COVID-19 தடுப் பூசிகள்
பற் றிய ஒரு பார்வை
COVID-19 ந ோயைத் தடுப்பதில் கியைக்கப்பபறும் அயைத்து
தடுப்பூசிகளும் மிகச் சிறப்போகச் பசைல்படுகின்றை என்பயத
மருத்துவப் பரிநசோதயைகள் கோட்டுகின்றை. சில நவறுபோடுகள்
குறித்த கூடுதல் தகவலுக்கு, கீ நே கோண்க.
Johnson & Johnson
எனக்கு எத்தனன

1

Pfizer – BioNTech
2 (3 வோர இயைபவளிைில்)

தடுப்பூசிகள்

3

ததனைப்படும்?

Moderna
2 (4 வோர இயைபவளிைில்)

ீங்கள் ந ோபைதிர்ப்பு சக்திைின் குயறபோடு உயைைவரோக

இருந்தோல் (இறுதி நைோஸ் குயறந்தது 4 வோரங்களுக்கு பிறகு
எடுக்கப்பட்ைது)

எனக்கு எப்பபொழுது

தடுப்பூசி பசலுத்திை 2

முழுப் பொதுகொப்பு

வோரங்களுக்கு பின்பு

கினைக்கும்?

தடுப்பூசி பசலுத்திக்

இரண்ைோவது நைோஸ்

தடுப்பூசி பசலுத்திை 2
வோரங்களுக்கு பின்பு

இரண்ைோவது நைோஸ் தடுப்பூசி

பசலுத்திை 2 வோரங்களுக்கு பின்பு

18 அல்லது அதற்கு

5 அல்லது அதற்கு

18 அல்லது அதற்கு

மருத்துை

எந்தபவோரு ந ோய்க்கும் எதிரோக

எந்தபவோரு ந ோய்க்கும்

எந்தபவோரு ந ோய்க்கும் எதிரோக

தடுப்பூசியின் பசயல்திைன்

கடுயமைோை ந ோய்க்கு எதிரோக

இறப்பிற்கு எதிரோக 100%

இறப்பிற்கு எதிரோக 100%

பகொள்ைதற்கு எத்தனன

நமற்பட்ைவர்கள்

ையது நினைந்திருக்க

நமற்பட்ைவர்கள்

நமற்பட்ைவர்கள்

தைண்டும்?

பரிதசொதனனகளில்
என்ன?

74% போதுகோப்பு
85% போதுகோப்பு

மருத்துவமயைைில்

எதிரோக 95% போதுகோப்பு
போதுகோப்பு

94% போதுகோப்பு
போதுகோப்பு

அனுமதிக்கப்படுதல் மற்றும்
இறத்தலுக்கு எதிரோக 100%
போதுகோப்பு

தடுப்பூசியின் பசயல்திைனனப் பற்ைி என்ன பதரிந்து பகொள்ள தைண்டும்

மருத்துவ பரிநசோதயைகளில் ஒரு தடுப்பூசி ந ோயை எவ்வோறு தடுக்கிறது என்பது அதன் பசைல்திறன் முயறைில் மதிப்பிைப்படுகிறது.
மருத்துவ நசோதயைகள் பவவ்நவறு இைங்களில் பவவ்நவறு ந ரங்களில்

ைத்தப்படுபயவ, எைநவ பசைல்திறன் எண்கயள

உண்யமைில் ஒப்பிை முடிைோது. ஒவ்பவோரு தைிப்பட்ை நசோதயைைிலும் என்ை

ஒரு தடுப்பூசி

ைந்தது என்பயத மட்டுநம அயவ கோண்பிக்கின்றை.

யைமுயறைில் ந ோயை எந்த அளவிற்கு தடுக்கிறது என்பயத பசயல்திைன் மதிப்பிடுகிறது. தடுப்பூசிகளின்

பசைல்திறயை அறிை

தடுப்பூசியின் ைனக

ோங்கள் இன்னும் கோத்திருக்கிநறோம்.

அடிதனொனைரஸ் (னைரல்

Pfizer and Moderna ஆகிய இரண்டும் mRNA தடுப்பூசிகளொகும்.

COVID-19 ஐ எதிர்த்துப்

ஒரு புரதத்யத உருவோக்குவதற்கு mRNA தடுப்பூசிகள் உங்களுக்குக்

பைக்ைொர்)

நபோரோடுவதற்கு

ஆன்டிபோடிகயள எவ்வோறு

உருவோக்குவது என்பது குறித்த
உங்கள் உைலுக்கு போதுகோப்பு
வேிமுயறகயள

வேங்குவதற்கோக இந்த
தடுப்பூசி போதுகோப்போை

பதிப்போை நவறு ஒரு யவரயச
(சளி யவரஸ்)

பைன்படுத்துகிறது.

தடுப்பூசிைிைோல் உங்களுக்கு
சளி அல்லது COVID-19
ஏற்பைோது

உங்கள் உைிரணுக்களுக்கு ந ோபைதிர்ப்பு சக்தியைத் தூண்டும்
கற்றுக்பகோடுக்கின்றை. உங்களுக்கு யவரஸுைன் பதோைர்பு

ஏற்படும் பபோழுது உங்கள் உைல் COVID ஏற்பைோமல் போதுகோக்கும்
ஆன்டிபோடிகயள உருவோக்கும்.

ீங்கள் தடுப்பூசிைின் மூலம்

COVID-19 ஆல் போதிக்கப்பைமோட்டீர்கள்.

COVID-19 தடுப்பூசி
பற்றி நமலும்
அறிந்து
பகோள்ளுங்கள்
Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

Moderna

நொன் எப்பபொழுது பூஸ்ைர்
தைொஸ் தபொட்டுக்பகொள்ள
தைண்டும்?

உங்கள் கயைசி நைோஸிற்கு 2
மோதங்களுக்குப் பிறகு

உங்கள் கயைசி நைோஸிற்கு 5
மோதங்களுக்குப் பிறகு

உங்கள் கயைசி நைோஸிற்கு 5
மோதங்களுக்குப் பிறகு

U.S. Food and Drug Administration (FDA)
உைன் உள்ள நினை

18 வைது அல்லது அதற்கு
நமற்பட்ைவர்களுக்கு அங்கீ கோரம்

5 முதல் 15
வைதுயைைவர்களுக்கு
அங்கீ கோரம்.

18 வைது அல்லது அதற்கு
நமற்பட்ைவர்களுக்கு முழுயமைோக
அங்கீ கரிக்கப்பட்ைது.

16 வைது அல்லது அதற்கு
நமற்பட்ைவர்களுக்கு
முழுயமைோக
அங்கீ கரிக்கப்பட்ைது.

இதன் தசர்மொனப் பபொருட்கள்
என்ன?

இந்த தடுப்பூசிைில் பகோழுப்பு,
உப்புக்கள் மற்றும்
சர்க்கயரகளுைன் பசைல் திறன்
பகோண்ை அடிநைோயவரஸின்
திறனுள்ள பபோருள் உள்ளது.

இது மொறுபட்ை னைரஸ்களுக்கு
எதிரொக பொதுகொப்பு
அளிக்கிைதொ? *

இதுவயர அங்கீ கரிக்கப்பட்டு உள்ள தடுப்பூசிகள் தற்நபோது பரவியுள்ள மோறுபட்ை யவரஸ்களுக்கு எதிரோக
போதுகோப்பு அளிக்கின்றை என்று ஆய்வுகள் பதரிவிக்கின்றை. விஞ்ஞோைிகள் இவற்யறயும் பிற வயகைோை
யவரஸ்கயளயும் பதோைர்ந்து ஆரோய்ந்து வருகிறோர்கள்.

தசொதனனயில் பங்தகற்ைைர்கள்
யொர்?

•
•

•

•

•

•
•

பக்க ைினளவுகள் என்ன?

3.3% ஆசிைர்கள்
9.5% அபமரிக்க இந்திர்கள்
அல்லது அலோஸ்கோயவ
பூர்வகமோகக்
ீ
பகோண்ைவர்கள்
19.4% கருப்பு
இைத்தவர்கள் /
ஆப்பிரிக்க அபமரிக்கர்கள்
45% ஹிஸ்போைிக் /
லத்தீன் இைத்யதச்
நசர்ந்தவர்கள்
0.2% ஹவோய் தீயவ
பூர்வகமோகக்
ீ
பகோண்ைவர்கள் அல்லது
பிற பசிபிக் தீவுவோசிகள்
5.6% பல இைங்கள்
59% பவள்யள இை
மக்கள்

இந்த தடுப்பூசிைில் பகோழுப்பு,
உப்புக்கள் மற்றும்
சர்க்கயரகளுைன் பசைல் திறன்
பகோண்ை messenger RNA (mRNA)
உள்ளது.

•
•

•
•

•

•
•

4% ஆசிைர்கள்
0.6% அபமரிக்கன்
இந்திர்கள் அல்லது
அலோஸ்கோயவ
பூர்வகமோகக்
ீ
பகோண்ைவர்கள்
10% கருப்பு இைத்தவர்கள் /
ஆப்பிரிக்க அபமரிக்கர்கள்
26% ஹிஸ்போைிக் /
லத்தீன் இைத்யதச்
நசர்ந்தவர்கள்
0.2% ஹவோய் தீயவ
பூர்வகமோகக்
ீ
பகோண்ைவர்கள் அல்லது
பிற பசிபிக் தீவுவோசிகள்
3% பல இைங்கள்
82% பவள்யள இை
மக்கள்

உலகளோவிை அளவில்
மருத்துவ ஆய்வில் பங்நகற்ற
பங்நகற்போளர்களில் 41% நபர்
ோள்பட்ை ந ோய் ியலயைக்
பகோண்டிருந்தைர்.

உலகளோவிை அளவில் ஆய்வில்
பங்நகற்ற பங்நகற்போளர்களில்
46.2% நபர் ோள்பட்ை ந ோய்
ியலயைக் பகோண்டிருந்தைர்.
பங்நகற்போளர்களில் 34.8% நபர்
உைல் பருமன் பகோண்ைவர்கள்.

ஒன்று அல்லது இரண்டு
ோட்களுக்கு நசோர்வு, கோய்ச்சல்,
தயலவலி, ஊசி பசலுத்திை
இைத்தில் வலி,
மற்றும்/அல்லது மைோல்ஜிைோ
(தயச அல்லது தயசகள்
நசர்ந்த இைத்தில் வலி)

ஒன்று அல்லது இரண்டு
ோட்களில் நபோய்விைக்கூடிை,
குளிர் டுக்கம், தயலவலி, வலி,
நசோர்வு மற்றும்/ அல்லது நதோல்
சிவத்தல், ஊசி பசலுத்திை
இைத்தில் வக்கம்.
ீ

இந்த தடுப்பூசிைில் பகோழுப்பு,
உப்புக்கள் மற்றும் சர்க்கயரகளுைன்
பசைல் திறன் பகோண்ை messenger RNA
(mRNA) உள்ளது.

•
•

•
•
•

•
•

5% ஆசிைர்கள்
1% அபமரிக்கன் இந்திர்கள்
அல்லது அலோஸ்கோயவ
பூர்வகமோகக்
ீ
பகோண்ைவர்கள்
10% கருப்பு இைத்தவர்கள் /
ஆப்பிரிக்க அபமரிக்கர்கள்
20% ஹிஸ்போைிக் / லத்தீன்
0.2% ஹவோய் தீயவ
பூர்வகமோகக்
ீ
பகோண்ைவர்கள்
அல்லது பிற பசிபிக்
தீவுவோசிகள்
2.1% “பிற வம்சோவளியைச்
நசர்ந்தவர்கள்”
79% பவள்யள இை மக்கள்

உலகளோவிை அளவில் ஆய்வில்
பங்நகற்ற பங்நகற்போளர்களில் 22%
உைிருக்கு அபோைம் வியளவிக்கக்
கூடிை ஒரு ந ோயையும் 4%
உைிருக்கு அபோைம் வியளவிக்கக்
கூடிை இரண்டு அல்லது அதற்கு
நமற்பட்ை ந ோய்கயளயும்
பகோண்டிருந்தைர்

ஒன்று அல்லது இரண்டு ோட்களில்
நபோய்விைக்கூடிை, குளிர் டுக்கம்,
தயலவலி, வலி, நசோர்வு மற்றும்/
அல்லது நதோல் சிவத்தல், ஊசி
பசலுத்திை இைத்தில் வக்கம்.
ீ
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