
जे सर््वजण इम््ययुनोकॉम्प्ोमाईज््ड आहेत त््याांच््यासाठी कोवर््ड-19 लसीकरण सांदर््व मार््वदर््वक 
जे लोक इम््ययुनोकॉम्प्ोमाईज््ड आहेत त ेकोवि्ड-19 च््या समािेशासह ससंर््गजन््य रोर्ाला खास करुन असयुरक्षित आहेत. तयुम्हाला जर खालील पकैी कोणती ही रै्द््यकी्य स््थथिती असल््यास तयुम्ही मध््यम त ेर्ांर्ीरपणे 
इम््ययुनोकॉम्प्ोमाईज््ड आहात असे र्हृीत धरले जाईल आणण कोवर््ड-19 च््या लसीच््या आणखी एक मात्चेा लार् ममळर् ूर्काल. ्या मध््ेय त््या लोकाांचा समारे्र् आहे जे:

» ज््यांना रक्ताच््या कक्ग रोर्ासाठी ककंिा ट््ययुमस्ग साठी सकरि्य कक्ग रोर् उपचार प्ाप्त होत आहे
» ज््यांचे अि्यिप्त््यारोपण झालेले आहे आणण रोर्प्ततकार ससस््टमला द्डपण््यासाठी औषधे घेत आहेत
» मार्ील 2 िषा्गच््या आत स््ेटम सेल ट्ान्सप्लान््ट प्ाप्त केलेले आहे ककंिा रोर्प्ततकार ससस््टमला द्डपण््यासाठी औषधे घेत आहेत
» प्ाथसमक इन््ययुतनड्डकिससन्सी ककती मध््यम ककंिा तीव्र आहे (जसे की ड्डजाज्ग ससन्ड्ोम, विस्जकोट्ट अलॅ्ड्ड्ररच ससन्ड्ोम)
» प्र्त ककंिा उपचार न केला जात नसलेले HIV संसर््ग आहे
» कोर््ट्गकॉल्स््टरॉईड्सचा उच्च ्डोस ्या सकरि्य उपचार प्ाप्त करत आहात का ककंिा रोर्प्ततकार प्ततसादाला द्डपण््यासाठी अन््य औषधे घेत आहात का्य

्या ्यादी मध््ेय सि्ग इम््ययुनोकॉम्प्ोमाईल्जंर् ल्स्थतीचा समािेश नाही, कृप्या तयुमच््या िदै््यकी्य प्दात््यासोबत अततररक्त ्डोसेस तयुम्हाला िा्यदेशीर आहे का त ेठरिण््यासाठी बोला. तयुम्ही जर इम््ययुनोकॉम्प्ोमाइज््ड असाल तर 
कोवि्ड-19 विरोधात संरक्षित राहण््यासाठी तयुम्ही ककती ्डोसेस साठी पात्र आहात त ेतपासण््यासाठी खालचा तक्ता तपासा:

तयुम्हाला जर ममळाले 
असेल… र््य र्ट प्ाथिममक श्ृांखला

मला एक मोनोव्हीलांटचा अततररक्त  
्डोस ममळू र्केल का्य? मला एक बू्थटरममळू र्कतो का्य?

Moderna 6 मर्हने त े4 िषषे 
ि्याचे

28 र्दिसांच््या अंतराने दोन ्डोसेस  
देण््यात ्यािेत

हो्य, तयुम्हाला तयुमच््या दयुसऱ््या ्डोस नंतर 
अततररक्त ्डोस 28 र्दिसांनी समळािा.

हो्य, 6 मर्हने - 4 िषषे ि्याच््या बालकांना त््याच बॅ्ण््डचा अप्ड्ेेट्ड बबड्हीलं्ट ्डोस समळेल ज््याची प्ाथसमक ससरीज त््यांना समळालेली आहे. 

5िषषे ि्याचे
28 र्दिसांच््या अंतराने दोन ्डोसेस  

देण््यात ्यािेत
हो्य, तयुम्हाला तयुमच््या दयुसऱ््या ्डोस नंतर 
अततररक्त ्डोस 28 र्दिसांनी समळािा. 

हो्य, 5 िषषे आणण अधधक ि्याच््या लोकांना िा्यझर ककंिा मॉ्ड्गना चा अप्ड्ेेट्ड बूस््टर ्डोस समळािा. 

6+ िषषे ि्याचे
28 र्दिसांच््या अंतराने दोन ्डोसेस  

देण््यात ्यािेत
हो्य, तयुम्हाला तयुमच््या दयुसऱ््या ्डोस नंतर 
अततररक्त ्डोस 28 र्दिसांनी समळािा. 

हो्य, 6 आणण अधधक ि्याच््या लोकांसाठी शिे्टचा ्डोस अप्ूट्ड्ेट असड््यानंतर 2 मर्हन््यानंतर अप्ड्ेेट्ड बबव्हीलं्ट Pfizer  
ककंिा Moderna mRNA बूस््टर हा सशिारसशत आहे. 

18 िषषे आणण अधधक ि्याची लोकं ज््यांना मार्ील बूस््टर समळालेला नाही त ेदेखील प्ाथसमक ससररज पूण्ग झाड््यानंतर 6 मर्हन््यांनी जर त््यांना 
अप्ड्ेेट्ट mRNA बूस््टर समळू शकत नसड््यास ककंिा प्ाप्त करू शकणार नसतील तर Novavax बूस््टर प्ाप्त करण््यास ल्स्िकारू शकतात.

Pfizer
6 मर्हने त े4 िषषे 

ि्याचे

तीन ्डोसेस: पर्हले दोन ्डोसेस 
21 र्दिसांच््या अंतराने र्दले जािेत; ततसरा 

्डोस 8 आठिड््यानंतर.

कोणताही अततररक्त प्ाथसमक ्डोस ्यािेळी 
नाही.

नाही, ज््यांचे ि्य 6 मर्हने त े4 िषा्गचे आहेत ज््यांनी िा्यझरची प्ाथसमक मासलका ्यािेळी आधीच पूण्ग केलेली आहे त््यांच््यासाठी अप्ड्ेेट्ड 
बबव्हीलं्ट ्डोस घेण््यासाठी अधधकृत नाहीत.

5 िषषे ि्याचे
21 र्दिसांच््या अंतराने दोन ्डोसेस  

देण््यात ्यािेत
हो्य, तयुम्हाला तयुमच््या दयुसऱ््या ्डोस नंतर 
अततररक्त ्डोस 28 र्दिसांनी समळािा. 

हो्य, 5 िषषे ि्याची मयुले ज््यांना िा्यझर समळालेली आहे त््यांना िक्त अप्ड्ेेट्ड िा्यझर बबव्हीलं्ट बूस््टर प्ाप्त होऊ शकत.े

6+ िषषे ि्याचे
21 र्दिसांच््या अंतराने दोन ्डोसेस  

देण््यात ्यािेत
हो्य, तयुम्हाला तयुमच््या दयुसऱ््या ्डोस नंतर 
अततररक्त ्डोस 28 र्दिसांनी समळािा.

हो्य, 6 आणण अधधक ि्याच््या लोकांसाठी शिे्टचा ्डोस अप्ूट्ड्ेट असड््यानंतर 2 मर्हन््यानंतर अप्ड्ेेट्ड बबव्हीलं्ट Pfizer mRNA बूस््टर ककंिा 
अप्ड्ेेट्ड बबव्हीलं्ट Moderna mRNA बूस््टर हा सशिारसशत आहे. 

18 िषषे आणण अधधक ि्याची लोकं ज््यांना मार्ील बूस््टर समळालेला नाही त ेदेखील प्ाथसमक ससररज पूण्ग झाड््यानंतर 6 मर्हन््यांनी जर त््यांना 
अप्ड्ेेट्ट mRNA बूस््टर समळू शकत नसड््यास ककंिा प्ाप्त करू शकणार नसतील तर Novavax बूस््टर प्ाप्त करण््यास ल्स्िकारू शकतात.

Johnson & 
Johnson 18+ िषषे ि्याचे एक ्डोस

हो्य, तयुम्हाला J&J च््या पर्हड््या ्डोस 
नंतर 28 र्दिसांनी mRNA लसीच््या सह 

अततररक्त ्डोस समळािा.

हो्य, शिे्टचा ्डोस अप्ूट्ड्ेट असड््यानंतर 2 मर्हन््यानंतर अप्ड्ेेट्ड बबव्हीलं्ट Pfizer ककंिा mRNA बूस््टर साठी सशिारसशत आहे.

18 िषषे आणण अधधक ि्याची लोकं ज््यांना मार्ील बूस््टर समळालेला नाही त ेदेखील प्ाथसमक ससररज पूण्ग झाड््यानंतर 6 मर्हन््यांनी जर त््यांना 
अप्ड्ेेट्ट mRNA बूस््टर समळू शकत नसड््यास ककंिा प्ाप्त करू शकणार नसतील तर Novavax बूस््टर प्ाप्त करण््यास ल्स्िकारू शकतात.

Novavax

12+ िषषे ि्याचे
दोन ्डोसेस, 21 र्दिसांच््या अंतराने देण््यात 

्यािेत
कोणताही अततररक्त प्ाथसमक ्डोस ्यािेळी 

नाहीत.

हो्य, 12 आणण अधधक ि्याच््या लोकांसाठी शेि्टचा ्डोस अप्ूट्ड्ेट असड््यानंतर 2 मर्हन््यानंतर अप्ड्ेेट्ड बबव्हीलं्ट Pfizer mRNA बूस््टर ककंिा 
अप्ड्ेेट्ड बबव्हीलं्ट Moderna mRNA बूस््टर हा सशिारसशत आहे. 

18 िषषे आणण अधधक ि्याची लोकं ज््यांना मार्ील बूस््टर समळालेला नाही त ेदेखील प्ाथसमक ससररज पूण्ग झाड््यानंतर 6 मर्हन््यांनी जर त््यांना 
अप्ड्ेेट्ट mRNA बूस््टर समळू शकत नसड््यास ककंिा प्ाप्त करू शकणार नसतील तर Novavax बूस््टर प्ाप्त करण््यास ल्स्िकारू शकतात.



र्ारांर्ार वर्चारले जाणारे प्श्न

अततररक्त लस ्डोस आणण एक ब्ूथटर लस ्डोस ्यामधअ्ेय का्य फरक आहे?

एक अततररक्त ्डोस काही रुग्णांसाठी (िरील तक्ता बघा) ज््यांनी प्ाथसमक लस ससरीज पूण्ग केली आहे 
पण परंतयु ज््यांची रोर् प्ततकार शक्ती प्ततसाद पयुरेसा नाही त््यांच््यासाठी.

एक बूस््टर ्डोस सयुरषिा िाढिणे ककंिा पयुन्हा तिेढ़ीच करणे आणण/ककंिा रोर् प्ततकार शल्क्त साठी अशा 
रुग्णांसाठी, ज््यांची रोर् प्ततकार शक्ती प्ाथसमक लस ससरीज नंतर काळानयुसार कमी झाली असण््याची 
शक््यता आहे.

कोवर््ड-19 पासूनच््या र्ांर्ीर आजारपणासाठी तयुम्हाला उच्चतम जोखमीमध््ेय कोणत््या र्दै््यकी्य पररस््थथिती 
ठेर्तात?

खाली सूचीबद्ध केलेड््या ल्स्थती असलेड््या कोणत््याही ि्याची लोकं कोवि्ड-19 पासून र्ंभीरपणे आजारी 
प्ूड शकतात.

कोवि्ड-19 साठी कोवि्ड-19 लसी (प्ारंसभक ्डोसेस आणण बूस््टस्ग) आणण कोवि्ड-19 साठीच््या अन््य 
प्ततबंधनात्मक उपा्य्योजना ्या महत्िाच््या आहेत, खास करुन जर तयुम्ही िदृ्ध असाल आणण ्या 
्यादीमध््ेय असलेड््याच््या समािेशासह एकाधधक ककंिा तीव्र आरोग््य समस््या असतील तर. ्या ्यादीमध््ेय 
तयुम्हाला कोवि्ड-19 पासून तीव्र आजाराच््या उच्चतम जोखमी मध््ेय तयुम्हाला ठेिू शकणा्या्ग सि्ग 
संभाव््य ल्स्थतींचा समािेश नाही. तयुमची ्या र्ठकाणी समाविष््ट नसलेली पररल्स्थती असेल, तर तयुमच््या 
ल्स्थतीला सिवोत्तम ररतीने कसे व््यिस्थावपत करािे आणण स्ितःला कोवि्ड-19 पासून कसे संरक्षित 
करािे ्याबद्दल तयुमच््या आरोग््य प्दात््याशी बोला.
» कॅन्सर
» जयुना्ट कक्डनी आजार
» जयुना्ट ्यकृताचा आजार
» जयुना्ट ियु फ्ियु साचा आजार
» ड्डमेसश्या ककंिा इतर न््यूरोलॉल्जकल ल्स्थती
» मधयुमेह (्टाईप 1 ककंिा 2)
» ्डाऊन ससन्ड्ोम
» ह्रद्याची पररल्स्थती
» HIV संसर््ग
» Washington Relay ल्स्थती (कमी झालेली 

रोर्प्ततकार प्णाली)

» मानससक आरोग््य पररल्स्थती
» अधधक िजन असणे ककंिा लठ्ठपणा
» र्रोदरपणा
» ससकल सेल ड्डसीज ककंिा थलेॅस्सेसम्या
» धूम्रपान सध््याचे ककंिा पूिा्गश्रमीचे
» सॉसल्ड ऑर््गन ककंिा रक्त स््ेटम सेल 

प्त््यारोपण
» स्ट्ोक ककंिा सेरेब्ोव्हॅस्क््ययुलर ड्डसीज, जो 

मेंदलूा होणारा रक्ताचा प्िाह प्भावित करतो
» सबस््टान्स ्ययुज आजार
» कयु ष्ठरोर्

अप्डटेे्ड/बबर्ालन्ट ब्ूथटर म्हणजे का्य?

अद््य्याित/द्विसंस्थेतील कोवि्ड-19 बूस््टर हे एक लस आहे जे मूळ कोरोनाव्हा्यरस स्टे्नविरूद्ध 
प्ततकारशक्ती िाढितो आणण सध््याच््या बहयुतके प्करणांसाठी जबाबदार असलेड््या निीन प्कारांपासून 
संरषिण देखील करतो. अद््य्याित बूस््टस्गचा उद्देश व्हा्यरसपासून इष््टतम संरषिण प्दान करणे आणण 
िेळोिेळी लसीची प्भािीता कमी न होणे हा आहे.

ज््या लोकाांची माफक प्माणात ककांर्ा र्ांर्ीरपणे रोर्प्ततकारक र्क्ती कमी आहे त््याांना हे ्डोस प्ाप्त करण््यासाठी 
्डॉक्टराांच््या चचठ्ी/वप्स््थरिप्र्नची ककांर्ा इतर कार्दपत्ाांची आर्श््यकता आहे का?

नाही, व््यक्ती स्ित: ओळखू शकतात आणण सि्ग ्डोस कोठेही लस देऊ शकतात. हे ्या लोकसंख््ेयसाठी 
प्िेशासाठी अततररक्त अ्डथळे नाहीत ्याची खात्री करण््यात मदत करेल. इम््ययुनोकॉम्प्ोमाइज््ड 
व््यक्तींना त््यांच््या विसशष््ट िैद््यकी्य ल्स्थतीबद्दल प्श्न असड््यास, त ेत््यांच््या आरोग््य सेिा प्दात््याशी 
त््यांच््यासाठी अततररक्त ्डोस घेणे ्योग््य आहे की नाही ्यािर चचा्ग करू शकतात.

जर मला COVID-19 लस ममळाली, तरीही मला इतर खबरदारी घेण््याची र्रज आहे का?

हो्य, तयुम्ही लसीकरण केले असले तरीही, तयुम्हाला काही साि्गजतनक इन्डोअर सेर््टगं्जमध््ेय मास्क 
घालण््याची आिश््यकता असू शकत.े आमच््या मा्थक आणण फेस कव्हररांर् FAQ पषृ्ठार्रील (इंग्रजी 
मध््ेय) अधधक मार्हती समळिा. आम्ही तयुम्हाला तयुमचे हात िारंिार धयुिा, सहा िू्ट अतंरािर राहा आणण 
मेळािे म्या्गर्दत करण््याची सशिारस करतो.

COVID-19 लस चांर्ले काम करतात, परंतयु त््या १००% प्भािी नाहीत. लसीकरण केले असले तरीही काही 
लोकांना COVID-19 होऊ शकतो. अधधक सरंिमणषिम प्कारांच््या िाढीसह, सि्ग लोकांनी व्हा्यरसचा प्सार 
कमी करण््यासाठी मास्क घालण््यासारखी खबरदारी घेणे महत्त्िाचे आहे.

अचधक प्श्न आहेत? रे्ट द््या: doh.wa.gov/covidbooster
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हा द्थताऐर्ज दयुसऱ््या ्थर्रूपामध््ेय ममळण््याची वर्नांती करण््यास, 1-800-525-0127 करार्ा. मकू ककां र्ा बधीर ग्ाहकाांनी,  
कृप्या 711 ला कॉल करार्ा (Washington Relay) ककां र्ा civil.rights@doh.wa.gov ला ईमेल करार्ा.

http://www.doh.wa.gov/hi/emergencies-covid-19-vaccine-information/vvaaikasaina-bauusatara-daoja
http://doh.wa.gov/covidbooster
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