
COVID-19 వ్యాక్సిన్ల గుర ించి సవివరణ చిత్రిం
అందుబాటులోని అనిి వ్యాక్సిన్ుు  COVID-19న్ు నిరోధ ంచడంలో చాలా బాగయ పనిచేస్యా యని క్సునిల్  టరయయ్ ి ెలియయేస్ుా ్ాిి. 

Johnson & Johnson
అడల్ో వ్ ైరస్ (వ్ ైర్  వ్ లటర్) వ్యాక్సిన్

Pfizer – BioNTech Moderna
Pfizer, Moderna ర ండూ mRNA వ్యాక్సిన్ుు

Novavax
ప్రరయ టీన్ ్బ యూనిట్ వ్యాక్సిన్

ప్యర థమిక శ్రణిేలో భాగింగయ నాకు ఎన్ని డోస్లు 
అవసరిం?

మీరు మీ ప్యర థమిక శ్రణిే పూర ిచేసుకున్ి 2
వ్యరయల త్రయాత్ మీరు పూర ి భద్రత్ 
ప్ ింద్ుతారు

18 ఏళ్లు  మర యు ఆప ై వయసు కలిగ న్ 
చాలామంద  వ్ాలతా ల క్ో్ం -
1 డోసు

6 నెలలు-4 ఏళ్లు న్ి వ్యరి క్ో్ం - 3 డోసులు, 1వ్ 
డో్ు తరయాత 3 వ్యరయలలత, 2వ్ డో్ు తరయాత 8 
వ్యరయలలత
3వడోసుబైవాలెంట్.

6 నెలలు మర యు అింత్కింటే ఎకుువ వయసు
వ్యరి క్ో్ం - 2 డోసులు, 4-8 వ్యరయల 
విరయమంెో

12 ఏళ్లు  మర యు అింత్కింటే ఎకుువ 
వయసున్ి చాలామంద  క్ో్ం - 2 డోసులు, 
3-8 వ్యరయల విరయమంెో

5 ఏళ్లు  మర యు అింత్కింటే ఎకుువ వయసున్ి 
చాలామంద  క్ో్ం - 2 డోసులు, 3-8 వ్యరయల 
విరయమంెో

18 ఏళ్లు  మర యు ఆప ై వయసు కలిగ , 
రోగన్నరోధక శక్సి బలహీన్ింగయ ఉన్ి వ్యరి క్ో్ం
- 2 డోసులు, Johnson & Johnson వ్యాక్సిన్ 
1 డో్ు, మొదటి డో్ు వే్ించులతన్ి 
లనీ్ం 4 వ్యరయల తరయాత mRNA వ్యాక్సిన్ 
ఒల డో్ు

5 ఏళ్లు  మర యు ఆప ై వయసు కలిగ , రోగన్నరోధక 
శక్సి బలహీన్ింగయ ఉన్ి వ్యరి క్ో్ం - 3 డోసులు, 
మొదటి డో్ు వే్ించులతన్ి 3 వ్యరయల తరయాత 
ర ండవ్ డో్ు, ర ండవ్ డో్ు వే్ించులతన్ి 
లనీ్ం 4 వ్యరయల తరయాత మూడవ్ డో్ు

6 నెలలు మర యు ఆప ై వయసు కలిగ , 
రోగన్నరోధక శక్సి బలహీన్ింగయ ఉన్ి వ్యరి క్ో్ం -
3 డోసులు, మొదటి డో్ు వే్ించులతన్ి 4 
వ్యరయల తరయాత ర ండవ్ డో్ు, ర ండవ్ డో్ు 
వ్ేించులన్ి లనీ్ం 4 వ్యరయల తరయాత 
మూడవ్ డో్ు

12 ఏళ్లు  మర యు ఆప ై వయసు కలిగ న్ 
రోగన్నరోధక శక్సి బలహీన్ింగయ ఉన్ి వ్యరి క్ో్ం
- 2 డోసులు, మొదటి డో్ు తీ్ులతన్ి 3 
వ్యరయల తరయాత ర ండవ్ డో్ు

ఈ వ్యాక్సిన్ వే్యించుక్ోవ్యలింటే నాకు ఎింత్ 
వయసుి ఉిండాలి?

18 ఏళ్లు  లేదా అంతలంటే ఎలతువ్ 6  ్లల లేదా అంతలంటే ఎలతువ్ 6  ్లల లేదా అంతలంటే ఎలతువ్ 12 ఏళ్లు  లేదా అంతలంటే ఎలతువ్

నేన్ు నా బూసటర్ డోసున్ు ఎపపుడు 
వే్యించుక్ోవ్యలి?

18 ఏళ్లు  ఆప ైబడిన్వ్యళ్లు  మీ చివ్రి డో్ు 
వే్ించులతన్ి 2  ్లల తరయాెే క్ొతా 
mRNA బూ ట్ర్ డో్ున్ు తీ్ుక్ోవ్యియ*

5 ఏళ్లు  ఆప ైబడిన్వ్యళ్లు  మీ చివ్రి డో్ు 
వే్ించులతన్ి 2  ్లల తరయాెే క్ొతా mRNA 
బూ ట్ర్ డో్ున్ు తీ్ుక్ోవ్యియ*

మీ చివ్రి డో్ు తీ్ులతన్ి 2  ్లల తరయాత, 
క్ొతా mRNA బూ ట్ర్ తీ్ుక్ోవ్యియ – 6  ్లలత 
ఆప ైబడిన్వ్యళ్లు *

12 ఏళ్లు  ఆప ైబడిన్వ్యళ్లు  మీ చివ్రి డో్ు 
వే్ించులతన్ి 2  ్లల తరయాెే క్ొతా 
mRNA బూ ట్ర్ డో్ున్ు తీ్ుక్ోవ్యియ*

ఏ బూసటర్ తీసుక్ోవడాన్నక్స నాకు అరహత్ ఉింది? 18 ఏళ్లు  మరియు ఆప ైబడిన్ వ్యరంెా క్ొతా 
Pfizer లేదా Moderna బూ ట్ర్ 
తీ్ుక్ోవ్డానిక్స అరహు లత*

Pfizer ప ైమైరీ సిరీస్ తీ్ులతన్ి 5 ఏళ్ువ్యరహ 
ఎవ్ర ై్ా క్ొతా Pfizer బూ ట్ర్ తీ్ుక్ోవ్డానిక్స 
అరహు లత

Moderna ప ైమైరీ సిరీస్ పూరిా చే్ులతన్ి 6 
్ లలత – 4 ఏళ్ువ్యరహ ఎవ్ర ై్ా, క్ొతా Moderna 
బూ ట్ర్ తీ్ుక్ోవ్డానిక్స అరహు లత

12 ఏళ్లు  మరియు ఆప ైబడిన్ వ్యరంెా క్ొతా 
Pfizer లేదా Moderna బూ ట్ర్ 
తీ్ుక్ోవ్డానిక్స అరహు లత*

6 ఏళ్లు  మరియు ఆప ైబడిన్ వ్యరంెా క్ొతా Pfizer 
లేదా Moderna బూ ట్ర్ తీ్ుక్ోవ్డానిక్స అరహు లత* 5 ఏళ్లు  మరియు ఆప ైబడిన్ వ్యరంెా క్ొతా 

Pfizer లేదా Moderna బూ ట్ర్ తీ్ుక్ోవ్డానిక్స 
అరహు లత*

*నిరిిష్ట  పరిసిితులోు , 18 ఏళ్లు  ఆప ైబడిన్ క్ొంతమంద  తమ ప ైమైరీ సిరీస్ పూరిాచే్ులతన్ి 6  ్లల తరయాత Novavax బూ ట్ర్ డో్ు తీ్ుక్ోవ్డానిక్స లూడా అరహు లౌెారహ.  మరింత ్మాచారం క్ో్ం 
doh.wa.gov/covidbooster న్ు ్ందరిశంచండి.

https://doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19-vaccine-information/vayaaakasaina-bausatara-daoosalau
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Johnson & Johnson Pfizer – BioNTech Moderna Novavax
క్సున్నకల్ టరయల్ి పరక్యరిం, ఈ వ్యాక్సిన్ సమరథత్ 
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 క్ొవ్వా, లవ్ణాలత, చక్ ురలెో 
ప్యటు క్సియాశీల అడల్ోవ్ ైరస్ పదారిం 
ఉంటుంద . 

ఈ వ్యాక్సిన్లో క్ొవ్వా, లవ్ణాలత, చక్ ురలెో 
ప్యటు మెస ంేర్ RNA (mRNA) ్ంబంధ త 
క్సియాశీల పదారిం ఉంటుంద . 

ఈ వ్యాక్సిన్లో క్ొవ్వా, లవ్ణాలత, చక్ ురలెో 
ప్యటు మెస ంేర్ RNA (mRNA) ్ంబంధ త 
క్సియాశీల పదారిం ఉంటుంద . 

ఈ వ్యాక్సిన్లో క్ొవ్వా, లవ్ణాలత, చక్ ురలెో 
ప్యటు  స ైైక్ గ లుక్ోప్ర రయ టీన్ ్ంబంధ త క్సియాశీల 
పదారిం ఉంటుంద . 

క్సున్నకల్ టరయల్ి ఎవర  మీద్ జర ప్యరు? • 3.3% ఆసియన్లత
• 9.5% అమెరిలన్ ఇండియన్లత లేదా

అలాస్యు స్యి నిలతలత
• 19.4% న్లు  ేాతీయులత/ఆఫి్రయలన్

అమెరిలన్లత
• 45% హిస్యైనిక్/లాటి  ్క్ి ేాతులవ్యరహ
• 0.2% స్యి నిల హవ్యియన్ లేదా ఇతర 

పసిఫి్క్ దవాపవ్య్ులత
• 5.6% బహుళ్ ేాతులవ్యరహ
• 59% శ్వాత ేాతీయులత

పరయపంచవ్యాపాంగయ ేరిగిన్ క్సునిల్  టరయయ్ ిలో 
ప్యలగొ న్ివ్యరిలో 41% మంద క్స ఒలటి లేదా 
అంతల్ాి ఎలతువ్ ఆరోగా ్మ్ాలత 
ఉ్ాిి

• 4% ఆసియన్లత
• 0.6% అమెరిలన్ ఇండియన్లత లేదా

అలాస్యు స్యి నిలతలత
• 10% న్లు  ేాతీయులత/ఆఫి్రయలన్

అమెరిలన్లత
• 26% హిస్యైనిక్/లాటి  ్క్ి ేాతులవ్యరహ
• 0.2% స్యి నిల హవ్యియన్ లేదా ఇతర 

పసిఫి్క్ దవాపవ్య్ులత
• 3% బహుళ్ ేాతులవ్యరహ
• 82% శ్వాత ేాతీయులత

పరయపంచవ్యాపాంగయ ేరిగిన్ క్సునిల్  టరయయ్ ిలో 
ప్యలగొ న్ివ్యరిలో 46.2% మంద క్స ఏదో ఒల 
ఆరోగా ్మ్ాెో ఉన్ివ్యరస. ప్యలగొ న్ివ్యరిలో 
34.8% మంద  ్ూి లక్యయులత. 

• 5% ఆసియన్లత
• 1% అమెరిలన్ ఇండియన్లత లేదా

అలాస్యు మూలవ్య్ులత
• 10% న్లు  ేాతీయులత/ఆఫి్రయలన్

అమెరిలన్లత
• 20% హిస్యైనిక్/లాటి  ్క్ి ేాతీయులత
• 0.2% స్యి నిల హవ్యియన్ లేదా ఇతర 

పసిఫి్క్ దవాపవ్య్ులత
• 2.1% “ఇతర ేాతుల మూలాలత 

లలవ్యరహ”
• 79% శ్వాత ేాతీయులత

పరయపంచవ్యాపాంగయ ేరిగిన్ క్సునిల్  టరయయ్ ిలో 
ప్యలగొ న్ివ్యరిలో 22% మంద క్స అతాంత 
పరయమాదలరమైెన్ ఒల అ్ారోగా ్మ్ా ఉంద , 
4% మంద క్స పరయమాదలరమైెన్ ర ండు లేదా 
అంతల్ాి ఎలతువ్ పరయమాదలరమైెన్ అ్ారోగా 
్మ్ాలత ఉ్ాిి

• 75% శ్వాత ేాతీయులత
• 12% న్లు  ేాతీయులత/ఆఫి్రయలన్

అమెరిలన్లత
• 7% అమెరిలన్ ఇండియన్లత లేదా

అలాస్యు స్యి నిలతలత
• 22% హిస్యైనిక్/లాటి  ్క్ి ేాతులవ్యరహ

క్సునిల్  టరయయ్ ిలో ప్యలగొ న్ివ్యరిలో 95% 
మంద క్స వ్యాధ క్స గుర యిా పరయమాదం ఎలతువ్గయ 
ఉంద  - వ్యళ్ులో ఇపైటిక్స ఆయా వ్యాధులెో 
బాధపడుతున్ి 65 ఏళ్లు  మరియు అంతలంటే 
ఎలతువ్ వ్య్ువ్యరహ లేదా తరచూ COVID-
19లత ఎక్ిప్ర జ్ అవ్వతున్ిటుు గయ పేరహప్ ంద న్ 
పరిసిితులోు  ఉంటున్ివ్యళ్లు లేదా 
పనిచే్ుా న్ివ్యళ్లు  లేదా అధ ల ే్ాభా 
నివ్సించే ప్యరయ ంెాలోు  ఉంటున్ివ్యళ్లు  ఉ్ాిరహ
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