COVID-19 వ్యాక్సిన్ల గురించి సవివరణ చిత్రిం

అందుబాటులోని అనిి వ్యాక్సిన్ు
ు COVID-19న్ు నిరోధంచడంలో చాలా బాగయ పనిచేస్ా యయని క్సునిల్  టరయయ్ ి ెలియయేస్ా ు్ాిి.

Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

Moderna

Novavax

ు మరయు ఆపై వయసు కలిగన్
18 ఏళ్ల
చాలామంద వ్ాలతాల క్ో్ం 1 డో సు

ు న్ి వ్యరి క్ో్ం - 3
6 నెలలు-4 ఏళ్ల
డో సులు, 1వ్ డో ్ు తరయాత 3 వ్యరయలలత,
2వ్ డో ్ు తరయాత 8 వ్యరయలలత

6 నెలలు మరయు అింత్కింటే ఎకుువ వయసు
వ్యరి క్ో్ం - 2 డో సులు, 4-8 వ్యరయల
విరయమంెో

ు మరయు అింత్కింటే ఎకుువ
12 ఏళ్ల
వయసున్ి చాలామంద క్ో్ం - 2
డో సులు, 3-8 వ్యరయల విరయమంెో

6 నెలలు మరయు ఆపై వయసు కలిగ,
రోగన్నరోధక శక్సి బలహీన్ింగయ ఉన్ి వ్యరి క్ో్ం 3 డో సులు, మొదటి డో ్ు వ్ేించులతన్ి 4
వ్యరయల తరయాత రండవ్ డో ్ు, రండవ్ డో ్ు
వ్ేించులన్ి లనీ్ం 4 వ్యరయల తరయాత
మూడవ్ డో ్ు

ు మరయు ఆపై వయసు కలిగన్
12 ఏళ్ల
రోగన్నరోధక శక్సి బలహీన్ింగయ ఉన్ి వ్యరి
క్ో్ం - 2 డో సులు, మొదటి డో ్ు
తీ్ులతన్ి 3 వ్యరయల తరయాత రండవ్
డో ్ు

అడల్ో వ్ైరస్ (వ్ైర్  వ్లటర్) వ్యాక్సిన్
ప్యరథమిక శ్రణ
ే ిలో భాగింగయ నాకు ఎన్ని
డో స్లు అవసరిం?
మీరు మీ ప్యరథమిక శ్రణ
ే ి పూరి చేసుకున్ి 2
వ్యరయల త్రయాత్ మీరు పూరి భద్రత్
ప్ ింద్ుతారు

Pfizer, Moderna రండూ mRNA వ్యాక్సిన్ు
ు

ప్ర రయ టీన్ ్బయూనిట్ వ్యాక్సిన్

ు మరయు అింత్కింటే ఎకుువ
5 ఏళ్ల
వయసున్ి చాలామంద క్ో్ం - 2 డో సులు,
3-8 వ్యరయల విరయమంెో
ు మరయు ఆపై వయసు కలిగ,
18 ఏళ్ల
రోగన్నరోధక శక్సి బలహీన్ింగయ ఉన్ి వ్యరి
క్ో్ం - 2 డో సులు, Johnson & Johnson
వ్యాక్సిన్ 1 డో ్ు, మొదటి డో ్ు
వ్ేించులతన్ి లనీ్ం 4 వ్యరయల తరయాత
mRNA వ్యాక్సిన్ ఒల డో ్ు

ు మరయు ఆపై వయసు కలిగ,
5 ఏళ్ల
రోగన్నరోధక శక్సి బలహీన్ింగయ ఉన్ి వ్యరి
క్ో్ం - 3 డో సులు, మొదటి డో ్ు
వ్ేించులతన్ి 3 వ్యరయల తరయాత రండవ్
డో ్ు, రండవ్ డో ్ు వ్ేించులతన్ి లనీ్ం
4 వ్యరయల తరయాత మూడవ్ డో ్ు

ఈ వ్యాక్సిన్ వ్ేయించుక్ోవ్యలింటే నాకు
ఎింత్ వయసుి ఉిండాలి?

18 ఏళ్ల
ు లేదా అంతలంటే ఎలతువ్

6 ్లల లేదా అంతలంటే ఎలతువ్

6 ్లల లేదా అంతలంటే ఎలతువ్

12 ఏళ్ల
ు లేదా అంతలంటే ఎలతువ్

నేన్ు నా బూసట ర్ డో సున్ు ఎపపుడు
వ్ేయించుక్ోవ్యలి?

మీ చివ్రి డో ్ు తీ్ులతన్ి 2 ్లల
తరయాత - 18 ఏళ్ల
ు మరియు ఆపై వ్య్ు
లియగిన్వ్యరు

మీ చివ్రి డో ్ు తీ్ులతన్ి 5 ్లల తరయాత - 5
ఏళ్ల
ు మరియు ఆపై వ్య్ు లియగిన్ చాలామంద
క్ో్ం

మీ చివ్రి డో ్ు తీ్ులతన్ి 5 ్లల
తరయాత - 18 ఏళ్ల
ు మరియు ఆపై వ్య్ు
లలగిన్ చాలామంద క్ో్ం

పరయ్ా ుతం బూ్ట ర్ డో ్ులత అన్ుమతి లేదు

రిండవ బూసట ర్ డో సు ఎవరు
వ్ేయించుక్ోవ్యలి?

18 ఏళ్ల
ు మరియు అంతలంటే ఎలతువ్
వ్య్ున్ి ఎవ్రై్ా ్రస, మొదటి బూ్ట ర్
డో ్ు వ్ేించులతన్ి ్ాలతగు ్లల
తరయాత mRNA వ్యాక్సిన్న్ు బూ్ట ర్ డో ్ుగయ
వ్ేించుక్ోవ్డానిక్స అరుులత

ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది వ్ేరయింటు న్ుిండి రక్షణ
కలిుసుిిందా?

అవ్ున్ు. వ్యాపతా లో ఉన్ి వ్ేరియంటు న్ుండి ఈ వ్యాక్సిన్ు
ు రక్షణ లియిస్యాయని ఇపిటి వ్రలత ేరిగిన్ అధాయ్ాలోు ెేియంద. క్ొతా వ్ేరియంటు మీద ాయ్ా ్
జ ఞుల ల పరిాధధన్ క్ొన్స్యగుతదంద.

50 ఏళ్ల
ు పైబడిన్ లేదా రోగనిరోధల శక్సా బలహీన్ంగయ ఉన్ివ్యరు - మొదటి బూ్ట ర్
వ్ేించులతన్ి 4 ్లల తరయాత

పరయ్ా ుతం రండవ్ బూ్ట ర్ డో ్ులత
అన్ుమతిలేదు

Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

Moderna

Novavax

క్సున్నకల్ టర యల్ి పరక్యరిం, ఈ వ్యాక్సిన్ సమరథ త్
ఎింత్?

ఏదలై్ా అ్ారోగయానిక్స గురిక్యవ్డం న్ుండి
74% రక్షణ
తీవ్రయ అ్ారోగయానిక్స గురిక్యవ్డం న్ుండి 85%
రక్షణ
ఆ్ుపతిరయలో చేరయియిరయవ్డం, మరణం న్ుండి
100% రక్షణ

ఏదలై్ా అ్ారోగయానిక్స గురిక్యవ్డం న్ుండి
95% రక్షణ
మరణం న్ుండి 100% రక్షణ

ఏదలై్ా అ్ారోగయానిక్స గురిక్యవ్డం న్ుండి
94% రక్షణ
మరణం న్ుండి 100% రక్షణ

ఏదలై్ా అ్ారోగయానిక్స గురిక్యవ్డం న్ుండి
90% రక్షణ
మరణం న్ుండి 100% రక్షణ

ఇింద్ులో ఉిండే అింశ్యలేమిటి?

ఈ వ్యాక్సిన్లో క్ొవ్ుా, లవ్ణాలత, చక్ురలెో
ప్యటు క్సియాశీల అడల్ోవ్ైరస్ పదారథం
ఉంటుంద.

ఈ వ్యాక్సిన్లో క్ొవ్ుా, లవ్ణాలత, చక్ురలెో
ప్యటు మెసంేర్ RNA (mRNA) ్ంబంధత
క్సియాశీల పదారథం ఉంటుంద.

ఈ వ్యాక్సిన్లో క్ొవ్ుా, లవ్ణాలత, చక్ురలెో
ప్యటు మెసంేర్ RNA (mRNA) ్ంబంధత
క్సియాశీల పదారథం ఉంటుంద.

ఈ వ్యాక్సిన్లో క్ొవ్ుా, లవ్ణాలత, చక్ురలెో
ప్యటు సైిక్ గు క్
ల ోప్ర రయ టీన్ ్ంబంధత క్సియాశీల
పదారథం ఉంటుంద.

క్సున్నకల్ టర యల్ి ఎవర మీద్ జరప్యరు?

• 3.3% ఆసతయన్లత
• 9.5% అమెరిలన్ ఇండియన్లత లేదా
అలాస్యు స్యథనిలతలత
• 19.4% న్లు ేాతీయులత/ఆఫ్తల
రయ న్
అమెరిలన్లత
• 45% హిస్యినిక్/లాటి్క్ి ేాతదలవ్యరు
• 0.2% స్యథనిల హవ్యియన్ లేదా ఇతర
పసతఫ్తక్ దవాపవ్య్ులత
• 5.6% బహుళ్ ేాతదలవ్యరు
• 59% ావాత ేాతీయులత

• 4% ఆసతయన్లత
• 0.6% అమెరిలన్ ఇండియన్లత లేదా
అలాస్యు స్యథనిలతలత
• 10% న్లు ేాతీయులత/ఆఫ్తరయలన్
అమెరిలన్లత
• 26% హిస్యినిక్/లాటి్క్ి ేాతదలవ్యరు
• 0.2% స్యథనిల హవ్యియన్ లేదా ఇతర
పసతఫ్తక్ దవాపవ్య్ులత
• 3% బహుళ్ ేాతదలవ్యరు
• 82% ావాత ేాతీయులత

• 75% ావాత ేాతీయులత
• 12% న్లు ేాతీయులత/ఆఫ్తరయలన్
అమెరిలన్లత
• 7% అమెరిలన్ ఇండియన్లత లేదా
అలాస్యు స్యథనిలతలత
• 22% హిస్యినిక్/లాటి్క్ి ేాతదలవ్యరు

పరయపంచవ్యాపా ంగయ ేరిగిన్ క్సునిల్  టరయయ్ ిలో
ప్యలగొన్ివ్యరిలో 41% మందక్స ఒలటి లేదా
అంతల్ాి ఎలతువ్ ఆరోగా ్మ్ాలత
ఉ్ాిి

పరయపంచవ్యాపా ంగయ ేరిగిన్ క్సునిల్  టరయయ్ ిలో
ప్యలగొన్ివ్యరిలో 46.2% మందక్స ఏదో ఒల
ఆరోగా ్మ్ాెో ఉన్ివ్యరస. ప్యలగొన్ివ్యరిలో
34.8% మంద ్ూ
థ లక్యయులత.

• 5% ఆసతయన్లత
• 1% అమెరిలన్ ఇండియన్లత లేదా
అలాస్యు మూలవ్య్ులత
• 10% న్లు ేాతీయులత/ఆఫ్తరయలన్
అమెరిలన్లత
• 20% హిస్యినిక్/లాటి్క్ి ేాతీయులత
• 0.2% స్యథనిల హవ్యియన్ లేదా ఇతర
పసతఫ్తక్ దవాపవ్య్ులత
• 2.1% “ఇతర ేాతదల మూలాలత
లలవ్యరు”
• 79% ావాత ేాతీయులత
పరయపంచవ్యాపా ంగయ ేరిగిన్ క్సునిల్  టరయయ్ ిలో
ప్యలగొన్ివ్యరిలో 22% మందక్స అతాంత
పరయమాదలరమెైన్ ఒల అ్ారోగా ్మ్ా ఉంద,
4% మందక్స పరయమాదలరమెన్
ై రండు లేదా
అంతల్ాి ఎలతువ్ పరయమాదలరమెన్
ై అ్ారోగా
్మ్ాలత ఉ్ాిి

క్సునిల్  టరయయ్ ిలో ప్యలగొన్ివ్యరిలో 95%
మందక్స వ్యాధక్స గురియా పరయమాదం ఎలతువ్గయ
ఉంద - వ్యళ్ు లో ఇపిటిక్స ఆయా వ్యాధులెో
బాధపడుతదన్ి 65 ఏళ్ల
ు మరియు అంతలంటే
ఎలతువ్ వ్య్ువ్యరు లేదా తరచూ COVID19లత ఎక్ిప్ర జ్ అవ్ుతదన్ిటు
ు గయ పేరుప్ ందన్
పరిసథ త
త దలోు ఉంటున్ివ్యళ్ల
ు లేదా
పనిచే్ా ున్ివ్యళ్ల
ు లేదా అధల ే్ాభా
నివ్సతంచే ప్యరయంెాలోు ఉంటున్ివ్యళ్ల
ు ఉ్ాిరు
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