
COVID-19 தடுப்பூசி 
பெறுதல்

தடுப்பூசி இலவசமாக வழங்கப்ெடுகிறது.
உங்கள் தடுப்பூசிக்கான விலைலை மத்திை அரசு ஏற்றுக்ககாள்ளும். உங்களிடம் கட்டணம்
எதுவும் வசூலிக்கப்படாது. நீங்கள் தடுப்பூசி பெறுவதற்காக மட்டும் பசல்கிறரீ்கள் எனில், 
உங்கள் தடுப்பூசி வழங்குநர் வருககக் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது.

உங்களுக்கு எத்தனை மருந்தளவுகள் ததனவ.
நீங்கள் கபறும் தடுப்பூசிலைப் கபாறுத்து, உங்களுக்கு 1 முதை் 3 டடாஸ்கள் 

டதலவப்படைாம். உங்களுக்கு அை்ைது உங்கள் குழந்லதக்கு எத்தலன டடாஸ்கள் 

டதலவப்படைாம் என்பலதப் பற்றி உங்கள் மருத்துவ வழங்குநரிடம் கைந்துலரைாடவும். 

முதன்லமத் கதாடலர நிலறவுகெை்த 2-6 மாதங்களுக்குப் பிறகு, உங்களுக்டகா அை்ைது 

உங்கள் குழந்லதக்டகா பூஸ்டர ்டடாஸ் டதலவப்படைாம்.

உங்களுக்குபக்கவிளைவுகை் ஏற்படலாம். 

வழக்கமான மற்ற தடுப்பூசிகலளப் டபாைடவ, தடுப்பூசி டபாட்ட பிறகு உங்களுக்கு

லகயிை் காைம், காை்ெெ்ை், தலைவலி அை்ைது டொரவ்ு ஏற்படைாம். இலவ தடுப்பூசி

டவலை கெை்வதற்கான அறிகுறிகள் ஆகும்.

கதாற்றுடநாலை எதிரத்்துப் டபாராடுவது

கடினமாக இருந்தது, ஆனாை் இப்டபாது COVID-19
இலிருந்து நம்லமப் பாதுகாக்க இரண்டு

தடுப்பூசிகள் உள்ளன.

தடுப்பூசிகை்பாதுகாப்பானளைமற்றும் செயலாற்றல்

சகாண்டளை.

அலனத்து தடுப்பூசிகளும் U.S. Food and Drug Administration (FDA, அகமரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து 

நிரவ்ாகம்) மூைம் முழுலமைான பைன்பாட்டிற்கு அனுமதிக்கப்படட்ுள்ளன அை்ைது அவெரகாை 

பைன்பாட்டிற்கு அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளன —அதாவது FDA எந்தவிதமான தீவிர பாதுகாப்பு 

கவலைகள் இை்லை எனக் கண்டறிந்துள்ளது.

6 மாதங்கை் மற்றும்அதற்கு மமற்பட்டையதுளடயைரக்ை் எைரும்
தடுப்பூசிசபற்றுக்சகாை்ைமுடியும்.
COVID-19 தடுப்பூசி 6 மாதங்கள் மற்றும் அதற்கு டமற்பட்ட வைதுலடைவரக்ள் அலனவருக்கும்

கிலடக்கிறது. நிைமனெ் ெந்திப்லபத் திட்டமிட VaccineLocator.doh.wa.gov ஐப் பாரல்வயிடவும். 
நீங்கள் 1-800-525-0127 யும் அலழக்கைாம், அலழத்த பின்னர் # ஐ அழுத்தவும். நீங்கள்

விரும்பும் கமாழியிை் டெலவலைப் கபற, அலழப்புக்கு பதிைளிக்கும்டபாது உங்கள்

கமாழிலைக் கூறுங்கள்.

டகள்விகள்? www.CovidVaccineWA.org ற்குெ் கெை்ைவும்

பாதுகாப்பாகஇருங்கை்.

நீங்கள் தடுப்பூசி கபற்ற பிறகு, முகக்கவெம் அணியுங்கள், ஆறு அடி (இரண்டு மீட்டர)் 

இலடகவளிலை பின்பற்றுங்கள், பெரிய அளவில் கூட்டம் கூடுவகத தவிர்்ததிடுங்கள்.

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Tamil


என்னதடுப்பூசிகை்

கிளடக்கின்றன

தற்பொது 4 தடுப்பூசிகள் உள்ளன – Pfizer, 
Moderna, Novavax, மற்றும் Johnson & Johnson. 

அலனத்து தடுப்பூசிகளும் U.S. Food and Drug 
Administration (FDA, அகமரிக்க உணவு மற்றும்

மருந்து நிரவ்ாகம்) மூைம் முழுலமைான 

பைன்பாட்டிற்கு அனுமதிக்கப்படட்ுள்ளன 

அை்ைது அவெரகாை பைன்பாட்டிற்கு 

அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளன —அதாவது FDA 
எந்தவிதமான தீவிர பாதுகாப்பு கவலைகள் 

இை்லை எனக் கண்டறிந்துள்ளது.

COVID-19தடுப்பூசிளயயார் சபற
மைண்டும்?

தடுப்பூசி பெறுவது உங்கள் விருப்ெமாகும். 
நீங்கள் அகதப் பெற முடிவு பசய்தால், 
உங்கள் தடுப்பூசி வழங்குநரிடம் ெின்வரும் 
தகவல்ககள, ஏபதனும் இருப்ெின், நீங்கள் 
பதரிவிக்க பவண்டும்:
• கடுகமயான ஒவ்வாகம பகாண்டிருப்ெது
• காய்ச்சல் இருப்ெது
• இர்ததக்கசிவுக் பகாளாறு அல்லது 

உகறபவதிர்ப்ெிகள் எடு்ததுக் பகாள்வது
• பநாபயதிர்ப்பு குகறொடு உள்ளதா அல்லது 

உங்கள் பநாபயதிர்ப்பு மண்டல 
ொதிப்ெிற்கான மருந்தில் இருக்கிறரீ்களா?

• கர்ப்ெமாக இருக்கிறரீ்கள், கர்ப்ெமாக 
திட்டமிடுகிறரீ்கள், அல்லது 
ொலூட்டுகிறரீ்கள்

• மற்பறாரு COVID-19 தடுப்பூசி பெற்றுள்ளரீ்கள்
COVID-19 தடுப்பூசியின் முந்கதய மருந்தளவு 
அல்லது தடுப்பூசியில் உள்ள எந்தபவாரு 
மூலப்பொருளுக்கும் எதிராக உங்களுக்கு 
கடுகமயான ஒவ்வாகம ஏற்ெட்டிருந்தால் 
நீங்கள் தடுப்பூசி பெறக்கூடாது. 
தடுப்பூசிகளில் பசயலில் உள்ள 
மூலப்பொருளுடன் பசர்ந்து பகாழுப்பு, 
உப்புக்கள் மற்றும் சர்க்ககரகள் உள்ளது. 
இகவ தடுப்பூசிகயப் ொதுகாக்கவும், உடலில் 
தடுப்பூசி சிறப்ொக பசயல்ெடவும் உதவுகிறது.
Pfizer-BioNTech அல்லது Moderna தடுப்பூசிககளப் 
பெறுவதற்கான வயது, குகறந்தது 6 மாதங்கள் 
இருக்க பவண்டும், Novavax தடுப்பூசிகயப் பெற 
12 வயது அல்லது அதற்கு பமற்ெட்ட 
வயதுகடயவராகவும், Johnson & Johnson 
தடுப்பூசிகயப் பெற 18 வயது அல்லது அதற்கு 
பமற்ெட்ட வயதுகடயவராகவும் இருக்க 
பவண்டும்.

பக்கவிளைவுகை் என்ன ?

தடுப்பூசி பசலு்ததிக் பகாண்ட ஒன்று அல்லது 
மூன்று நாட்களுக்குப் ெிறகு ெக்க விகளவுகள் 
ஏற்ெடுவது பொதுவானதாகும். பசார்வு, தகச வலி, 
ஊசி பொட்ட ககயில் வலி, காய்ச்சல், தகலவலி, 
மூட்டு வலி, குளிர், குமட்டல் அல்லது வாந்தி 
பொன்றகவ பொதுவான ெக்க விகளவுகள் ஆகும். 
உங்கள் அறிகுறிகள் சரியாகவில்கல என்றால், 
உங்கள் மரு்ததுவர் அல்லது கிளினிக்கக்த பதாடர்பு 
பகாள்ளுங்கள்.
நீங்கள் தடுப்பூசி கமய்தகத விட்டு 
பவளிபயறுவதற்கு முன் 15 முதல் 30 நிமிடங்கள் 
வகர கா்ததிருக்க பவண்டும். அதனால், உங்களுக்கு 
ஒவ்வாகம அல்லது ெிற ெக்க விகளவுகள் 
ஏற்ெட்டால் உங்கள் தடுப்பூசி வழங்குநர் உங்களுக்கு 
உதவ முடியும். நீங்கள் கா்ததிருக்கும்பொது, 
எந்தபவாரு ெக்க விகளவுககளயும் ெற்றி புகாரளிக்க 
மற்றும் உங்கள் இரண்டாவது மருந்தளவிற்கான
நிகனவூட்டகலப் பெற v-safe க்கு ெதிவு பசய்யலாம்: 
vsafe.cdc.gov (ஆங்கில்ததில் மட்டும்).
நீங்கள் அல்லது உங்கள் தடுப்பூசி வழங்குநர் 
தடுப்பூசி ொதகமான நிகழ்வு அறிக்ககயிடல் 
முகறக்கு (VAERS) ெக்க விகளவுககளப் ெற்றி
புகாரளிக்கலாம்: vaers.hhs.gov/reportevent.html
(ஆங்கில்ததில் மட்டும்).

கிைினிக்கிலிருந்துசைைிமயறியபிறகு

உங்களுக்கு ஒை்ைாளமஏற்பட்டால் 911 ஐ
அளைக்கவும். ஒவ்வாகம அறிகுறிகள் 
ெின்வருமாறு: சுவாசிப்ெதில் சிரமம், உங்கள் முகம் 
மற்றும் பதாண்கடயில் வகீ்கம், பவகமான இதய்த 
துடிப்பு, உங்கள் உடல் முழுவதும் கடுகமயான 
சினப்பு, தகலச்சுற்றல் மற்றும் ெலவனீம்.

தடுப்பூசிசபற்றபிறகுநான் என்ன

செய்ய மைண்டும்?

நீங்கதளா அல்லது உங்கள் குழந்னதத ா இரண்டு 
அல்லது மூன்று த ாஸ் தடுப்பூசின ப் 
பெற்றிருந்தால், உங்களின் அடுத்த த ாஸ்(களுக்கு) 
முன்ெதிவு பசய்யுங்கள். உங்களின் அடு்ததடு்தத 
படாஸ்(ககள) பெற நீங்கள் 3-8 வாரங்களில் மீண்டும் 
வர பவண்டும். தடுப்பூசி அட்டவகண ெற்றிய கூடுதல் 
தகவல்களுக்கு doh.wa.gov/covidbooster என்ற 
இகணயதள்தகதப் ொர்கவயிடவும்.

தடுப்பூசி பொட்ட ெிறகு, நீங்கள் முழுகமயான 
ொதுகாப்கெப் பெற இரண்டு வாரங்கள் வகர ஆகும்.
உங்கள் ொதுகாப்கெ உறுதிப்ெடு்தத இரண்டு முதல் 
ஆறு மாதங்களுக்குப் ெிறகு ஒரு பூஸ்டர் படாஸ் 
பெறுவது ெரிந்துகரக்கப்ெடுகிறது.

COVID-19  தடுப்பூசி பெறுதல்

இந்த ஆவண்தகத பவபறாரு வடிவ்ததில் பெறுவதற்கு, 1-800-525-0127 ஐ 
அகழக்கவும். காது பகளாபதார் அல்லது பகள்திறன் குகறொடு உள்ள 
வாடிக்ககயாளர்கள், தயவுபசய்து 711 (Washington Relay) ஐ அகழக்கவும் 
அல்லது civil.rights@doh.wa.govற்கு மின்னஞ்சல் பசய்யவும். 
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https://vsafe.cdc.gov/
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
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