
మీరు ఇది 
తీసుకుని 
ఉంటే…

ఎవరు తప్్పకుండా 
బూస్టర్ వేయించుకోవాలి ఏ బూస్టర్ వేయించుకోవాలి బూస్టర్ ఎప్్పడు వేయించుకోవాలి

Moderna

6 నెలలు ఆపైబడినవాళ్్లలు

6 నెలలు-4 ఏళ్్ల వయసు పిల్లలు తప్్పనిసరిగా వారి ప్రా థమిక సిరీస్ లో తీసుకున్న అదే బ్్రా ాండ్ కు చెాందిన కొత్త బైవాలెాంట్ డోసు తీసుకోవాలి. వారి చివరి డోసు (పైరైమరీ సిరీస్ లేదా మోనోవాలెాంట్ బూస్టర్) పూరితి 
చేసుకున్న కనీసాం 2 నెలల తర్వాత వేయిాంచుకోవాలి5 ఏళ్్ల్ల  ఆపైబడినవాళ్్ల్ల  Pfizer లేదా Modernaకు చెాందిన కొత్త బైవాలెాంట్ బూస్టర్ డోసు తీసుకోవాలి

18 ఏళ్్ల్ల  ఆపైబడినవాళ్్ల్ల  గతాంలో బూస్టర్ వేయిాంచుకోని వారు కొత్త mRNA బూస్టర్ తీసుకోవడాం సాధ్్యాంకాకపోతే లేదా తీసుకునే ఉదేదేశాం 
లేకపోతే, వారు Novavax బూస్టర్ డోసు కూడా తీసుకోవచుచు.

పైరైమరీ సీరిస్ పూరితి చేసుకున్న కనీసాం 6 నెలల తర్వాత.

Pfizer

5 ఏళ్్లలు  ఆపైబడినవాళ్్లలు

Pfizer తీసుకున్న 5 ఏళ్్ల పిల్లలు కొత్త Pfizer బైవాలెాంట్ బూస్టర్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. వారి చివరి డోసు (పైరైమరీ సిరీస్ లేదా మోనోవాలెాంట్ బూస్టర్) పూరితి 
చేసుకున్న కనీసాం 2 నెలల తర్వాత వేయిాంచుకోవాలి6 ఏళ్్ల్ల  ఆపైబడినవాళ్్ల్ల  వారి ప్రా థమిక సిరీస్ తో సాంబాంధ్ాం లేకుాండా కొత్త Pfizer లేదా Moderna బూస్టర్ తీసుకోవాలి.

18 ఏళ్్ల్ల  ఆపైబడినవాళ్్ల్ల  గతాంలో బూస్టర్ వేయిాంచుకోనివారు కొత్త mRNA బూస్టర్ తీసుకోవడాం సాధ్్యాంకాకపోతే లేదా తీసుకునే ఉదేదేశాం 
లేకపోతే, వారు Novavax బూస్టర్ డోసు కూడా తీసుకోవచుచు.

పైరైమరీ సీరిస్ పూరితి చేసుకున్న కనీసాం 6 నెలల తర్వాత.

Johnson & 
Johnson

18 ఏళ్్లలు  ఆపైబడినవాళ్్లలు

18 ఏళ్్ల్ల  ఆపైబడినవాళ్్ల్ల  కొత్త బైవాలెాంట్ Pfizer లేదా Moderna బూస్టర్ వేయిాంచుకోవాలి
వారి చివరి డోసు (పైరైమరీ సిరీస్ లేదా మోనోవాలెాంట్ బూస్టర్) పూరితి 

చేసుకున్న కనీసాం 2 నెలల తర్వాత వేయిాంచుకోవాలి

18 ఏళ్్ల్ల  ఆపైబడినవాళ్్ల్ల  గతాంలో బూస్టర్ వేయిాంచుకోనివారు కొత్త mRNA బూస్టర్ తీసుకోవడాం సాధ్్యాంకాకపోతే లేదా తీసుకునే ఉదేదేశాం 
లేకపోతే, వారు Novavax బూస్టర్ డోసు కూడా తీసుకోవచుచు.

పైరైమరీ సీరిస్ తర్వాత కనీసాం 6 నెలల తర్వాత.

Novavax

12 ఏళ్్లలు  ఆపైబడినవాళ్్లలు

12 ఏళ్్ల్ల  ఆపైబడినవాళ్్ల్ల  కొత్త బైవాలెాంట్ Pfizer లేదా Moderna బూస్టర్ వేయిాంచుకోవాలి
వారి పైరైమరీ సీరిస్ పూరితి చేసుకున్న కనీసాం 2 నెలల తర్వాత 

వేయిాంచుకోవాలి

18 ఏళ్్ల్ల  ఆపైబడినవాళ్్ల్ల  గతాంలో బూస్టర్ వేయిాంచుకోనివారు కొత్త mRNA బూస్టర్ తీసుకోవడాం సాధ్్యాంకాకపోతే లేదా తీసుకునే ఉదేదేశాం 
లేకపోతే, వారు Novavax బూస్టర్ డోసు కూడా తీసుకోవచుచు.

పైరైమరీ సీరిస్ తర్వాత కనీసాం 6 నెలల తర్వాత.

మీకు రోగనిరోధక శక్తి ఓ మోస్తరుగా, లేదా చాలా ఎకుకువగా దెబ్బతిని ఉంటే మార్గదర్శకాలు మరోలా ఉంటాయి.

అన్ని వయసులవాళ్్ల కోసం COVID-19 వాయాక్సిన్ బూస్టర్ డోస్ ల రెఫరెన్ుసి గైడ్

మిమ్మలి్న, ఇతరులను తీవ్రమైన అనారోగ్యాం నుాండి, హాసి్పటల్ ప్లు అవవాడాం నుాండి, ఇాంకా COVID-19 వలలు వచేచు మరణాం నుాండి కూడా రక్షాంచడానికి 
మీరు లేదా మీ పిలలులు COVID-19 వా్యకిసిన్ పైరైమరీ సిరీస్ వేయిాంచుకునా్నరు. COVID-19 వా్యకిసినులు  ప్రాభావవాంతాంగా ప్నిచేసు్త న్నప్్పటికీ కొాంతకాలానికి 
వాటి సాంరక్షణ తగ్గిపోతుాందని అధ్్యయనాలోలు  తేలిాంది.

ఇప్్పడు, ఈ సంరక్షణను కొనసాగించడానిక్ బూస్టర్ డోస్ వేయించుకోవడమే అత్యంత ప్్రభావవంతమైన విధానంగా ఉంది. 
మీరు గానీ, మీ చినా్నరి గానీ COVID-19 వా్యకిసిన్ బూస్టర్ కోసాం అర్హత కలిగ్ ఉనా్నరేమో తెలుసుకోవడానికి కి్రిాంది చారు్ట ను చూడాండి.*

* ఇటీవలే SARS-CoV-2 ఇనెఫెక్షన్ బ్రిన ప్డినవారు వారిలో రోగ లక్షణాలు కనిపిించిన నాటి నుిండి లేదా టెసుటు లో పాజిటివ్ వచిచినప్్పటి నుిండి (ఇనెఫెక్షన్ ఉన్నప్్పటికీ, రోగ లక్షణాలు లేనప్్పడు) 3 నెలలు తర్వాత ఆలస్యింగా వారి COVID-19 పైరైమరీ లేదా బూసటుర్ డోసు 
వేయిించుకోవడిం గురిించి ఆలోచిించవచుచి. అధ్యయనాలు సూచిసు్త న్న ప్్రకారం (ఇాంగ్లుషులో), ఇనెఫెక్షన్ కు, వా్యకిసినేషన్ కు  మధ్్య కాలవ్యవధి పెరిగ్తే, వా్యకిసినేషన్  వలలు రోగ నిరోధ్క శకితి ప్రాతిస్పాందన మరిాంత పెరిగే అవకాశాం ఉాంది. అలాగే, ఇన్ ఫెక్షన్ అయిన కొని్న వార్ల నుాండి నెలల వరకు రీఇన్ ఫెక్షన్ 
రిస్క్ తగ్గినటు్ట  గమనిాంచారు. ఇన్ ఫెక్షన్ తర్వాత బూస్టర్ డోస్ తీసుకోవడాని్న ఆలస్యాం చేయాలనుకున్నప్్పడు, COVID-19 కారణాంగా తీవ్రమైన వా్యధి (ఇాంగ్లుషులో)కి గురయ్్య ప్రామాదాం, COVID-19 సమాజ సాథా యి (ఇాంగ్లుషులో), లేదా ప్రా బల్యాం కలిగ్న SARSCoV-2 స్్టరైయిన్ లక్షణాలు లాాంటి ఆయా 
అాంశాలను ప్రిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

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


మరిన్ని ప్్రశ్నిలు ఉన్నియా? సందర్్శంచండి: doh.wa.gov/covidbooster

COVID-19 వాయాక్సిన్ బూస్టర్ డోసుల  గురించి తరచుగా అడిగే ప్్రశ్నిలు

కొత్త/బైవాలెంట్ బూస్టర్ అంటే ఏమిటి?
కొత్త/బైవాలెాంట్ COVID-19 బూస్టర్ అనేది ఒక వా్యకిసిన్ ఫారు్మలా. ఇది మొదట్లు  వచిచున కరోనా వైరస్ స్్టరైయిన్ కు 
వ్యతిరేకాంగా వా్యధినిరోధ్క శకితిని పెాంచడాంతో ప్టు ప్రాసు్త తాం చాలావరకు కేసులకు కారణమవుతున్న సరికొత్త Omicron 
వేరియాంటలు నుాండి కూడా రక్షణ అాందిసు్త ాంది. వైరస్ కు వ్యతిరేకాంగా అత్యధిక రక్షణ అాందిాంచడాంతో ప్టు కొాంతకాలానికి 
వా్యకిసిన్ ప్రాభావాం తగ్గిపోవమనే సమస్యను ప్రిషక్రిాంచాలనే ఉదేదేశాంతో కొత్త బూస్టరలును రూపొాందిాంచారు. 

బూస్టర్ డోస్ లు ఎందుకు ముఖ్యామైన్వి?
బూస్టర్ డోస్ లు తీవ్రమైన వా్యధి నుాండి నిరాంతర రక్షణను అాందిాంచడాంలో సహాయప్డతాయి. 5 ఏళ్్లలు  ఆపైబడిన ప్రాతిఒకక్రూ 
వారి వా్యకిసినేషన్ విషయాంలో అప్-టూ-డేట్ గా ఉాండడానికి తప్్పకుాండా బూస్టర్ వేయిాంచుకోవాలి. రోగనిరోధ్క శకితి ఓ మోస్తరుగా 
లేదా తీవ్రాంగా దెబ్బతిన్న కొాంతమాందికి, రోగనిరోధ్క శకితి పెరగడాం కోసాం అదనప్ డోసులు అవసరాం కావచుచు. ప్రాతే్యకిాంచి యునైటెడ్ 
స్్టట్సి  లో వా్యపి్త చెాందే వేరియెాంట్ లు అధికాం కావడాంతో, COVID-19 కేసులు పెరుగుతుాండడాంతో ఇది చాలా ముఖ్్యాం.

బూస్టర్ డోసులు అవసరం అవుతున్నియి కాబటి్ట వాయాక్సిన్ లు ఇక ప్న్చేయడం లేదన్ దాన్ర్థమా?
లేదు, ప్రాసు్త తాం అమెరికాలో మనకు లభ్్యమవుతున్న COVID-19 వా్యకిసిన్ లు తీవ్రమైన అసవాస్థత, ఆసుప్తి్రలో చేరడాం, 
మరణాం లాాంటివి ఆపే విషయాంలో, ఇాంకా వేరియెాంట్ లకు వ్యతిరేకాంగా ప్నిచేస్ విషయాంలో బ్గా ప్నిచేసు్త నా్నయి. 
అయితే, మరీ ముఖ్్యాంగా హై రిస్క్ ఉాండేవారిలో తేలికప్టి నుాంచి ఒక మాదిరి తీవ్రత గల COVID-19 వా్యధి నుాండి 
రక్షణ తగ్గినటులు గా ప్రాజారోగ్య నిప్ణులు గమనిాంచారు. కొత్తగా వసు్త న్న కొని్న వేరియాంట్ లకు వ్యతిరేకాంగా రోగనిరోధ్క శకితిని 
పెాంచడానికి, మెరుగైన రక్షణ అాందిాంచడానికి కొత్త/బైవాలెాంట్ బూస్టరులు  రూపొాందిాంచారు.

బూస్టర్ డోసు అపాయింట్ మెంట్ సమయంలో నేన్ు ఏమి తీసుకొన్ రావాలి?
మీరు వా్యక్సిన్ సీర్స్ తీసుకునా్నరని ప్్ర వైడర్ ముందుగా ధృవీకర్ంచుకునేలా మీ బూస్టర్ అపాయింట్ మెంట్ సమయంలో 
మీ/మీ పిల్లల వా్యక్సినేషన్ కారుడు లు తీసుకువెళ్్లండి. మీ కారుడు  పోయి ఉాంటే, పొరా వైడర్ మీ రికార్డు  కోసాం చూడవచుచు. 

అదన్పు వాయాక్సిన్ డోస్ క్ బూస్టర్ డోస్ క్ తేడా ఏమిటి?
2-డోసుల mRNA వా్యకిసిన్ సీరిస్ (Pfizer లేదా Moderna) పూరితి చేసుకున్నప్్పటికీ, తగ్నాంత బలమైన రోగనిరోధ్క 
ప్రాతిస్పాందన లేనివారికి అదనప్ డోసు ఇసా్త రు.

పైరైమరీ వా్యకిసిన్ సిరీస్ తరువాత కొాంతకాలానికి రోగనిరోధ్క శకితి క్షీణిాంచినప్్పడు దానిని పెాంచడానికి లేదా ప్నరుద్ధరిాంచడానికి 
బూస్టర్ డోస్ ఇసా్త రు.

న్ బూస్టర్ కోసం నేన్ు ఏ వాయాక్సిన్ బ్్రా ండ్ ఎంచుకోవాలి?

6 నెలలు-4 ఏళ్లు వయసుసి పిలలులు వారి ప్రా థమిక సిరీస్ లో తీసుకున్న అదే బ్్రా ాండ్ కు చెాందిన కొత్త బైవాలెాంట్ డోసు 
తీసుకోవాలి. 

Pfizer ప్రా థమిక సిరీస్  పూరితి చేసుకున్న 5 ఏళ్లు పిలలులు కొత్త బైవాలెాంట్ Pfizer బూస్టర్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. 

Moderna తీసుకున్న 5 ఏళ్లు పిలలులు కొత్త Moderna లేదా Pfizer బైవాలెాంట్ బూస్టర్ తీసుకోవచుచు. 

6 ఏళ్్లలు  ఆపైబడినవాళ్్లలు  వారి ప్రా థమిక సిరీస్ లేదా గత బూస్టర్ డోసుతో సాంబాంధ్ాం లేకుాండా కొత్త Pfizer లేదా 
Moderna బూస్టర్ డోసు తీసుకోవచుచు. 

18 ఏళ్్లలు  ఆపైబడినవాళ్్లలు  ప్రా థమిక సిరీస్ పూరితి చేసుకొనివుాంటే, Novavax బూస్టర్ తీసుకోవడాని్న కూడా ఎాంచుకోవచుచు. 
అయితే, వాళ్్లలు  గతాంలో COVID-19 బూస్టర్ తీసుకుని ఉాండకూడదు — అలాగే వాళ్్లలు  కొత్త mRNA బూస్టర్ తీసుకునే 
సి్థతిలో లేనివారై ఉాండాలి లేదా తీసుకునే ఉదేదేశాం లేనివారై ఉాండాలి.

ఒకరిన్ ఎపుపుడు అప్-టూ-డేట్ గా ప్రిగణన్స్్త రు?
మీరు COVID-19 వా్యకిసిన్ పైరైమరీ సిరీస్ పూరితిచేసుకొనివుాంటే, అలాగే Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, రోగ నిరోధ్క, నివారణ కేాందారా లు) మీ కోసాం సిఫారసు చేసిన కొత్త బూస్టర్ డోసు తీసుకొనివుాంటే 
COVID-19 వా్యకిసినలు విషయాంలో మీరు అప్  టు డేట్ గా ఉన్నటులు  ప్రిగణిాంచబడతారు.

ఫ్లూ  కోసం తీసుకునే ఇతర వాయాక్సిన్్లతో పాటుగా ఈ బూస్టర్ తీసుకోవచ్చా?
అవును. మీరు గానీ మీ పిలలులు గానీ వేరే వా్యకిసిన్ లు తీసుకునే సమయాంలోనే COVID-19 వా్యకిసిన్ ని తీసుకోవచుచు. 
మీరు మీ బిడడుకు సూకులో్ల  అవసరమైన వా్యక్సినేషన్ లు (ఇాంగ్లుష్ మాత్రమే) లేదా ఇతర సిఫారసు చేసిన వా్యకిసిన్ లను 
వేయిాంచడానికి COVID-19 వా్యకిసినేషన్ నుాంచి విడిగా షెడూ్యల్ చేయాలిసిన అవసరాం లేదు. COVID-19 వా్యకిసిన్ 
అప్యిాంట్ మెాంట్ వలలు సిఫారుసి చేసిన అని్న వా్యకిసిన్ లను మీరు, మీ పిలలులు వేయిాంచుకునే అవకాశాం దొరకుతుాంది.
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http://www.doh.wa.gov/te/emergencies-covid-19-vaccine-information/vayaaakasaina-bausatara-daoosalau
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