
താങ്കൾക്ക്.... 
ഉണ്ടെങ്കിൽ

ആരാണ് ബൂസ്റ ്റർ 
എടുകക്േണ്ടത് ഏത് ബൂസ്റ ്ററാണ് എടുകക്േണ്ടത് ബൂസ്റ ്റർ എപപ്ോൾ എടുകക്ണം

Moderna
6 മാസവും അതിൽ 

കൂടുതലും പ ്രായമുള ്ള 
ആളുകൾ

6 മാസം മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെ പ ്രായമുള ്ള കുട ്ടികൾ- അവരുടെ പ ്രൈമറി സീരീസിന ് റെ അതേ ബ ്രാൻഡായ 
പുതുകക്ിയ ബൈവാലന് റ ് ഡോസ് സ്വീകരികക്ണം. അവസാന ഡോസ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് 2 

മാസത്തിന് ശേഷം (പ്രൈമറി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ 
മോണോവാലന്റ് ബൂസ്റ്റർ)5 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള ്ള ആളുകൾ Pfizer അല ്ലെങക്ിൽ Modernaയുടെ പുതുകക്ിയ ബൈവാലന് റ ് 

ബൂസ്റ ്റർ ഡോസ് സ്വീകരികക്ണം

18 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ളവർ മുമ്പ് ബൂസ്റ്റർ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഒരു നവീകരിച്ച mRNA 
ബൂസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു Novavax ബൂസ്റ്റർ 

തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രൈമറി സീരീസിന് കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും ശേഷം.

Pfizer

5 വയസ്സും അതിൽ 
കൂടുതലും പ്രായമുള്ളവർ

Pfizer സ്വീകരിചച് 5 വയസ്സുള ്ള കുട ്ടികൾ അപ് ഡേറ ്റ ് ചെയ ്ത Pfizer ബൈവാലന് റ ് ബൂസ്റ ്റർ മാത്രമേ 
സ്വീകരികക്ാവൂ. അവസാന ഡോസ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് 2 

മാസത്തിന് ശേഷം (പ്രൈമറി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ 
മോണോവാലന്റ് ബൂസ്റ്റർ)6 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള ്ള ആളുകൾ അവരുടെ പ ്രൈമറി സീരീസ് ഏതെന്ന ് പരിഗണികക്ാതെ തന്നെ 

അപ് ഡേറ ്റ ് ചെയ ് ത ബൈവാലന് റ ് Pfizer അല ്ലെങക്ിൽ Moderna ബൂസ്റ ്റർ സ്വീകരിലഭകക്ണം.

18 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ളവർ മുമ്പ് ബൂസ്റ്റർ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഒരു നവീകരിച്ച mRNA 
ബൂസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു Novavax ബൂസ്റ്റർ 

തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രൈമറി സീരീസിന് കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും ശേഷം.

Johnson & 
Johnson 18 വയസ്സും അതിൽ 

കൂടുതലും പ്രായമുള്ളവർ

18 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ളവർ ഒരു പുതുക്കിയ ബൈവാലന്റ് Pfizer അല്ലെങ്കിൽ Moderna ബൂസ്റ്റർ 
സ്വീകരിക്കണം

അവസാന ഡോസ് എടുത്തുകഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞത് 2 
മാസത്തിന് ശേഷം (പ്രൈമറി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ 

മോണോവാലന്റ് ബൂസ്റ്റർ)

18 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്രായമുള്ളവർ മുമ്പ് ബൂസ്റ്റർ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഒരു നവീകരിച്ച mRNA 
ബൂസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു Novavax ബൂസ്റ്റർ 

തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.
പ്രൈമറി സീരീസിന് കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങ്കിലും ശേഷം.

Novavax
12 വയസ്സും അതിൽ 

കൂടുതലും പ ്രായമുള ്ളവർ

12 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ ്രായമുള ്ളവർ ഒരു പുതുകക്ിയ ബൈവാലന്റ ് Pfizer അല ്ലെങക്ിൽ Moderna 
ബൂസ്റ ്റർ സ്വീകരികക്ണം

പ ്രൈമറി സീരീസി പൂർത്തിയാകക്ികക്ഴിഞ്ഞ് 
കുറഞ്ഞത് 2 മാസത്തിനു ശേഷം.

18 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ ്രായമുള ്ളവർ മുമപ് ് ബൂസ്റ ്റർ എടുകക്ാത്തവർകക്് ഒരു നവീകരിചച് mRNA 
ബൂസ്റ ്റർ സ്വീകരികക്ാൻ കഴിയുന ്നില ്ലെങക്ിൽ അല്ലെങക്ിൽ ലഭികക്ില ്ലെങക്ിൽ ഒരു Novavax ബൂസ്റ ്റർ 

തിരഞ്ഞെടുകക്ാവുന ്നതാണ്.

പ ്രൈമറി സീരീസിന ് കുറഞ്ഞത് 6 മാസമെങക്ിലും 
ശേഷം.

താങ്കൾ മിതമായതോ ഗുരുതരമായതോ ആയ രീതിയിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും.

കോവിഡ്-19 വാക്സിൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ എല്ലാ 
പ്രായക്കാർക്കുമുള്ള റഫറൻസ് ഗൈഡ്

താങ്കളെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഗുരുതരമായ അസുഖം, ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കൽ, കോവിഡ് -19 മൂലമുള്ള മരണം 
എന്നിവയിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് താങ്കളോ താങ്കളുടെ കുട്ടിയോ കോവിഡ് -19 വാക്സിന്റെ പ്രൈമറി 
സീരീസിൽ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് -19 വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും 
കാലക്രമേണ അവ നൽകുന്ന പരിരക്ഷ കുറയാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു.
അതിനാൽ, ബൂസ്റ്റർ എടുക്കുന്നത് ഈ സംരക്ഷണം തുടരുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ 
മാർഗമായിരിക്കുന്നു.
താങ്കളോ താങ്കളുടെ കുട്ടിയോ കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ ബൂസ്റ്ററിന് അർഹരാണോ എന്നറിയാൻ താഴെയുള്ള ചാർട്ട് 
പരിശോധിക്കുക.*

* അടുത്തിടെ സാർസ്-കോവ്-2 അണുബാധയുണ്ടായവർകക്് അവരുടെ കോവിഡ്-19 പ ്രൈമറി അല്ലെങക്ിൽ ബൂസ്റ ്റർ ഡോസ്, രോഗലകഷ്ണം ആരംഭിചച് ് അല്ലെങക്ിൽ ടെസ്റ ്റ ് പോസിറ ്റീവ ് ആയതിൽനിന്ന ് 3 
മാസത്തേകക്് വൈകിപപ്ികക്ുന ്നത് പരിഗണികക്ാവുന്നതാണ് (അണുബാധ ലകഷ്ണങ്ങളോടെയുള ്ളതല ്ലെങക്ിൽ). അണുബാധയക്ക്ും വാക്സിനേഷനും ഇടയിലുള ്ള സമയകക്ൂടുതൽ വാക്സിനേഷനോടുള ്ള 
മെചച്പപ്െട ്ട രോഗപ്രതിരോധ പ ്രതികരണത്തിന ് കാരണമായേകക്ാമെന്ന ്പഠനങ്ങൾ തെളിയിചച്ിട ്ടുണ്ട ് (ഇംഗ ്ലീഷിൽ). കൂടാതെ, അണുബാധയെ തുടർന ്ന ് ആഴച്കൾ മുതൽ മാസങ്ങൾ വരെ വീണ്ടും അണുബാധ 
ഉണ്ടാകാനുള ്ള നേരിയ അപകടസാധ്യത നിരീകഷ്ികക്പപ്െട ്ടിട ്ടുണ്ട ്. കോവിഡ്-19 ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന ്റെ അപകടസാധ്യത, കോവിഡ്-19 കമ്മ ്യൂണിറ ്റി ലെവൽ (ഇംഗ ്ലീഷിൽ) അല ്ലെങക്ിൽ പ ്രധാന സാർസക്ോവ്-2 
സ്ട ്രെയിനിന ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ പോലുള ്ള വ ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങൾ അണുബാധയക്ക്് ശേഷം ബൂസ്റ ്റർ ഡോസ് സ്വീകരികക്ാൻ വൈകണോ എന്ന ് നിർണ്ണയികക്ുമപ്ോൾ കണകക്ിലെടുകക്ണം.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
http:// 
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


കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? സന്ദർശിക്കൂ: doh.wa.gov/covidbooster (ഇംഗ ്ലീഷിൽ)

കോവിഡ്-19 വാക്സിൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസുകൾ പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത/ബൈവാലന്റ് ബൂസ്റ്റർ?
യഥാർത്ഥ കൊറോണ വൈറസ് സ്ട ്രെയിനിനെതിരെ പ ്രതിരോധശേഷി വർദ ്ധിപപ്ികക്ുകയും 
നിലവിലെ കേസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും കാരണമാകുന ്ന പുതിയ ഒമിക്രോൺ 
വകഭേദങ ്ങളിൽ നിന ്ന ് സംരകഷ്ികക്ുകയും ചെയ്യുന ്ന ഒരു വാക്സിൻ ഫോർമുലയാണ് 
പുതുകക്ിയ / ബൈവാലന്റ ് കോവിഡ് -19 ബൂസ്റ ്റർ. വൈറസിനെതിരെ പരമാവധി 
സംരകഷ്ണം നൽകുന ്നതിനും വാക്സിന ്റെ കാലക്രമേണ കഷ്യിചച്ുകൊണ്ടിരികക്ുന ്ന 
ഫലപ ്രാപ ്തിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന ്നതിനും ഉദദ്േശിചച്ുള ്ളതാണ് പുതുകക്ിയ 
ബൂസ്റ ്ററുകൾ.

ബൂസറ്റ്ർ ഡോസുകളുടെ പര്ാധാനയ്ം എനത്ാണ്?
ഗുരുതരമായ രോഗത്തിനെതിരെ തുടർചച്യായ സംരകഷ്ണം നൽകാൻ ബൂസ്റ ്റർ 
ഡോസുകൾ സഹായികക്ും. 6 മാസവും അതിൽ കൂടുതലുമുള ്ള എല ്ലാവർകക്ും അവരുടെ 
വാക്സിനേഷനുമായി കാലികമായി തുടരാൻ ഒരു ബൂസ്റ ്റർ ഡോസ് സ്വീകരികക്ണം. 
രോഗപ ്രതിരോധ ശേഷി മിതമായതോ ഗുരുതരമായതോ ആയ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ 
ചിലർകക്്, അവരുടെ രോഗപ ്രതിരോധ ശേഷി വർദ ്ധിപപ്ികക്ുന ്നതിന ് കൂടുതൽ ഡോസുകൾ 
ആവശ്യമായി വന ്നേകക്ാം. കൂടുതൽ പകർചച്വ ്യാധി വകഭേദങ ്ങൾ രൂപപപ്െടുകയും 
അമേരികക്യിലുടനീളം കോവിഡ് -19 കേസുകൾ വർദ ്ധികക്ുകയും ചെയ്യുന ്ന 
സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന ് വളരെയധികം പ ്രാധാന ്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട ്.

ബൂസറ്റ്ർ ഡോസുകൾ ആവശയ്മാണ ്എനന്തിനർത്ഥം വാകസ്ിനുകൾ 
വേണട്രീതിയിൽ പര്വർതത്ികക്ുനന്ിലല് എനന്ാണോ?

അല്ല. യു.എസ്സിൽ നിലവിലുള ്ള കോവിഡ് -19 വാക്സിനുകൾ ഗുരുതരമായ രോഗം, 
ആശുപത്രിവാസം, മരണം കൂടാതെ പുതിയതായി ഉണ്ടാകുന ്ന വകഭേദങ ്ങൾകക്െതിരെയും 
നല ്ല രീതിയിൽ പ ്രവർത്തികക്ുന ്നുണ്ട ്. എന്നിരുന ്നാലും, പൊതുജനാരോഗ്യ 
വിദഗദ് ്ധർ നേരിയതും മിതമായതുമായ കോവിഡ് -19 ബാധയ ്കക്െതിരെ, പ ്രത്യേകിചച് ് 
ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള ്ളവർകക്ിടയിലെ പരിരകഷ് കുറയുന ്നതായി കാണുന ്നു. 
രോഗപ ്രതിരോധ ശേഷി വർദ ്ധിപപ്ികക്ുന ്നതിനും പുതിയ ചില വകഭേദങ ്ങളിൽ നിന ്ന ് 
മികചച് പരിരകഷ് നൽകുന ്നതിനും സഹായികക്ുന ്നതിനായാണ് പുതുകക്ിയ / ബൈവാലന്റ ് 
ബൂസ്റ ്ററുകൾ രൂപപപ്െടുത ്തിയിരികക്ുന ്നത്.

ഒരു ബൂസറ്റ്ർ ഡോസ ്അപപ്ോയിനറ്മ്െനറ്ിനുവേണട്ി ഞാൻ എനത്ാണ് 
കൊണട്ുവരേണട്ത്?

താങക്ളുടെ/താങക്ളുടെ കുട ്ടിയുടെ വാക്സിനേഷൻ കാർഡ  ്(ഇംഗ ്ലീഷിൽ) ബൂസ്റ ്റർ 
ഡോസ് അപപ്ോയിന ്റ ്മെന ്റിനായി ദയവായി കൊണ്ടുപോകുക. അതിൽനിന ്ന ്, പ ്രാരംഭ 
വാക്സിൻ സീരീസ് പൂർത്തിയായതായി ദാതാവിന ് സ ്ഥിരീകരികക്ാൻ കഴിയും. കാർഡ് 
നഷ ്ടപപ്െട ്ടെങക്ിൽ, ദാതാവിന ് താങക്ളുടെ റെകക്ോർഡ് പരിശോധികക്ാൻ കഴിയും.

ഒരു അധിക വാകസ്ിൻ ഡോസും ബൂസറ്റ്ർ ഡോസും തമമ്ിലുളള് 
വയ്തയ്ാസം എനത്ാണ്?

ഒരു പ ്രൈമറി വാക്സിൻ സീരീസ് പൂർത്തിയാകക്ിയെങക്ിലും വേണ്ടത്ര ശക്തമായ 
പ ്രതിരോധ പ ്രതികരണം ഇല ്ലാത്ത ചില രോഗികൾകക്് (മുകളിലുള ്ള പട ്ടിക കാണുക) 
ഉള ്ളതാണ് ഒരു അധിക ഡോസ്.

പ ്രാരംഭ വാക്സിൻ സീരീസിന ്റെ ഫലം കാലക്രമേണ കഷ്യിചച്തിന ് ശേഷം പരിരകഷ് 
വർദ ്ധിപപ്ികക്ുന ്നതിനോ പുനഃസ്ഥാപികക്ുന ്നതിനോ ഒപപ്ം /അല ്ലെങക്ിൽ 
രോഗപ ്രതിരോധ ശേഷി വീണ്ടെടുകക്ുന ്നതിനോ ആണ് ഒരു ബൂസ്റ ്റർ ഡോസ് 
നൽകുന ്നത്.

ബൂസറ്റ്ർ ആയി ഏതു ബര്ാൻഡ ്വാകസ്ിൻ ആണ ്എനികക് ്ലഭികക്ുക?
6 മാസം മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെ പ ്രായമുള ്ള കുട ്ടികൾ അവരുടെ പ ്രൈമറി സീരീസിന ് റെ 
അതേ ബ ്രാൻഡായ പുതുകക്ിയ ബൈവാലന് റ ് ഡോസ് സ്വീകരികക്ണം.

Pfizer പ ്രൈമറി സീരീസ് പൂർത്തിയാകക്ിയ 5 വയസ്സ് പ ്രായമുള ്ള കുട ്ടികൾകക്് അപ ് ഡേറ ്റ ് 
ചെയ ്ത ബൈവാലന് റ ് Pfizer ബൂസ്റ ്റർ മാത്രമേ സ്വീകരികക്ാവൂ.

Moderna സ്വീകരിചച് 5 വയസ്സുള ്ള കുട ്ടികൾകക്് അപ ് ഡേറ ്റ ് ചെയ ്ത Moderna 
അല ്ലെങക്ിൽ Pfizer ബൈവാലന് റ ് ബൂസ്റ ്റർ സ്വീകരിചച്േകക്ാം.

6 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള ്ള ആളുകൾകക്് അവരുടെ പ ്രൈമറി സീരീസിനോ മുൻ 
ബൂസ്റ ്റർ ഡോസിനോ ഏത് ബ ്രാൻഡ് സ്വീകരിചച്ാലും അപ ് ഡേറ ്റ ് ചെയ ്ത Pfizer 
അല ്ലെങക്ിൽ Moderna ബൂസ്റ ്റർ ഡോസ് സ്വീകരികക്ാം.

18 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള ്ള ആളുകൾകക്ും പ ്രാഥമിക സീരീസ് വാക് സിനേഷൻ 
പൂർത്തിയാകക്ിയെങക്ിലും മുമപ് ് ഒരു COVID-19 ബൂസ്റ ്റർ സ്വീകരിചച്ിട ്ടില ്ലെങക്ിൽ 
- അവർകക്് അപ ് ഡേറ ്റ ് ചെയ ്ത mRNA ബൂസ്റ ്റർ സ്വീകരികക്ാനാവുന ്നില ്ലെങക്ിലോ 
സ്വീകരികക്ുന ്നില ്ലെങക്ിലോ ഒരു Novavax ബൂസ്റ ്റർ സ്വീകരികക്ാൻ 
തീരുമാനികക്ാവുന ്നതാണ്.

എപപ്ോഴാണ ്ഒരാളെ അപ ്ടു ഡേററ് ്ആയി കണകക്ാകക്ുനന്ത്?
നിങ ്ങൾ ഒരു COVID-19 വാക് സിൻ പ ്രൈമറി സീരീസ് പൂർത്തിയാകക്ുകയും സി.ഡി.സി. 
നിങ ്ങൾകക്ായി ശുപാർശ ചെയ് ത ഏറ്റവും പുതിയ ബൂസ്റ ്റർ ഡോസ് സ്വീകരികക്ുകയും 
ചെയ് തിട ്ടുണ്ടെങക്ിൽ, നിങ ്ങളുടെ COVID-19 വാക് സിനുകൾ സംബന്ധിചച് ് നിങ ്ങൾ 
കാലികമാണ്.

ഫ്ലൂ പോലുള്ള മറ്റ് വാക്സിനുകൾക്കൊപ്പം ബൂസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കാൻ 
കഴിയുമോ?

കഴിയും താങക്ൾകക്ോ താങക്ളുടെ കുട ്ടികക്ോ മറ ്റ ് വാക്സിനുകളെപപ്ോലെ തന്നെ 
ഒരേസമയം കോവിഡ് -19 വാക്സിനും സ്വീകരികക്ാം. താങക്ളുടെ കുട ്ടികക്് ആവശ്യമായ 
സക്ൂൾ വാക്സിനേഷനുകളോ (ഇംഗ ്ലീഷിൽ) അല ്ലെങക്ിൽ പ ്രത്യേകമായി ശുപാർശ 
ചെയ്ത മറ ്റ ് വാക്സിനുകളോ കോവിഡ് -19 വാക്സിനേഷൻ മൂലം മാറ ്റിവയ ്കക്േണ്ടതില ്ല. 
ഒരു കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ അപപ്ോയിന ്റ ്മെന ്റ ് വഴി താങക്ൾകക്ോ താങക്ളുടെ 
കുട ്ടിയ ്കക്ോ ശുപാർശ ചെയ്ത മറ ്റു വാക്സിനുകൾ എടുകക്ാനുള ്ള അവസരം കൂടിയാണ് 
ലഭികക്ുക.

DOH 825-039 December 2022 Malayalam   മറ്റൊരു ഫ ൊർമൊറിൽ ഈ ഫ ൊക്കുറ്മന്റ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിന്, 1-800-525-0127 ഫേക്ക് 
വിളിക്കുക. ബധിരരൊയ അറ്െങ്കിൽ ഫകൾവിക്കുറവുള്ള ഉപഫഭ്ൊക്തൊക്കൾ, ദയവൊയി 711 (Washington Relay) ഫേക്ക് വിളിക്കുക 
അറ്െങ്കിൽ civil.rights@doh.wa.gov ലേകക്് ഇറമ്യിൽ റെ്യ ്യുക

http://doh.wa.gov/covidbooster
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccination-verification
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
https://doh.wa.gov/community-and-environment/schools/immunization
mailto:civil.rights%40doh.wa.gov?subject=

