
కోవిడ్-19 సో కక ుండా 
వ్యాకసిన్వే్యుంచుకోడంుం

ఈ వ్యాకసిన్లను ఏ ఖర్చు లేక ుండానే అుందిుంచంుం జర్గుత ుంది.
మీవ్యా కి్స న్కు అయా్య ఖర్చు ను కేంద్ర ద్రభుత్వ ేం భరిస్తేంది. Pవ్యాక్సిన్ను అంద ంచేవ్యరు అందుక్ోసం మీ 
వదద ఫీజును వసూలు చేయవచ్ుు, అయితే దానిని ఆరోగ్ా బీమా భర ంచే అవక్యశం ఉంద . ఒకవ్ేళ ఆ ఫీజును భర ంచే 
స్తో మత మీకు లేకపత తే వ్యాక్సిన్ను అంద ంచేవ్యరు దానిని మాఫీ చేస్యో రు.

మీక  ఎన్ని మోతాదుల  అడసర్మో అడిగి తెల సుకోుండి.
మీరు తీసుకునే వ్యాక్సిన్ రక్యనిి బట్టి , మీకు 1 నుండి 3 డోసులు అవసరం క్యవచ్ుు. మీకు లేదా మీ చినాిర క్స ఎనిి 
డోసులు అవసరమో మీ వ్ ైదా ప్రదాతను అడిగ  తెలుసుక్ోండి. పై్మైరీ సిరీస్ ప్ూర ో చేసుకుని 2-6 న లల తరయాత, మీకు 
లేదా మీ చినాిర క్స బూసిర్ డోసు కూడా అవసరం క్యవచ్ుు.

దీనివలనమీపైదుష్ప్ర భావాలుకలుగవచ్చు . 

ఇత్రసాధారణవ్యా కి్స న్ల వలే, ఈవ్యా కి్స న్ను వేయేంచుకున్న త్ర్చవ్యత్మీకుచెయా నొప్పి , 
జ్వ రేం, త్లనొప్పి లేదాఅలసట కలుగవచుు . ఇవివ్యా కి్స న్ రనిచేస్తన్న రని తెలిపేసూచన్లు.

ఈ మహమాార తో పత రయడట్ం చాలా కషి్ం, క్యనీ క్ోవిడ్-19 నుండి మనల్ని 
రక్ించ్డానిక్స మన వదద ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్లు ఉనాియి.

ఈ వ్యాకసిన్ల  సుర్క్షితమ ైనవి, సమర్థడుంతమ ైనవి.

అనిి వ్యాక్సిన్లు కూడా U.S. Food and Drug Administration (FDA, యుఎస్ ఫపడ్ అండ్ డరగ్ అడిానిస్ి షే్న్) దాారయ 
ప్ూర ో ఆమోదానిి లేదా అతావసర ఉప్యోగయనిక్స అధ క్యరయనిి ప ందాయి—అంట్ే FDA ఎలాంట్ట తీవరమ ైన భదరతా 
ఆందోళనలు కనుగొనలేదని అరథం.

6 నెలలుమరియుఆపైబడినఎవరైనావాా క్సి న్ వేయించ్చకోవచ్చు .

6 నెలలుమరియుఆపైబడిన్వ్యళ్లేంరరికీ COVID-19 వ్యా కి్స న్ అేందుబాటులోఉేంది.
అపాయేంట్మేంట షెడ్యా ల్ను తెలుస్కోడానిక్స, షెడ్యా ల చేస్కోడానిక్స

VaccineLocator.doh.wa.govనుసేంరరిశ ేంచేండి. మీర్చ 1-800-525-0127కు కాలచేసి, #ను
నొకక వచుు కూడా. దుబాసీసేవలుకావ్యలేంటే, కాల్కు సమాధాన్ేం వచ్చు న్ప్పి డుమీభాషను

తెలరేండి.

ష్పరశ్న లు? Visit: www.CovidVaccineWA.org

సురక్షితింగాఉిండిండి.

వ్యాక్సిన్ ను వే్యించ్ుకుని తరువ్యత, మీరు మీ మాస్్ ధర ంచి, ఇతరుల నుంచి ఆరు అడుగ్ులు (ర ండు మీట్రుు ) 

దూరంగయ ఉండండి, సమావే్శయలను చినివిగయనే ఉంచ్ండి.

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


అిందుబాటులోఉనన వాా క్సి న్లు ఏవి?

4 వ్యాక్సినుు  అందుబాట్ులో ఉనాియి. అవి - Pfizer, Moderna, 
Novavax మర యు Johnson & Johnson. 

అనిి వ్యాక్సిన్లు కూడా U.S. Food and Drug Administration 
(FDA, యుఎస్ ఫపడ్ అండ్ డరగ్ అడిానిస్ి షే్న్) దాారయ ప్ూర ో 
ఆమోదానిి లేదా అతావసర ఉప్యోగయనిక్స అధ క్యరయనిి 
ప ందాయి—అంట్ే FDA ఎలాంట్ట తీవరమ ైన భదరతా ఆందోళనలు 
కనుగొనలేదని అరథం.

కోవిడ్-19వాా క్సి న్ను ఎవరు

వేయించ్చకోవాలి?

వ్యాక్సిన్ను వే్యించ్ుక్ోవడం అనేద  మీ ఇష్యి నుస్యరం జర గే 
ఎంపిక. మీరు వ్యాక్సిన్ను వ్ేయించ్ుక్ోవ్యలని
నిరణయించ్ుకునిట్ుయితే, మీకు వ్యాక్సిన్ను అంద ంచే వ్యర క్స ఈ 
విష్యాలను చెప్ుండి:
• అలెరీీలప్రమ ైన తీవర ప్రతిచ్రాల చ్ర తర ఉంద 
• జారం ఉంద 
• రకోస్యర వప్రమ ైన రుగ్ాత ఉంద  లేదా రక్యో నిిప్లుచ్బరచే 

మందులను తీసుకునాిరు
• రోగ్నిరోధక శక్సో లోప్భూయిష్మ ైనద గయ ఉనిద  లేదా మీరు 

మీ రోగ్నిరోధక వావసథను ప్రభావితం చేస్ ఔష్ధాలను 
తీసుకుంట్ునాిరు

• గ్రభవతిగయ ఉనాిరు, గ్రభవతి క్యవ్యలనే ఆలోచ్నలో 
ఉనాిరు, లేదా పయల్నసుో నాిరు

• మరో క్ోవిడ్-19వ్యాక్సిన్ని వే్యించ్ుకునాిరు
ముందు వే్యించ్ుకుని క్ోవిడ్-19వ్యాక్సిన్ మోతాదు వలన 
లేదా అందులోని ఏదైెనా అంతరగత ప్దారథం వలన మీలో ఏదైెనా 
తీవర అలర ీక్ ప్రతిచ్రా కల్నగ తే మీరు వ్యాక్సిన్ను 
వే్యించ్ుక్ోకూడదు. 
ఈ వ్యాక్సినులో క్సియాశీల ప్దారథం ఉంట్ుంద , దానితో పయట్ు 
వ్యాక్సిన్ ను పయడవకుండా క్యపయడి శరీరంలో మ రుగయగ  ప్నిచేస్లా 
సహాయం చేయడానిక్స వ్యట్టలో క్ొవపా, లవణాలు చ్క్ ్రలు కూడా 
ఉంట్ాయి.
Pfizer-BioNTech లేదా Moderna వ్యాక్సినుు  వే్యించ్ుక్ోవడానిక్స 
మీకు కనీసం 6 న లల వయసు ఉండాల్న, Novavax వ్యాక్సిన్ 
వే్యించ్ుక్ోవడానిక్స మీరు 12 ఏళలు  ఆపై్బడినవ్యళలు గయ ఉండాల్న, 
Johnson & Johnson వ్యాక్సిన్ వే్యించ్ుక్ోవడానిక్స 18 ఏళలు  
ఆపై్బడినవ్యళలు గయ ఉండాల్న.

కలిగేదుష్ప్ర భావాలుఏవి?

వ్యాక్సిన్ను వే్యించ్ుకుని తరువ్యత ఒకట్ట లేదా మూడు రోజులు 
దాని దుష్రభావ్యలు ఉండట్ం స్యధారణం. స్యధారణ దుష్ ర్భావ్యలు: 
అలసట్, కండరయల నొపిు, మీ చేతిక్స వ్యాక్సిన్ వే్సిన చోట్ నొపిు, 
జారం, తలనొపిు, క్ీళు  నొపిు, చ్ల్న, విక్యరం లేదా వ్యంతులు. ఒకవే్ళ 
మీ లక్షణాలు పత నట్ుయితే, మీ వ్ ైదుాడిని లేదా ఆసుప్తిరని 
సంప్రద ంచ్ండి.
మీరు వ్యాక్సిన్ ఇచేు స్యథ లానిి విడిచి వ్ ళుడానిక్స ముందు 15 నుంచి
30 నిమిష్యల వరకు అక్డే వే్చి ఉండాల్న. అలా చేయడం వలన 
మీకు ఏవ్ ైనా అలర ీక్ ప్రతిచ్రా లేదా ఇతర దుష్ ర్భావ్యలు 
కల్నగ నట్ుయితే మీకు వ్యాక్సిన్ అంద ంచినవ్యరు మీకు 
సహాయప్డవచ్ుు. మీరు వే్చి ఉనిప్పుడు, ఏవ్ ైనా దుష్ ర్భావ్యలు 
కల్నగ తే నివే్ద ంచ్డానిక్స v-safe క్ోసం సై్న్ అప్ చేయవచ్ుు:
vsafe.cdc.gov.

మీరు లేదా మీకు వ్యాక్సిన్ను అంద ంచేవ్యరు వ్యాక్సిన్ అడార్ి 
ఈవ్ ంట్ ర పత ర ింగ్ సిసిమ్ (వ్యాక్సిన్ వలన కల్నగే ప్రతికూల 
ప్రభావ్యలను నివే్ద ంచే వావసథ  - VAERS)కు ఆ దుష్ ర్భావ్యలను 
నివే్ద ంచ్వచ్ుు: vaers.hhs.gov/reportevent.html.

క్లక్స నిని్నువదిలివెళ్లనిన తరువాతమీరుఅలరిి్
ష్పరతిచరా కుగురైతే 911కుకాల్చేయిండి. అలర ీక్ 
ప్రతిచ్రాకు సంక్ేతాలలో ఇవి ఉంట్ాయి: శయాస తీసుక్ోవడంలో 
ఇబబంద , మీ ముఖం, గొంతు వ్యయడం, గ్ుండె వే్గ్ంగయ 
క్ొట్ుి క్ోవడం, మీ శరీరం అంతట్ా బాగయ దదుద రుు రయవడం, మగ్తగయ 
అనిపించ్డం, బలహీనత.

నేనువాా క్సి న్వేయించ్చకునన తరువాత

ఏమిజరుగుతింది?

మీర్చ లేదా మీ చినాిరి 2 లేదా 3 డోసుల వ్యాకసిన్ వే్యుంచుకొన్న 
డ ుంటే, మీ తరయాతి డోసు(ల) కోసుం అపయయుంట మ ుంట తీసుకోుండ.ి మీ 
తరయాతి డోసు(లు) వే్యించ్ుక్ోవడానిక్స మీరు 3-8 వ్యరయలోు  మళ్లు 
రయవ్యల్న. వ్యాక్సిన్ ష్డూాల్ గ్ుర ంచిన మర ంత సమాచారం క్ోసం 
దయచేసి doh.wa.gov/covidbooster ను సందర శంచ్ండ.ి
మీకు గ్ర షి్ రక్షణ కలగ్డానిక్స మీరు వ్యాక్సిన్ వే్యించ్ుక్ోవడం  
ప్ూర ో అయిన తరువ్యత నుంచి ర ండు వ్యరయల వరకు ప్డుతుంద . మీ
సంరక్షణ క్ొనస్యగ ంచ్డానిక్స ర ండు నుంచి ఆరు న లలోు బూసిర్
మోతాదు ప ందాలని కూడా సిఫయరసు చేయబడుతోంద .

కోవిడ్-19 సో కక ుండా వ్యాకసిన్వ్ేయుంచుకోడంుం

ఈ డాకుామ ంట్ను మరో ఫయరయాట్లో అభార థంచ్డానిక్స, 1-800-525-0127కు క్యల్ చేయండి. 
బధ రులు లేదా వినట్ం కషి్ం అయియా వినియోగ్దారులు, దయచేసి 711 (Washington Relay)కు క్యల్ 
చేయండి లేదా civil.rights@doh.wa.gov కు ఇమ యిల్ చేయండి.
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