
तमु््हहालहा मिळहालहा 
असल््यहास…

बूस््टर कोणहालहा 
मिळहावहा कोणतहा बूस््टर मिळवहावहा बूस््टर केव््हहा मिळवहावहा

Moderna
6 महिने 

किंवा अधिि 
वयाचे लोि

6 िह्हने - 4 वर्षे व्यहंाच््यहा बहालकहंानहा त्यांना जी प्ाथममि मिरीज ममळालेली आिे त्याच ब्रॅण््डची अप्डटेे्ड बिव्िीलटं ्डोि प्ाप््त व्िावा त्यांना त्याचा शवेटचा ्डोि ममळाल्यानं्तर िमी्त 
िमी 2 महिन्यानं्तर (प्ाथममि मिररज किंवा 

मोनोव्िरॅलन्ट िूस्टर)5 वर्षे आणण अधिक व्यहाच््यहा लोिांना Pfizer किंवा Moderna चा अप्डटेे्ड बिव्िीलंट ्डोि ममळावा

18 वर्षे आणण अधिक व्यहाचे लोक ज्यांना मागील िूस्टर ममळाला नािी ्त ेदेखील जर त्यांना अप्डटेे्ड mRNA िूस्टर 
प्ाप््त िरु शिले नि्तील किंवा ममळणार निेल ्तर ्त ेNovavax िूस्टर ममळवण्याचा पयायाय स्वीिारु शि्ता्त.

प्ाथममि मिररजच्या नं्तर िमी्त िमी 6 
महिन्यांनी.

Pfizer

5 वर्षे किंवा 
अधिि 

वयाचे लोि

5 वर्षे व्यहाच््यहा बहालकहंानहा ज्यांना Pfizer ममळालेली आिे त्यांना फक््त अप्डटेे्ड Pfizer बिव्िीलटं िूस्टर प्ाप््त िोऊ शि्ते त्यांना त्याचा शवेटचा ्डोि ममळाल्यानं्तर िमी्त 
िमी 2 महिन्यानं्तर (प्ाथममि मिररज किंवा 

मोनोव्िरॅलन्ट िूस्टर)6 वर्षे आणण अधिक व्यहाच््यहा लोिंना अप्डटेे्ड बिल्िीलंट Pfizer किंवा Moderna िूस्टर प्ाप््त व्िावी मग त्यांना 
प्ाथममि मिरीज िोण्तीिी ममळालेली अिली ्तरी देखील.

18 वर्षे आणण अधिक व्यहाचे लोक ज्यांना मागील िूस्टर ममळाला नािी ्त ेदेखील जर त्यांना अप्डटेे्ड mRNA िूस्टर 
प्ाप््त िरु शिले नि्तील किंवा ममळणार निेल ्तर ्त ेNovavax िूस्टर ममळवण्याचा पयायाय स्वीिारु शि्ता्त.

प्ाथममि मिररजच्या नं्तर िमी्त िमी 6 
महिन्यांनी.

Johnson & 
Johnson 18 वर्षे 

किंवा अधिि 
वयाचे लोि

18 वर्षे आणण अधिक व्यहाचे लोक यांना अप्डटेे्ड िाव्व्िलन्ट Pfizer किंवा Moderna िूस्टर ममळावा
त्यांना त्याचा शवेटचा ्डोि ममळाल्यानं्तर िमी्त 
िमी 2 महिन्यानं्तर (प्ाथममि मिररज किंवा 

मोनोव्िरॅलन्ट िूस्टर)

18 वर्षे आणण अधिक व्यहाचे लोक ज्यांना मागील िूस्टर ममळाला नािी ्त ेदेखील जर त्यांना अप्डटेे्ड mRNA िूस्टर 
प्ाप््त िरु शिले नि्तील किंवा ममळणार निेल ्तर ्त ेNovavax िूस्टर ममळवण्याचा पयायाय स्वीिारु शि्ता्त.

प्ाथममि मिररजच्या नं्तर िमी्त िमी 6 
महिन्यांनी.

Novavax
12 वर्षे 

किंवा अधिि 
वयाचे लोि

12 वर्षे आणण अधिक व्यहाचे लोक यांना अप्डटेे्ड िाव्व्िलन्ट Pfizer किंवा Moderna िूस्टर ममळावा त्यांची प्ाथममि मिरीज पूणया िेल्यानं्तर िमी्त 
िमी 2 महिन्यांनी

18 वर्षे आणण अधिक व्यहाचे लोक ज्यांना मागील िूस्टर ममळाला नािी ्त ेदेखील जर त्यांना अप्डटेे्ड mRNA िूस्टर 
प्ाप््त िरु शिले नि्तील किंवा ममळणार निेल ्तर ्त ेNovavax िूस्टर ममळवण्याचा पयायाय स्वीिारु शि्ता्त.

प्ाथममि मिररजच्या नं्तर िमी्त िमी 6 
महिन्यांनी.

तमु््हही जर िध््यि प्रिहाणहात ककंवहा गंभीरपणे इम््ुयनोकॉम्प्रिहाझज््ड असल््यहास िहाग्गदर््गकतत्त्वहांिध््ेय फरक प्डले.

सव्ग व्योग्टहासहाठी कोवव्ड-19 लस बूस््टर ्डोसेस संदभ्ग िहाग्गदर््गक

्तुम्िी किंवा ्ुतमचे िालि यांना गंभीर आजारपण, रुग्णालया्त भर्ती िोणे आणण अगदी िोवव्ड-19 पािून मतृ्यु येणे यापािून 
्तुमचे आणण इ्तरांचे िंरक्षण िरण्यािाठी िोवव्ड-19 च्या प्ाथममि मिरीजने लिीिरण झालेले आिे. अभ्यािांनी अिे आढळून 
आलेले आिे िोवव्ड-19 ची लि प्भावी राि्त अि्ताना, जिा वेळ जाईल ्तिे लिी ि्ूडन िंरक्षण देण्याची वेळ िी िमी िो्त 
जा्त.े
आतहा, ्यहा सरंक्षणहालहा पुढे सरुु ठेवण््यहाचहा सवहा्गत प्रभहावी िहाग्ग ्हहा बसू््टर मिळवणे ्हहा आ्ेह. 
्तुम्िी किंवा ्ुतमचे िालि िे िोवव्ड-19 च्या िूस्टर लिीिाठी पात्र आिा्त िा ्त ेपािण्यािाठी खाली हदलेला ्तक््ता ्तपािा.*

* जे लोि अमलि्डचे SARS-CoV-2 ििंगायाने िाधि्त झालेले अि्तील त्यांनी लक्षणे सरुु झहाल््यहापहासून ककंवहा पॉणझ्टहीव््ह चहाचणी आल््यहानंतर (ससंग्ग जर अमसि्टोिॅह्टक असेल तर) त््यहंाच््यहा कोवव्ड-19 
च््यहा प्रहाथमिक ककंवहा बूस््टर ्डोसलहा घेण््यहास 3 िह्हन््यहंाचहा ववलबं करण््यहाचहा ववचहार करहावहा. अभ््यहासहंानी दहाखवेल आ्ेह की (इंग्रजी िध््ेय) िंिगया आणण लिीिरण यामिील वाढलेला वेळ िा लिीिरण्याच्या 
प्त्तिादाला ििुारर्त रोगप्त्तिार क्षम्तमेध्ये पररणामम्त िोऊ शि्तो. ्तिेच, ििंगायानं्तर ििंगया पुन्िा िोण्याच्या जोखमीला आठवड्यापािून ्त ेमहिन्यापययं्त लािलेली आढळून आलेले आिे. िोवव्ड-19 
च््यहा गंभीर आजहारहाच््यहा जोखिी (इंग्रजी िध््ेय) िारखे व्यव्क््तग्त घटि, सिदुहा्य स्तरहावरहील कोवव्ड-19 (इंग्रजी िध््ेय), किंवा प्ी्डॉममन्ट SARS-CoV-2 च्या स्टे्नची वमैशष््टये यांचा ििंगायानं्तर िसू्टर 
ममळवण्याि ववलिं िरावा िी नािी ्ेत ठरवण्यािाठी ववचार िरावा.

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


अधिक प्रश्न? भे्टहा: doh.wa.gov/covidbooster (इंग्रजी िध््ेय)

कोवव्ड-19 लसीच््यहा बूस््टर ्डोसेस चे FAQs

अप्ड्ेेट्ड/बबवहालन््ट बसू््टर म््हणजे कहा्य?
अप्डटेे्ड/िायव्िरॅलन्ट िोवव्ड-19 िूस्टर िा एि लिीचा फॉम्युयाला आिे जो मूळ 
िोरोनाव्िायरि स्टे्नववरूद्ध प्त्तिारशक््ती वाढव्तो आणण िध्याच्या ििु्तिे 
प्िरणांिाठी जिािदार अिलेल्या नवीन प्िारांपािून िंरक्षण देखील िर्तो. 
अद्ययाव्त िूस्टियाचा उद्ेश व्िायरिपािून इष्ट्तम िंरक्षण प्दान िरणे आणण 
वेळोवेळी लिीची प्भावी्ता िमी िोण्यािाठी आिे. 

बसू््टर ्डोसेस ि्हत्त्वहाचे कहा आ्ेहत?
िूस्टर ्डोि गंभीर आजारांच्या ववरोिा्त िा्तत्यपूणया िंरक्षम प्दान िरण्या्त 
मद्त िर्तील. 5 वर्षे आणण त्यापेक्षा अधिि वय अिल्या प्त्येिाने त्यांच्या 
लिीिरणामध्ये अप्डटेे्ड रािण्यािाठी िूस्टर ्डोि प्ाप््त िरावा. िािी ववमशष्ट 
लोि, जिे मध्यम प्माण ्त ेगंभीर प्माणा्त इम्युनोिॉम्प्ॉमाईज््ड आिे्त, त्यांना 
रोगप्त्तिार क्षम्ता वाढवण्यािाठी अत्तररक््त ्डोिेिची आवश्यि्ता भािू शि्त.े िे 
खाििरून िंपूणया युनायटे्ड स्टे्टि मध्ये अधिि िंक्रमणशील व्िेररयंटच्या उद्भवामध्ये 
आणण वाढणाऱ्या िोवव्ड- 19 च्या िेिेिमध्ये मित्त्वाचे आिे.

जर बसू््टरची आवश््यकतहा नसल््यहास, ्यहाचहा अथ्ग असहा आ्ेह कहा लस कहाि करत नहा्हही?
नािी, िध्याची िोवव्ड-19 च्या लशी जी आपल्याि्ड ेयु.एि.मध्ये आिे ्ती गंभीररर्तीने 
आजारी प्डणे, रुग्णालया्त भर्ती व्िावे लागणे, आणण मतृ्यमुखुी प्डणे यांना प्त्तििं 
िरण्याि, अगदी व्िेररयंटिच्या ववरोिा्त देखील चांगल्या प्िारे िाम िर्त आिे. 
्तथावप, िावयाजतनि आरोग्य ्तज्ांना अिे हदिनू आलेले आिे िी िौम्य आणण 
मध्यम िोवव्ड-19 च्या आजाराच्या ववरोिा्त, खाि िरून उच्च जोखीम अिलेल्या 
लोििखं्येच्या लोिांमध्ये, प्माण िमी झालेले आिे. अप्डटेे्ड/बिव्िालन्ट िसू्टर ला 
रोगप्त्तिार क्षम्ता िूस्ट िरण्याि आणण िािी नवीन्तम व्िेरीयंटच्या ववरोिा्त अधिि 
चांगल्या प्िारचे िरंक्षण प्दान िरण्याि मद्त म्िणनू ्तयार िेलेले आिे.

बसू््टर ्डोसच््यहा भे्टहीवेळी िी कहा्य सोबत आणहावे?
कृप्यहा तुिच््यहा/तुिच््यहा बहालकहाच््यहा लसीकरणहाचे कहा्ड्ग (इंग्रजी िध््ेय) िूस््टर ्डोि भेटीच्या 
वेळी आणावे ज्यामुळे प्दा्ता प्थम पुष्टी िरेल िी आरंमभि लिीिरण मिरीज पणूया 
िरण्या्त आलेली आिे. िा्डया िरवलेले अिल्याि, प्दा्ता ्ुतमच्या रेिॉ्डयाला शोिेल.

अततररक्त लस ्डोस आणण बूस््टर ्डोस ्यहािध््ेय कहा्य फरक आ्ेह?
इम्नोिॉम्प्माईज््ड रुग्ण ज्यांनी mRNA लि मिररजचे (Pfizer किंवा Moderna) 
2 ्डोि पूणया िेले आिे्त मात्र ज्याची रोग प्त्तिार प्त्तिाद िा पुरेशा प्माणा्त 
िशक््त नािी अशा िाठी अत्तररक््त ्डोि आिे.
िसू्टर ्डोि िा प्ारंमभि लि मिररज ला प्ाप््त िेल्यानं्तर रोग प्त्तिार क्षम्ता वाढवण्िाठी 
किंवा िरंक्षण आणण/किंवा रोग प्त्तिारक्षम्ता पुनयास्थावप्त िरण्याि देण्या्त ये्तो.

िहाझ््यहा बूस््टर सहाठी िलहा कोणत््यहा बॅ्ण््डची लस मिळेल?
6 महिने - 4 वर्षे वयाच्या िालिांना त्यांच्या प्ाथममि मिरीजच्या ब्रॅण््डचाच अप्डटेे्ड 
बिव्िीलंट ्डोि प्ाप््त व्िावा.
5 वर्षे वयाची िालिे ज्यांनी Pfizer ची प्ाथममि मिरीज पूणया िेलेली आिे त्यांना 
फक््त Pfizer चाच अप्डटेे्ड बिव्िीलंट िूस्टर ्डोि ममळावा.
ज्या 5 वर्षे वयाच्या िालिांना Moderna प्ाप््त झाली आिे त्यांना Pfizer किंवा 
Moderna चा अप्डटेे्ड िूस्टर प्ाप््त िोऊ शि्तो.
6 वर्षे किंवा अधिि वयाच्या लोिांना जरी त्यांना त्यांचा प्ाथममि मिरीज किंवा 
मागील िूस््टर ्डोि िोण्तािी प्ाप््त झाला अिला ्तरी देखील त्यांना Pfizer किंवा 
Moderna चा अप्डटेे्ड िूस्टर ्डोि ममळू शि्तो.
18 वर्षे आणण अधिि वयाच्या वरील लोि जर त्यांनी त्यांची प्ाथममि मिरीज लि 
पूणया िेली अिल्याि Novavax िूस्टर चा पयायाय तनव्ूड शि्ता्त मात्र त्यांना पूववी 
िोवव्ड-19 िूस्टर प्ाप््त झालेला निावा - आणण जर ्त ेअप्डटेे्ड mRNA िूस्टर 
प्ाप््त िरू शि्त निल्याि किंवा प्ाप््त िोणार निेल ्तर.

एखहादहालहा अप ्ड्ेेट्ड म््हणनू केव््हहा सिजले जहाई ल?
्तुम्िी जर ्तुमच्या िोवव्ड-19 लि प्ाथममि मिरीज िि अप्डटेे्ड अिल्याि आणण 
्तुमच्यािाठी CDC ने मशफारि िेलेला िवाया्त अमलि्डील िूस्टर ्डोि प्ाप््त िेलेला 
अिल्याि, ्तुम्िी ्तुमच्या िोवव्ड-19 लिीिि अप टू ्डटे आिा्त.

बसू््टर ्हहा फ्ल््य ूसहारख््यहा, इतर लसी सोबत प्रहाप्त केलहा जहाऊ र्कतो कहा?
िोय. ्ुतम्िी किंवा ्तमुचे िालि िे इ्तर लि म्िणनू त्याच वेळी िोवव्ड-19 ची लि 
प्ाप््त िरू शि्ता्त. ्तमु्िाला ्तमुच्या िालिाच्या आवश्यि शालेय लसीकरणहास ककंवहा 
(इंग्रजी िध््ेय) अन्य मशफारमश्त लिीिरण यािाठी िोवव्ड-19 लिीिरणाच्या पािून 
वेगळे शडे्यलु िरण्याची आवश्यि्ता नािी. एि िोवव्ड-19 लि घेण्याची अपॉईन्टमेंट 
िी ्तमु्िाला किंवा ्तमुच्या िवया मशफारमश्त लिीना ममळवण्याची आणखी एि ििंी आिे.
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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
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