
நீங்்கள் 

பின்்வரும் 

டோ�ோஸ்்களைப் 

பபற்்றறிருந்்தோல்...

யோபெல்்லோம் பூஸ்�ர் 
டோ�ோளைப் பப்ற 

டோ்வண்டும் எந்்த பூஸ்�ர் டோ�ோளைப் பப்ற டோ்வண்டும் எப்பபோழுது பூஸ்�ர் டோ�ோளைப் பப்றடோ்வண்டும்

Moderna

6 மாதங்்கள்  

அதற்கு மமற்்பட்்ட 

வயதுட்டயவர்்கள்

6 மாதங்்கள் முதல் 4 வயது வரையிலான குழந்டத்கள், அவர்்களின் முதன்டம ம்டாஸின்  அமத ்பிராண்டின் 

புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட ட்பமவலண்ட் ம்டாடைப் ப்பற மவண்டும் அவற்றறின் ்கட்டசறி ம்டாஸ் (முதன்டமத் பதா்டர் அல்லது 

மமாம�ாமவலண்ட் பூஸ்்டர்) நிடறவுபசய்த ்பிறகு 

குடறந்தது 2 மாதங்்கள் ஆ்கியிருக்்க மவண்டும்5 வயதிற்கு மமற்்பட்்டவர்்கள் Pfizer அல்லது Moderna-இன் ஒரு புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட ட்பமவலண்ட் பூஸ்்டர் ம்டாடசப் 

ப்பறமவண்டும்.

18 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்ட வயதுர்டயவர்்கள் முந்டதய பூஸ்்டடரப் ப்பறாதவர்்கள், புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட mRNA 

பூஸ்்டடரப் ப்பற முடியாவிட்்டால் அல்லது ப்பறாவிட்்டால், Novavax பூஸ்்டடரப் ப்பறுவடத மதர்வு பசய்யலாம்.

முதன்டமத் பதா்டடர நிடறவுபசய்து 6 மாதங்்கள் 

ஆ்கியிருக்்கமவண்டும்.

Pfizer

5 மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்ட 

வயதுட்டயவர்்கள்

Pfizer ப்பற்ற 5 வயது குழந்ரத்கள் புதுப்்ப ிக்்கப்்பட்்ட Pfizer ட்பமவலண்ட் பூஸ்்டடர மட்டுமம ப்பற முடியும்
அவற்றறின் ்கட்டசறி ம்டாஸ் (முதன்டமத் பதா்டர் அல்லது 

மமாம�ாமவலண்ட் பூஸ்்டர்) நிடறவுபசய்த ்பிறகு 

குடறந்தது 2 மாதங்்கள் ஆ்கியிருக்்க மவண்டும்
6 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்ட வயதுர்டயவர்்கள் தங்்கள் முதன்டம ம்டாடைப் ப்பாருட்்படுத்தாமல் புதுப்்ப ிக்்கப்்பட்்ட 

ட்பமவலண்ட் Pfizer அல்லது Moderna பூஸ்்டடரப் ப்பற மவண்டும்

18 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்ட வயதுர்டயவர்்கள் முந்டதய பூஸ்்டடரப் ப்பறாதவர்்கள், புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட mRNA 

பூஸ்்டடரப் ப்பற முடியாவிட்்டால் அல்லது ப்பறாவிட்்டால், Novavax பூஸ்்டடரப் ப்பறுவடத மதர்வு பசய்யலாம்.

முதன்டமத் பதா்டடர நிடறவுபசய்து 6 மாதங்்கள் 

ஆ்கியிருக்்கமவண்டும்.

Johnson & 
Johnson 18 மற்றும் 

அதற்கு மமற்்பட்்ட 

வயதுட்டயவர்்கள்

18 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்ட வயதுர்டயவர்்கள் புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட ட்பமவலண்ட் Pfizer அல்லது Moderna 

பூஸ்்டடரப் ப்பற மவண்டும்

அவற்றறின் ்கட்டசறி ம்டாஸ் (முதன்டமத் பதா்டர் அல்லது 

மமாம�ாமவலண்ட் பூஸ்்டர்) நிடறவுபசய்த ்பிறகு 

குடறந்தது 2 மாதங்்கள் ஆ்கியிருக்்க மவண்டும்

18 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்ட வயதுர்டயவர்்கள் முந்டதய பூஸ்்டடரப் ப்பறாதவர்்கள், புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட mRNA 

பூஸ்்டடரப் ப்பற முடியாவிட்்டால் அல்லது ப்பறாவிட்்டால், Novavax பூஸ்்டடரப் ப்பறுவடத மதர்வு பசய்யலாம்.

முதன்டமத் பதா்டடர நிடறவுபசய்து 6 மாதங்்கள் 

ஆ்கியிருக்்கமவண்டும்.

Novavax
12 மற்றும் 

அதற்கு மமற்்பட்்ட 

வயதுட்டயவர்்கள்

12 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்ட வயதுர்டயவர்்கள் புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட ட்பமவலண்ட் Pfizer அல்லது Moderna 

பூஸ்்டடரப் ப்பற மவண்டும்

முதன்டம தடுப்பூசறித் பதா்டடர நிடறவு பசய்த ்பிறகு 

குடறந்தது 2 மாதங்்கள் ஆ்கி இருக்்க மவண்டும்

18 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்ட வயதுர்டயவர்்கள் முந்டதய பூஸ்்டடரப் ப்பறாதவர்்கள், புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட mRNA 

பூஸ்்டடரப் ப்பற முடியாவிட்்டால் அல்லது ப்பறாவிட்்டால், Novavax பூஸ்்டடரப் ப்பறுவடத மதர்வு பசய்யலாம்.

முதன்டமத் பதா்டடர நிடறவுபசய்து 6 மாதங்்கள் 

ஆ்கியிருக்்கமவண்டும்.

நீங்்கள் மி்தமோன அல்்லது டோ�ோபய்திர்ப்புக் குள்றபோடு ப்கோண்�்வர் என்்றோல், ்வழி்கோட்டு்தல்்கள் மோறுபடும்.

அனைத்து வயதிைருக்குமாை COVID-19 தடுப்பூசி பூஸ்்டர் 
டோ்டாஸ்்கள் வழிமுனைக் ன்கடோயடு

தீவிர மநாய்ப்்பாதிப்பு, மருத்துவமட�யில் அனுமதிக்்கப்்படுதல் மற்றும் COVID-19 ்காரணமா்க இறப்பு ஆ்கியவற்றறில் 
இருந்து உங்்கடளயும் ்பிறடரயும் ்பாது்காக்்க, COVID-19 தடுப்பூசறியின் முதன்டம தடுப்பூசறித் பதா்டடர நீங்்கமளா 
அல்லது உங்்கள் குழந்டதமயா ப்பற்றறிருப்பீர்்கள். COVID-19 தடுப்பூசறி்கள் ஆற்றல் வாய்ந்ததா்க இருந்தாலும் கூ்ட, 
்காலப்ம்பாக்்கில் அதன் ்பாது்காப்பு குடறந்துவிடும்.

இப்பபோழுது, பூஸ்�ர் எடுத்துக்ப்கோள்்வடோ்த இந்்தப் போது்கோப்ளபத் ப்தோ�ர்ந்து பபற்்றறி� சறி்றந்்த ்வழியோகும். 

நீங்்கள் அல்லது உங்்கள் குழந்டத COVID-19 தடுப்பூசறி பூஸ்்டர் ம்டாஸ்்களுக்குத் தகுதி ப்பற்றவரா என்்படத அறறிய ்கீமழ 
உள்ள அட்்டவடணடயப் ்பாருங்்கள்.*

* சமீ்பத்தில் SARS-CoV-2 மநாய்த்பதாற்று ப்பற்றவர்்கள், அறிகுறி்கள் ஆைம்்பித்த நாள் அல்லது ்பாசிடிவ் என மசாதரனயில் ்கண்்டறியப்்பட்்ட நாளில் (மநாய்த்த்தாற்று அறிகுறி்கள் எதுவுமின்றி இருந்தால்) இருந்து 3 மாதங்்கள் 

தள்ளி தங்்கள் முதன்ரம COVID-19 தடுப்பூசி அல்லது பூஸ்்டர் ம்டாஸ் த்்பறுவரதக் ்கருத்தில் த்்காள்ளலாம். மநாய்த்பதாற்று மற்றும் தடுப்பூசறி பசலுத்திக்ப்காள்ளுதல் இரண்டிற்கும் இட்டமய அதி்கமா� ்கால அளவு இருந்தால், 
தடுப்பூசறியி�ால் ஏற்்படும் மநாபயதிர்ப்பு சக்தி மமம்்ப்டலாம் என்று ஆய்வு்கள் கூறு்கின்்றன (ஆங்்கிலத்தில்). மமலும், மநாய்த்பதாற்று ஏற்்பட்்ட சறில வாரங்்கள் முதல் மாதங்்கள் வடர மீண்டும் பதாற்று ஏற்்படும் ஆ்பத்து குடறவா்க உள்ளதா்கவும் 

்கண்்டறறியப்்பட்டுள்ளது. மநாய்த்பதாற்றுக்குப் ்பிறகு பூஸ்்டர் ம்டாஸ் ப்பறுவடதத் தாமதப்்படுத்த மவண்டுமா என்்படதத் தீர்மா�ிக்்க த�ிப்்பட்்ட ்காரணி்களா� COVID-19 தீ்விெ டோ�ோய்ப்போ்திப்பு ஆபத்து, (ஆங்்கிலத்தில்) COVID-19 பெ்வலின் சமூ்க 

அைவு (ஆங்்கிலத்தில்) அல்லது ஆளுடமமிக்்க SARSCoV-2 திரி்பின் ்பண்பு்கள் ஆ்கியவற்டற ்கணக்்கில் ப்காள்ளமவண்டும்.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


கூடுதல் டோ்கள்வவி்கள் உள்்ளதா?  
இங்டோ்க பசல்்லவும்: doh.wa.gov/covidbooster

COVID-19 தடுப்பூசி பூஸ்்டர் டோ்டாஸ்்கள் பற்ைி அடிக்்கடி டோ்கட்்கப்படும் டோ்கள்வவி்கள்

புதுப்பவிக்்கப்பட்்ட/னபடோவலண்ட் பூஸ்்டர் என்ைால் என்ை?
புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட/ட்பமவலண்ட் COVID-19 பூஸ்்டர் என்்பது ஒரு தடுப்பூசறிக் ்கலடவ ஆகும், இடவ 
இரண்டும் மசர்ந்து அசல் ப்காமரா�ா டவரஸ் திரிபுக்கு எதிரா� மநாய் எதிர்ப்பு சக்திடய 
அதி்கரிக்்கிறது மமலும் தற்ம்பாது அதி்க அளவு ்பாதிப்ட்ப ஏற்்படுத்தும் புதிய Omicron திரிபு்களுக்கு 
எதிரா்கவும் ்பாது்காப்ட்ப அளிக்்கிறது. புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட பூஸ்்டர்்கள் டவரைுக்கு எதிரா்க உ்கந்த 
்பாது்காப்ட்ப வழங்கு்கிறது மமலும் ்காலப்ம்பாக்்கில் குடறந்து வரும் தடுப்பூசறியின் பசயல்திறட� 
நிவர்த்தி பசய்யும் மநாக்்கத்டதயும் ப்காண்டுள்ள�. 

பூஸ்்டர் டோ்டாஸ்்கள் ஏன் முக்்கியமாைனவ?
தீவிர மநாய்ப்்பாதிப்்பில் இருந்து பதா்டர் ்பாது்காப்ட்ப வழங்்க பூஸ்்டர் ம்டாஸ்்கள் உதவும். 5 வயது மற்றும் 
அதற்கு மமற்்பட்்ட வயதுட்டய அட�வரும் தங்்கள் தடுப்பூசறி்கடள புதுப்்பித்த நிடலயில் டவத்திருக்்க 
ஒரு பூஸ்்டர் ம்டாடைப் ப்பற மவண்டும். மிதமா� முதல் தீவிர மநாபயதிர்ப்பு சக்தி குடற்பாடுள்ள 
சறிலருக்கு மநாபயதிர்ப்பு சக்திடய அதி்கரிக்்க கூடுதல் ம்டாஸ்்கள் மதடவப்்ப்டலாம். அபமரிக்்கா 
முழுவதும் தீவிரமா்க ்பரவும் அதி்க பதாற்றுத்தன்டமயுட்டய திரிபு்களாலும் COVID-19 மநாயாளி்கள் 
அதி்கரித்து வருவதாலும் இது மி்கவும் முக்்கியமா�தா்க உள்ளது.

பூஸ்்டர் டோ்டாஸ் டோதனவப்படுமாைால், தடுப்பூசி்கள் டோவனல 
சசய்யவவில்னல என்று அர்த்தமா?

இல்டல. அபமரிக்்காவில் நம்மி்டம் உள்ள தற்ம்பாடதய COVID-19 தடுப்பூசறி்கள், ்கடுடமயா� மநாய் 
்பாதிப்பு்கள், மருத்துவமட�யில் மசர்க்்கப்்படுதல், மரணம், மற்றும் மாறு்பட்்ட திரிபு்களுக்கு எதிரா்கவும் 
சறிறப்்பா்கச் பசயல்்படு்கின்ற�. இருப்்பினும், ப்பாது சு்காதார வல்லுநர்்கள் குறறிப்்பா்க அதி்க ஆ்பத்தில் 
உள்ள மக்்களிட்டமய COVID-19 இன் மலசா� மற்றும் மிதமா� மநாய்க்கு எதிரா� ்பாது்காப்பு 
குடறந்துவருவடத ்பார்க்்கிறார்்கள். புதுப்்பிக்்கப்்பட்்ட/ட்பமவலண்ட் பூஸ்்டர்்கள், மநாய் எதிர்ப்பு 
சக்திடய அதி்கரிக்்கவும், சறில புதிய திரிபு்களின் மூலம் ்பரவும் பதாற்று்களிலிருந்து சறிறந்த ்பாது்காப்ட்ப 
வழங்குவதற்்கா்கவும் உருவாக்்கப்்பட்டுள்ள�.

ஒரு பூஸ்்டர் டோ்டாஸ் சந்திப்பவிற்கு நான் என்ை ச்காண்டு வரடோவண்டும்?
பூஸ்�ர் டோ�ோஸ் சந்்திப்பிற்கு, ்தயவுபசய்து உங்்கள்/உங்்கள் குழந்ள்தயின் ்தடுப்பூசறி அட்ள�ளய 
ப்கோண்டு பசல்லுங்்கள் இதன் மூலம் முதன்டம தடுப்பூசறித் பதா்டடர நிடறவு பசய்துள்ளீர்்கள் 
என்்படத வழங்குநர் உறுதிப்்படுத்த முடியும். உங்்கள் அட்ட்ட பதாடலந்துவிட்்டது என்றால், வழங்குநர் 
உங்்கள் ்பதிடவத் மதடிப் ்பார்க்்கலாம்.

கூடுதல் தடுப்பூசி டோ்டாஸுக்கும் பூஸ்்டர் டோ்டாஸுக்கும் என்ை 
வவித்தியாசம்?

2-ம்டாஸ் mRNA தடுப்பூசறி பதா்டடர (Pfizer அல்லது Moderna) பசலுத்தியிருந்தும், ம்பாதுமா� வலுவா� 
மநாய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத மநாபயதிர்ப்பு சக்தி குடற்பாடுள்ள மநாயாளி்கள் கூடுதல் ம்டாடை 
பசலுதத மவண்டும்.

முதன்டமத் தடுப்பூசறித் பதா்டரின் ்பாது்காப்புத் தன்டம ்காலப்ம்பாக்்கில் நலிவட்டந்தவு்டன் ்பாது்காப்பு 
மற்றும்/அல்லது மநாபயதிர்ப்பு சக்திடய அதி்கரிக்்க அல்லது மீட்்க பூஸ்்டர் ம்டாஸ் ப்காடுக்்கப்்படு்கிறது.

எைது பூஸ்்டர் டோ்டாஸுக்்கா்க நான் எந்த தடுப்பூசி பவிராண்ன்டப் 
சபைலாம்?

6 மாதங்்கள் முதல் 4 வயது வடரய ிலா� குழந்டத்கள், அவர்்களின் முதன்டம ம்டாஸின் அமத ்ப ிராண்டின் 
புதுப்்ப ிக்்கப்்பட்்ட ட்பமவலண்ட் ம்டாடைப் ப்பற மவண்டும். 

Pfizer முதன்டம ம்டாடை பசலுத்திக்ப்காண்்ட 5 வயது குழந்டத்கள் புதுப்்ப ிக்்கப்்பட்்ட ட்பமவலண்ட் Pfizer 
பூஸ்்டடர மட்டுமம ப்பற மவண்டும்.

Moderna-ஐப் ப்பற்ற 5 வயது குழந்டத்கள் புதுப்்ப ிக்்கப்்பட்்ட Pfizer அல்லது Moderna ட்பமவலண்ட் 
பூஸ்்டடரப் ப்பறலாம்.

6 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்டவர்்கள் தங்்கள் முதன்டம ம்டாஸ் அல்லது முந்டதய பூஸ்்டர் ம்டாைுக்கு 
எந்த ்ப ிராண்ட்டப் ப்பற்றறிருந்தாலும், புதுப்்ப ிக்்கப்்பட்்ட Pfizer அல்லது Moderna பூஸ்்டர் ம்டாடைப் ப்பறலாம். 

18 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்்பட்்டவர்்கள் முதன்டம தடுப்பூசறிடய முடித்திருந்தாலும், அதற்கு முன் Covid-19 
பூஸ்்டடரப் ப்பறவ ில்டல என்றால் அவர்்களால் புதுப்்ப ிக்்கப்்பட்்ட mRNA பூஸ்்டடரப் ப்பற முடியாவ ிட்்டால் 
அல்லது ப்பறாவ ிட்்டால் Novavax பூஸ்்டடரப் ப்பறலாம்.

ஒருவர் எப்டோபாது புதுப்பவித்த நினலயவில் உள்்ளதா்க ்கருதப்படு்கிைார்?
நஙீ்்கள் COVID-19 தடுப்பூசறிய ின் முதன்டமத் பதா்டடர நிடறவுபசய்து,  Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, மநாய் ்கட்டுப்்பாடு மற்றும் தடுப்பு டமயங்்கள்) ஆல் ்பரிந்துடரக்்கப்்பட்்ட மி்க சம்ீபத்திய 
பூஸ்்டர் ம்டாஸ் வடர பசலுத்திய ிருந்தால், நஙீ்்கள் புதுப்்ப ித்த நிடலய ில் உள்ளதா்க ்கருதப்்படுவீர்்கள்.

ஃப்ளூ டோபான்ை பவிை தடுப்பூசி்களு்டன் டோசர்த்து பூஸ்்டனரயும் 
சசலுத்திக் ச்காள்்ளலாமா?

ஆம். நீங்்கமளா உங்்கள் குழந்டதமயா ்பிற தடுப்பூசறி ப்பறும் அமத மநரத்தில் COVID-19 தடுப்பூசறியும் 
ப்பறலாம். உங்்கள் குழந்டதக்கு ்பள்ளி்களால் வலியுறுத்தப்்படும் டோ்தள்வயோன ்தடுப்பூசறி்கள் 
(ஆங்்கிலத்தில் மட்டும்) அல்லது ்பரிந்துடரக்்கப்்பட்்ட ்பிற தடுப்பூசறி்கள் பசலுத்திக்ப்காள்ள திட்்டமிட்்ட 
மநரத்டத COVID-19 தடுப்பூசறி ம்பாட்டுக்ப்காள்வதற்்கா்க திட்்டமிட்்ட மநரத்திலிருந்து த�ித்த�ியா்க 
நீங்்கள் மாற்றத் மதடவயில்டல.  COVID-19 தடுப்பூசறி முன்்பதிவு என்்பது உங்்களுக்ம்கா அல்லது உங்்கள் 
குழந்டதக்ம்கா ்பரிந்துடரக்்கப்்பட்்ட அட�த்து தடுப்பூசறி்கடளயும் ப்பற்றுக்ப்காள்வதற்்கா� மற்பறாரு 
வாய்ப்்பாகும்.
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