்தசவோரு பேோய்க்கும் எதிரோக 95%
ோதுகோப்பு
இறப் ிற்கு எதிரோக 100% ோதுகோப்பு

எந்தசவோரு பேோய்க்கும் எதிரோக 94%
ோதுகோப்பு
இறப் ிற்கு எதிரோக 100% ோதுகோப்பு

எந்தசவோரு பேோய்க்கும் எதிரோக 90%
ோதுகோப்பு
இறப் ிற்கு எதிரோக 100% ோதுகோப்பு

உட்தபாருட்கள் யாமை?

தடுப்பூசியில் சகோழுப்பு, உப்புக்கள்
மற்றும் சர்க்கடரகளுைன்
அபைபைோடவரசின் சசயலில் உள்ள
மூலப்ச ோருள் உள்ளைங்கியுள்ளது.

தடுப்பூசியில் சகோழுப்பு, உப்புக்கள்
மற்றும் சர்க்கடரகளுைன் சமசசஞ்சர்
RNA (mRNA)-இன் சசயலில் உள்ள
மூலப்ச ோருள் உள்ளைங்கியுள்ளது.

தடுப்பூசியில் சகோழுப்பு, உப்புக்கள்
மற்றும் சர்க்கடரகளுைன் சமசசஞ்சர்
RNA (mRNA)-இன் சசயலில் உள்ள
மூலப்ச ோருள் உள்ளைங்கியுள்ளது.

தடுப்பூசியில் சகோழுப்பு, உப்புக்கள்
மற்றும் சர்க்கடரகளுைன் ஸ்ட க்
க்டளபகோ ிபரோட்டீைின் சசயலில்
உள்ள மூலப்ச ோருள்
உள்ளைங்கியுள்ளது.

ைருத்துை பரிடசாதமனகளில்
யாதைல்லாம்
டசர்க்கப்பட்டிருந்தார்கள்?

•
•
•
•
•
•
•

3.3% ஆசியர்
9.5% அசமரிக்க இந்தியர் அல்லது
அலோஸ்கோவின் பூர்வகுடி
19.4% கருப்பு/ஆப் ிரிக்க அசமரிக்கர்
45% ஹிஸ் ோைிக்/லோட்டிங்க்ஸ்
0.2% ஹவோயின் பூர்வகுடி அல்லது
ிற சி ிக் தீவுவோசி
5.6% ல இைத்தவர்கள்
59% சவள்டளயர்

41% ஒன்பறோ அல்லது அதற்கு
பமற் ட்ை ேீண்ை ேோள் பேோயுைன்
உள்ள மருத்துவ ேிடலகடளக்
சகோண்டுள்ள உலகளோவிய மருத்துவ
ரிபசோதடை ங்பகற் ோளர்கள்

•
•
•
•
•
•
•

4% ஆசியர்
0.6% அசமரிக்க இந்தியர் அல்லது
அலோஸ்கோவின் பூர்வகுடி
10% கருப்பு/ஆப் ிரிக்க அசமரிக்கர்
26% ஹிஸ் ோைிக்/லோட்டிங்க்ஸ்
0.2% ஹவோயின் பூர்வகுடி அல்லது
ிற சி ிக் தீவுவோசி
3% ல இைத்தவர்கள்
82% சவள்டளயர்

46.2% ஒன்பறோ அல்லது அதற்கு
பமற் ட்ை ேீண்ை ேோள் பேோயுைன்
உள்ள மருத்துவ ேிடலகடளக்
சகோண்டுள்ள உலகளோவிய மருத்துவ
பசோதடை ங்பகற் ோளர்கள். 34.8%
ங்பகற் ோளர்கள் எடை
அதிகமோைவர்களோக இருந்தைர்.

DOH 820-169 August 2022 Tamil

•
•
•
•
•
•
•

5% ஆசியர்
1% அசமரிக்க இந்தியர் அல்லது
அலோஸ்கோவின் பூர்வகுடி
10% கருப்பு/ஆப் ிரிக்க அசமரிக்கர்
20% ஹிஸ் ோைிக்/லோட்டிங்க்ஸ்
0.2% ஹவோயின் பூர்வகுடி அல்லது
ிற சி ிக் தீவுவோசி
2.1% " ிற வம்சோவளிடயச்
பசர்ந்தவர்கள்"
79% சவள்டளயர்

உலக பசோதடை ங்பகற் ோளர்களில்
22% ஒரு அதிக ஆ த்து ேிடலடய
சகோண்ைவர்கள் மற்றும் 4%
இரண்பைோ அல்லது அதற்கு
பமற் ட்ை அதிக ஆ த்து ேிடலகடள
சகோண்ைவர்கள்

•
•
•
•

75% சவள்டளயர்
12% கருப்பு/ஆப் ிரிக்க அசமரிக்கர்
7% அசமரிக்க இந்தியர் அல்லது
அலோஸ்கோவின் பூர்வகுடி
22% ஹிஸ் ோைிக்/லோட்டிங்க்ஸ்

95% பசோதடை ங்பகற் ோளர்கள்
அதிக ஆ த்தில் உள்ளவர்கள்- > 65
வயது சகோண்ை தீவிர பேோய்
ேிடலகள் சகோண்ைவர்கள் அல்லது
COVID-19 சதோற்றுக்கு அல்லது அதிக
மக்கள் இருக்கும் இைங்களுக்கு
அடிக்கடி சவளிப் டும் இைங்களில்
வோழ் வர்கள் அல்லது ணி
புரி வர்கள்

இந்த ஆவணத்டத பவசறோரு வடிவத்தில் பகோருவதற்கு, 1-800-525-0127 ஐ அடழக்கவும். கோது பகளோபதோர்
அல்லது பகள் திறன் குடற ோடு உள்ள வோடிக்டகயோளர்கள், தயவுசசய்து 711 (Washington Relay) ஐ
அடழக்கவும் அல்லது civil.rights@doh.wa.gov என்ற முகவரிக்கு மின்ைஞ்சல் சசய்யவும்.

