
நோ�ோயெதிர்ப்பு குறைபோடுள்்ளவர்்களுக்்கோன COVID-19 தடுப்பூசி வழிமுறைக் ற்கநோெடு 
நோ�ோயெதிர்ப்பு குறைபோடுள்்ளவர்்கள் குைிப்போ்க COVID-19 உள்்ளளிட்்ட யதோற்றுநோ�ோய்்க்ளோல் போதிக்்கப்படு்கின்ைனர். பின்்வரும் மருத்து்வ நிலைகளில் ஏதேனும் 
உங்களுக்கு இருந்ேதால், நீங்கள் மிேமதானது முேல் கடுலமயதான தநதாயயேிர்ப்பு குலைபதாடுலைய்வரதாகக் கருேப்படுவீர்கள், தமலும் COVID-19 ேடுப்பூசியின் கூடுேல் 
தைதாலைப் யபற்று பயனலையைதாம். இதில் உள்்ளடங்கும் நபர்்கள்:

 » ்கட்டி்கள் அல்்லது இரத்தப் புற்றுநோ�ோய்்களுக்்கோன புற்றுநோ�ோய் சி்கிச்றசறெப் யபறுபவர்.
 » உறுப்பு மோற்று அறுறவ சி்கிச்றச யபற்ை மற்றும் நோ�ோயெதிர்ப்பு மண்்ட்லத்தின் சக்திறெ ்கட்டுப்படுத்த மருந்து எடுத்துக்ய்கோள்பவர்
 » ்க்டந்த 2 ஆண்டு்க்ளளில் ஸ்ய்டம் யசல் மோற்று அறுறவ சி்கிச்றச யபற்ைவர் அல்்லது நோ�ோய் எதிர்ப்பு சக்திறெ ்கட்டுப்படுத்த மருந்து எடுத்துக்ய்கோள்பவர்
 » மளிதமோன அல்்லது ்கடுறமெோன நோ�ோயெதிர்ப்பு சக்தி குறைபோடு (DiGeorge நோ�ோய்க்குைி, Wiskott-Aldrich நோ�ோய்க்குைி நோபோன்ைறவ)
 » தீவிர அல்்லது சி்கிச்றசெ்ளளிக்்கப்ப்டோத HIV யதோற்று
 » அதி்க அ்ளவு ்கோர்டிநோ்கோஸ்டீரோய்டு்கள் அல்்லது நோ�ோயெதிர்ப்பு சக்திறெ அ்டக்கும் பிை மருந்து்களு்டன் சி்கிச்றச யபறுபவர்.

இந்தப் பட்டிெலில் அறனத்து நோ�ோயெதிர்ப்பு குறைபோடுள்்ள மருத்துவ�ிற்ல்கற்ளப் பற்ைியும் குைிப்பி்டவில்ற்ல, கூடுதல் நோ்டோஸ்்கற்ள நீங்்கள் யபற்றுக்ய்கோள்வது 
பெனுள்்ளதோ்க இருக்குமோ என்பறதத் தீர்மோனளிக்்க உங்்கள் மருத்துவ வழங்கு�ரளி்டம் ்க்லந்துறரெோ்டவும். நீங்்கள் நோ�ோயெதிர்ப்பு குறைபோடுள்்ளவரோ்க இருந்தோல், COVID-19 
யதோற்றுக்கு எதிரோ்கப் போது்கோப்போ்க இருக்்க, நீங்்கள் எத்தறன நோ்டோஸ்்கற்ளப் யபைத் தகுதியுற்டெவர்்கள் என்பறதக் ்கண்்டைிெ கீநோழயுள்்ள வி்ளக்்கப்ப்டத்றதக் ்கோணவும்:

நீங்கள் பின்்வரும் 
தைதாஸ்கலளப் 
யபற்ைிருந்ேதால்... வயது குழு முதன்்மமைத் தொதொடர்்கள்

நொன் கூடுதல் மோமைொமோ�ொமோவலண்ட் 
மோடொ்மைப் தொபற மோவண்டுமைொ? நொன் பூஸ்டர் மோடொ்மைப் தொபறலொமைொ?

Moderna 6 மோதங்்கள் 
முதல் 4 வெது 
வறரெி்லோன 

குழந்றத்களுக்கு 

28 �ோட்்கள் இற்டயவ்ளளிெில் 2 
நோ்டோஸ்்கள் யசலுத்தப்படும்

ஆம், உங்்கள் 2 ஆவது நோ்டோஸ ுக்கு பின் 
குறைந்தது 28 �ோட்்களுக்குப் பிைகு 

கூடுதல் நோ்டோறஸப் யபை நோவண்டும்.

ஆம், 6 மோதங்்கள் முதல் 4 வெது வறரெி்லோன குழந்றத்கள், அவர்்க்ளளின் முதன்றமத் யதோ்டரளில் 
யபற்ை அநோத பிரோண்டின் புதுப்பிக்்கப்பட்்ட றபநோவ்லண்ட் நோ்டோறஸப் யபை நோவண்டும்.

5  
வெது

28 �ோட்்கள் இற்டயவ்ளளிெில் 2 
நோ்டோஸ்்கள் யசலுத்தப்படும்

ஆம், உங்்கள் 2 ஆவது நோ்டோஸ ுக்கு பின் 
குறைந்தது 28 �ோட்்களுக்குப் பிைகு 

கூடுதல் நோ்டோறஸப் யபை நோவண்டும். 

ஆம், 5 வெது மற்றும் அதற்கு நோமற்பட்்டவர்்கள் Pfizer அல்்லது Moderna தடுப்பூசிெின் புதுப்பிக்்கப்பட்்ட 
இருநோவ்லண்ட் பூஸ்்டர் நோ்டோறஸப் யபை நோவண்டும்.

6+  
வெது

28 �ோட்்கள் இற்டயவ்ளளிெில் 2 
நோ்டோஸ்்கள் யசலுத்தப்படும்

ஆம், உங்்கள் 2 ஆவது நோ்டோஸ ுக்கு பின் 
குறைந்தது 28 �ோட்்களுக்குப் பிைகு 

கூடுதல் நோ்டோறஸப் யபை நோவண்டும். 

ஆம், 6 வெது மற்றும் அதற்கு நோமற்பட்்ட வெதுற்டெவர்்களுக்கு ்கற்டசி நோ்டோஸ் �ிறைவுயசய்த 2 
மோதங்்களுக்குப் பிைகு, ஒரு புதுப்பிக்்கப்பட்்ட றபநோவ்லண்ட் Pfizer அல்்லது Moderna mRNA பூஸ்்டர் 

நோ்டோஸ் பரளிந்துறரக்்கப்படு்கிைது. 

முந்றதெ பூஸ்்டறரப் யபைோத 18 வெது மற்றும் அதற்கு நோமற்பட்்ட வெதுற்டெவர்்கள், புதுப்பிக்்கப்பட்்ட 
mRNA பூஸ்்டறரப் யபை முடிெோவிட்்டோல் அல்்லது யபைோவிட்்டோல், தங்்கள் முதன்றமத் யதோ்டறர 

�ிறைவுயசய்த 6 மோதங்்களுக்குப் பிைகு Novavax பூஸ்்டறரப் யபறுவறத நோதர்வு யசய்ெ்லோம்.

Pfizer 6 மோதங்்கள் முதல்  
4 வெது 

வறரெி்லோன 
குழந்றத்களுக்கு 

3 மோடொஸ்்கள்: முதல் 2 நோ்டோஸ்்கள் 
21 �ோட்்கள் இற்டயவ்ளளிெில் 

ய்கோடுக்்கப்படு்கின்ைன; 3 ஆம் 
நோ்டோஸ் 8 வோரங்்களுக்குப் பிைகு 

ய்கோடுக்்கப்படு்கிைது.

இந்த நோ�ரத்தில் கூடுதல் முதன்றம 
நோ்டோறஸப் யபைக்கூ்டோது.

இல்ற்ல, Pfizer முதன்றமத் யதோ்டறர ஏற்்கனநோவ �ிறைவுயசய்த 6 மோதங்்கள் முதல் 4 வெது வறர 
உள்்ள குழந்றத்களுக்கு, தற்சமெம்  புதுப்பிக்்கப்பட்்ட றபநோவ்லண்ட் நோ்டோஸ் அங்கீ்கரளிக்்கப்ப்டவில்ற்ல.

5  
வெது

21 �ோட்்கள் இற்டயவ்ளளிெில் 2 
நோ்டோஸ்்கள் யசலுத்தப்படும்

ஆம், உங்்கள் 2 ஆவது நோ்டோஸ ுக்கு பின் 
குறைந்தது 28 �ோட்்களுக்குப் பிைகு 

கூடுதல் நோ்டோறஸப் யபை நோவண்டும். 

ஆம், Pfizer ஐப் யபற்ை 5 வெது குழந்றத்கள் புதுப்பிக்்கப்பட்்ட Pfizer றபநோவ்லண்ட் பூஸ்்டறர மட்டுநோம 
யபை்லோம்.

6+  
வெது

21 �ோட்்கள் இற்டயவ்ளளிெில் 2 
நோ்டோஸ்்கள் யசலுத்தப்படும்

ஆம், உங்்கள் 2 ஆவது நோ்டோஸ ுக்கு பின் 
குறைந்தது 28 �ோட்்களுக்குப் பிைகு 

கூடுதல் நோ்டோறஸப் யபை நோவண்டும்.

ஆம், 6 வெது மற்றும் அதற்கு நோமற்பட்்ட வெதுற்டெவர்்களுக்கு ்கற்டசி நோ்டோஸ் �ிறைவுயசய்த 2 
மோதங்்களுக்குப் பிைகு, ஒரு புதுப்பிக்்கப்பட்்ட றபநோவ்லண்ட் Pfizer அல்்லது Moderna mRNA பூஸ்்டர் 

நோ்டோஸ் பரளிந்துறரக்்கப்படு்கிைது. 

முந்றதெ பூஸ்்டறரப் யபைோத 18 வெது மற்றும் அதற்கு நோமற்பட்்ட வெதுற்டெவர்்கள், புதுப்பிக்்கப்பட்்ட 
mRNA பூஸ்்டறரப் யபை முடிெோவிட்்டோல் அல்்லது யபைோவிட்்டோல், தங்்கள் முதன்றமத் யதோ்டறர 

�ிறைவுயசய்த 6 மோதங்்களுக்குப் பிைகு Novavax பூஸ்்டறரப் யபறுவறத நோதர்வு யசய்ெ்லோம்.

Johnson & Johnson

18+  
வெது ஒரு நோ்டோஸ்

ஆம், J&J இன் 1 ஆவது நோ்டோறஸப் 
யபற்ை 28 �ோட்்களுக்குப் பிைகு, mRNA 
தடுப்பூசிெின் ஒரு கூடுதல் நோ்டோறஸ 

நீங்்கள் யபை நோவண்டும்.

ஆம், ்கற்டசி நோ்டோஸ் �ிறைவுயசய்த 2 மோதங்்களுக்குப் பிைகு, ஒரு புதுப்பிக்்கப்பட்்ட றபநோவ்லண்ட் 
Pfizer அல்்லது Moderna mRNA பூஸ்்டர் நோ்டோஸ் பரளிந்துறரக்்கப்படு்கிைது.

முந்றதெ பூஸ்்டறரப் யபைோத 18 வெது மற்றும் அதற்கு நோமற்பட்்ட வெதுற்டெவர்்கள், புதுப்பிக்்கப்பட்்ட 
mRNA பூஸ்்டறரப் யபை முடிெோவிட்்டோல் அல்்லது யபைோவிட்்டோல், தங்்கள் முதன்றமத் யதோ்டறர 

�ிறைவுயசய்த 6 மோதங்்களுக்குப் பிைகு Novavax பூஸ்்டறரப் யபறுவறத நோதர்வு யசய்ெ்லோம்.

Novavax

12+  
வெது

21 �ோட்்கள் இற்டயவ்ளளிெில் 2 
நோ்டோஸ்்கள் யசலுத்தப்படும்

இந்த நோ�ரத்தில் கூடுதல் முதன்றம 
நோ்டோறஸப் யபைக்கூ்டோது.

ஆம், 12 வெது மற்றும் அதற்கு நோமற்பட்்ட வெதுற்டெவர்்களுக்கு ்கற்டசி நோ்டோஸ் �ிறைவுயசய்த 2 
மோதங்்களுக்குப் பிைகு, ஒரு புதுப்பிக்்கப்பட்்ட றபநோவ்லண்ட் Pfizer அல்்லது Moderna mRNA பூஸ்்டர் 

நோ்டோஸ் பரளிந்துறரக்்கப்படு்கிைது. 

முந்றதெ பூஸ்்டறரப் யபைோத 18 வெது மற்றும் அதற்கு நோமற்பட்்ட வெதுற்டெவர்்கள், புதுப்பிக்்கப்பட்்ட 
mRNA பூஸ்்டறரப் யபை முடிெோவிட்்டோல் அல்்லது யபைோவிட்்டோல், தங்்கள் முதன்றமத் யதோ்டறர 

�ிறைவுயசய்த 6 மோதங்்களுக்குப் பிைகு Novavax பூஸ்்டறரப் யபறுவறத நோதர்வு யசய்ெ்லோம்.



அடிக்்கடி க்கட்்கப்்படும் க்கள்்வவி்கள்
கூடுதல் தடுப்பூசி க�ோஸுக்கும் பூஸ்�ர் தடுப்பூசி க�ோஸுக்கும் என்்ன 
்வவித்ததியோசம்?

ஒரு முதன்றம தடுப்பூசி யதோ்டறர �ிறைவுயசய்த ஆனோல் நோபோதுமோன வலுவோன 
நோ�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்்லோத சி்ல நோ�ோெோ்ளளி்களுக்கு (நோமநோ்ல உள்்ள அட்்டவறணப் 
போர்க்்கவும்) கூடுதல் நோ்டோஸ் நோதறவ.

ஆரம்ப தடுப்பூசித் யதோ்டருக்குப் பிைகு ்கோ்லப்நோபோக்்கில் குறைந்துவிட்்ட போது்கோப்பு 
மற்றும்/அல்்லது நோ�ோய் எதிர்ப்பு சக்திறெ நோமம்படுத்த அல்்லது மீட்ய்டடுக்்க ஒரு பூஸ்்டர் 
நோ்டோஸ் வழங்்கப்படு்கிைது.

என்்ன்னன்்ன உ�ல்்நலப் ்பவிரச்சன்ன்கள், உங்்களுக்கு COVID-19 ்னதோற்்றின் மூலம் 
ஏற்்படும் ்கடுனையோ்ன க்நோய்க்்கோ்ன அததி்க ஆ்பத்னத உரு்வோக்கு்கதின்்ற்ன?

கீநோழ பட்டிெலி்டப்பட்டுள்்ள உ்டல்�்லப் பிரச்சறன்கற்ளக் ய்கோண்்ட எந்த வெதினரும் 
COVID-19 ஆல் ்கடுறமெோ்க நோ�ோய்வோய்ப்படுவதற்்கோன வோய்ப்பு்கள் அதி்கம் உள்்ளது. 

நீங்்கள் வெதோனவரோ்க இருந்தோநோ்லோ அல்்லது இந்தப் பட்டிெலில் உள்்ளறவ உட்ப்ட, 
நோவறுப்ல ்கடுறமெோன உ்டல்�்லப் பிரச்சிறன்கள் உள்்ளவரோ்க இருந்தோநோ்லோ COVID-19 
தடுப்பூசி்கள் (ஆரம்ப நோ்டோஸ்்கள் மற்றும் பூஸ்்டர்்கள்) மற்றும் COVID-19 க்்கோன பிை 
தடுப்பு �்டவடிக்ற்க்கற்ள நோமற்ய்கோள்வது மளி்கவும் முக்்கிெம். COVID-19 நோ�ோெினோல் 
்கடுறமெோன நோ�ோய்போதிப்பு ஏற்படும் அபோெம் உள்்ள அறனத்து சோத்திெமோன 
உ்டல்�்ல பிரச்சறன்கற்ளயும் இந்தப் பட்டிெலில் நோசர்க்்கவில்ற்ல. உங்்களுக்கு 
இங்கு யசோல்்லப்ப்டோத உ்டல்�்ல பிரச்சறன்கள் இருந்தோல், அறத எவ்வோறு சிைப்போ்க 
ற்கெோள்வது மற்றும் COVID-19 இலிருந்து எவ்வோறு உங்்கற்ளப் போது்கோத்துக் 
ய்கோள்வது என்பது குைித்து உங்்க்ளது உ்டல்�்லப் போது்கோப்பு வழங்கு�ரளி்டம் 
நோபசுங்்கள். 
 » புற்றுநோ�ோய்
 » �ோள்பட்்ட சிறுநீர்க நோ�ோய்
 » �ோள்பட்்ட ்கல்லீரல் நோ�ோய்
 » �ோள்பட்்ட நுறரயீரல் நோ�ோய்்கள்
 » டியமன்்ஷஷிெோ அல்்லது பிை �ரம்பிெல் 

பிரச்சறன்கள்
 » நீரளிழளிவு நோ�ோய் (வற்க 1 அல்்லது 2)
 » ்டவுன் சிண்ட்நோரோம்
 » இதெ நோ�ோய்்கள்
 » HIV யதோற்று
 » நோ�ோயெதிர்ப்பு குறைபோடுள்்ள 

�ிற்ல (ப்லவீனமோன நோ�ோயெதிர்ப்பு 
அறமப்பு)

 » மன�்ல பிரச்சறன்கள்

 » அதி்க எற்ட மற்றும் உ்டல் பருமன் 
 » ்கர்ப்பம்
 » வற்ளந்த உெிரணு அல்்லது இரத்த 

அழளிவுச் நோசோற்க (த்லசீமளிெோ)
 » புற்கபிடித்தல், தற்நோபோறதெ அல்்லது 

முந்றதெது
 » தி்ட உறுப்பு அல்்லது இரத்த ஸ்ய்டம் 

யசல் மோற்று அறுறவ சி்கிச்றச
 » பக்்கவோதம் அல்்லது 

யசரளிப்நோரோவோஸ்கு்லர் நோ�ோய், 
இது மூற்ளக்கு இரத்த ஓட்்டத்றத 
போதிக்்கிைது

 » யபோருள் பென்போட்டு நோ்கோ்ளோறு்கள்
 » ்கோசநோ�ோய்

புதுப்்பவிக்்கப்்பட்�/ன்பக்வலண்ட் பூஸ்�ர் என்்றோல் என்்ன?

புதுப்பிக்்கப்பட்்ட/றபநோவ்லண்ட் COVID-19 பூஸ்்டர் என்பது ஒரு தடுப்பூசி ்க்லறவெோகும், 
இ�த இரண்டும் அசல் ய்கோநோரோனோ றவரஸ் திரளிபுக்கு எதிரோ்க நோ�ோய் எதிர்ப்பு சக்திறெ 
அதி்கரளித்து, தற்நோபோறதெ யபரும்போ்லோன �ி்கழ்வு்களுக்குக் ்கோரணமோன புதிெ வற்க 
திரளிபு்க்ளளிலிருந்து போது்கோக்்கிைது. புதுப்பிக்்கப்பட்்ட பூஸ்்டர்்கள் றவரஸுக்கு எதிரோ்க 
உ்கந்த போது்கோப்றப வழங்குவநோதோடு, ்கோ்லப்நோபோக்்கில் குறைந்து வரும் தடுப்பூசிெின் 
யசெல்திைறன �ிவர்த்தி யசய்வறதயும் நோ�ோக்்கமோ்கக் ய்கோண்டுள்்ளன.

ைிதைோ்ன அல்லது ்கடுனையோ்ன க்நோ்னயததிர்ப்பு குன்ற்போடுள்்ள்வர்்கள் இந்த 
க�ோஸ்்கன்ளப் ்ன்ப்ற ைருத்து்வரின் கு்றிப்பு/ைருந்துச் சீட்டு அல்லது ்பவி்ற 
ஆ்வணங்்கள் கதன்வப்்படுைோ?

இல்ற்ல, தடுப்பூசி்கள் வழங்்கப்படும் அறனத்து இ்டங்்க்ளளிலும் தனளி�பர்்கள் தங்்க்ளது 
சுெ அற்டெோ்ளத்றதக் ்கோண்பித்து அறனத்து தடுப்பூசி நோ்டோஸ்்கற்ளயும் யசலுத்திக் 
ய்கோள்்ள்லோம். இவ்வ்ளவு மக்்கள்யதோற்கயும் தடுப்பூசிறெ அணு்க கூடுதல் தற்ட்கள் 
இல்ற்ல என்பறத உறுதிப்படுத்த இது உதவும். நோ�ோயெதிர்ப்புக் குறைபோடுள்்ள 
�பர்்களுக்கு அவர்்க்ளளின் குைிப்பட்்ட மருத்துவ �ிற்ல குைித்து எநோதனும் நோ்கள்வி்கள் 
இருந்தோல், கூடுதல் நோ்டோஸ் எடுப்பது அவர்்களுக்குப் யபோருந்துமோ என்பறதப் பற்ைி 
தங்்கள் சு்கோதோர வழங்கு�ரளி்டம் ்க்லந்தோநோ்லோசிக்்க்லோம்.

COVID-19 ்னதோற்றுக்்கோ்ன தடுப்பு ைருந்னத எடுத்துக்்ன்கோண்�ோலும், கைலும் ்பல 
முன்்ன்னச்சரிக்ன்க ்ந�்வடிக்ன்க்கன்ள கைற்்ன்கோள்்ள க்வண்டுைோ? (ஆங்்கதிலத்ததில்)

ஆம், நீங்்கள் தடுப்பூசி யசலுத்திெிருந்தோலும், யபோது இ்டங்்க்ளளில் உள்்ள உட்புை 
அறமப்பு்க்ளளில் மு்கக்்கவசம் அணளிெ நோவண்டிெிருக்கும். கூடுதல் த்கவல்்களுக்கு, 
எங்்க்ளளின் முக க்வசங்கள் மற்றும் முகமூடிகள் குைித்ே FAQ பக்கத்லேக் 
(ஆங்்கி்லத்தில்) ்கோணவும். உங்்கள் ற்க்கற்ள அடிக்்கடி ்கழுவவும், 6 அடி (2 மீட்்டர்) 
இற்டயவ்ளளிறெக் ்கற்டபிடிக்்கவும், கூட்்டமோன சந்திப்பு்கற்ளக் ்கட்டுப்படுத்தவும் 
பரளிந்துறரக்்கிநோைோம்.

COVID-19 தடுப்பூசி்கள் சிைப்போ்க நோவற்ல யசய்்கின்ைன, ஆனோல் அறவ 100% 
பெனுள்்ளதோ்க இருப்பதில்ற்ல. தடுப்பூசி யசலுத்தப்பட்டிருந்தோலும் சி்லருக்கு COVID-19 
வர்லோம். பரவக்கூடிெ றவரஸ் திரளிபு்கள் அதி்கரளித்து வரும் இந்த சூழ்�ிற்லெில், 
றவரஸ் பரவுவறதக் குறைக்்க அறனத்து மக்்களும் மு்கக் ்கவசம் அணளிவது நோபோன்ை 
முன்யனச்சரளிக்ற்க �்டவடிக்ற்க்கற்ள எடுக்்க நோவண்டிெது அவசிெம்.

கைலும் க்கள்்வவி்கள் உள்்ளதோ? இங்தக யசல்ைவும்: doh.wa.gov/covidbooster
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