
వ్యాధి నిరోధక శక్తి  బలహీనంగా ఉన్నవ్ళ్్ల ందరి కోసం COVID-19 వ్యాక్సిన్ రెఫరెన్సిస్ గైడ్ 
వ్యాధి నిరోధక శక్తి  బలహీనంగా ఉన్నవ్రు ముఖ్యాంగా COVID-19తో సహా అని్న రకాల ఇన్ఫెక్ష న్ల కు గురయ్యా ప్్ర మాదం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు దిగువ పేర్కొన్్న వైద్్య పరిస్థి తుల్లో  ఏవైనా ఉంటే, ఒక మాదిరి నుంచి 
తీవ్ర మైన్ స్థి యిల్ రోగనిరోధక శక్తి  బలహీన్ంగా ఉన్్నట్లో  పరిగణించబడతారు, మీరు COVID-19 వ్్యక్సిన్ అద్న్పు డోసు తీసుకోవడం వలలో  ప్ర యోజన్ం ఉంట్ంది. ఇక్్కడ పేర్్కన్్న వ్్యక్తు లు ఈ కోవ్లోకే వ్స్తు రు:

 » రకతి ం కణితుల లేదా కాయాన్సర్ లకు చురుకైన కాయాన్సర్ చిక్త్్సను మీరు పొందుతున్్నరు

 » అవయవ మార్పిడి చేయించుకున్్నరు మర్యు రోగనిరోధక వయావస్థ ని అణిచివేయడానిక్ ఔషధాలు తీసుకుంటున్్నరు

 » గడిచిన 2 సంవత్్సరాల్్ల  మూలకణాల ట్్ర న్్సస్ ప్్ల ంట్ చేయించుకున్్నరు లేదా రోగనిరోధక వయావస్థ ని అణిచివేయడానిక్ ఔషధాలు తీసుకుంటున్్నరు

 » ఒక మాదిర్ లేదా తీవ్ర మైన ప్్ర థమిక రోగనిరోధక శక్తి  ల్ప్ం (DiGeorge సిండ్్ర మ్, Wiskott-Aldrich సిండ్్ర మ్ వంటివి) ఉంది

 » బాగా ముదిర్న లేదా చిక్త్్స తీసుకొని HIV ఇన్ఫెక్ష న్ ఉంది

 » రోగనిరోధక శక్తి  ప్్ర తిసపిందనను అణిచివేయగల అధిక మోతాదు కార్టి కోస్టి రాయిడ్ లతో లేదా ఇత్ర ఔషధాలతో ప్్ర సుతి త్ం చిక్త్్స పొందుతున్్నరు

రోగ నిరోధక శక్తి  బలహీనంగా ఉండే అని్న ప్ర్సి్థ తులు ఈ జాబితాల్ లేవు. అదనపు డ్సుల  వల్ల  మీకు ప్్ర యోజనం ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానిక్ దయచేసి మీ వైదయా పొ్ర వైడర్ తో మాట్్ల డండి. మీల్ రోగనిరోధక శక్తి  
బలహీనంగా ఉంటే, COVID-19 నుండి రక్ష ణ పొందడానిక్ మీరు ఎని్న డ్సులు తీసుకోవడానిక్ అరుహు ల్ తెలుసుకోవడానిక్ క్్రి ంది చారుటి  చూడండి:

మీరు 
తీసుకుని 
ఉంటే… వ్యస్సు గ్రూ పు ప్్ర రైమరీ సిరీస్

నేను అదన్పు మోనోవాలెెంట్ డోస్ 
తీస్కోవాలా? నేను బూస్్ట ర్ తీస్కోవ్చ్చా?

Moderna 6 న్లల నుండి 4 
ఏళ్్ల  వయసువ్ళ్్ల

28 రోజుల విరామంతో 2 డ్సులు 
తీసుకున్్నరు

అవును, మీ 2వ డ్సు వేయించుకున్న 28 రోజుల 
త్రావాత్ మీరు ఒక అదనపు డ్సు వేయించుకోవ్లి.

అవును, 6 న్లల నుండి 4 ఏళ్్ల  వయసు కలిగిన పిల్ల లు త్ప్పినిసర్గా వ్ర్ పై్ రైమరీ సిరీస్ ల్ తీసుకున్న అదే బా్ర ండ్ కు చెందిన 
కొత్తి  బైవ్లెంట్ డ్సు తీసుకోవ్లి.

5 
ఏళ్్ల  వయసు

28 రోజుల విరామంతో 2 డ్సులు 
తీసుకున్్నరు

అవును, మీ 2వ డ్సు వేయించుకున్న 28 రోజుల 
త్రావాత్ మీరు ఒక అదనపు డ్సు వేయించుకోవ్లి. 

అవును, 5 ఏళ్్ల  ఆపై్బడిన వ్ళ్్ల  త్ప్పినిసర్గా Pfizer లేదా Modernaకు చెందిన కొత్తి  బైవ్లెంట్ బూసటి ర్ డ్సు 
తీసుకోవ్లి.

6+  
ఏళ్్ల  వయసు

28 రోజుల విరామంతో 2 డ్సులు 
తీసుకున్్నరు

అవును, మీ 2వ డ్సు వేయించుకున్న 28 రోజుల 
త్రావాత్ మీరు ఒక అదనపు డ్సు వేయించుకోవ్లి. 

అవును, 6 ఏళ్్ల  ఆపై్బడినవ్ళ్్ల  అప్-టూ-డేట్ గా ఉండడం కోసం మీ చివర్ డ్సు తీసుకున్న 2 న్లల త్రావాత్, కొత్తి  
బైవ్లెంట్ Pfizer లేదా Moderna mRNA బూసటి ర్ డ్సు సిఫారు్స చేసుతి న్్నరు. 

గత్ంల్ బూసటి ర్ వేయించుకోని 18 ఏళ్్ల  ఆపై్బడినవ్ళ్్ల  కొత్తి  mRNA బూసటి ర్ వేయించుకోవడం సాధయాంకాకపోతే లేదా 
వేయించుకునే ఉదేదే శం లేకపోతే, వ్ర్ పై్ రైమరీ సిరీస్ పూరతి యిన 6 న్లల త్రావాత్ Novavax బూసటి ర్ కూడా వేయించుకోవచుచు.

Pfizer 6 న్లల నుండి  
4 ఏళ్్ల  వయసు 

వరకు

మూడు డోస్లు: 21 రోజుల విరామంతో 
మొదటి 2 డ్సులు వేసుకోవ్లి; 8 వ్రాల 

త్రావాత్ 3వ డ్సు వేసుకోవ్లి.
ప్్ర సుతి త్ం, అదనపు పై్ రైమరీ డ్సు అవసరం లేదు.

లేదు, ఇప్పిటికే Pfizer పై్ రైమరీ సిరీస్ పూర్తి  చేసుకున్న 6 న్లల నుండి 4 ఏళ్్ల  వ్ర్క్ బైవ్లెంట్ డ్సు ఇవవాడానిక్ ప్్ర సుతి త్ం 
అనుమతి లేదు.

5  
ఏళ్్ల  వయసు

21 రోజుల విరామంతో 2 డ్సులు
అవును, మీ 2 డ్సు వేయించుకున్న 28 రోజుల త్రావాత్ 

మీరు ఒక అదనపు డ్సు వేయించుకోవ్లి. 
అవును, Pfizer తీసుకున్న 5 ఏళ్్ల  పిల్ల లు కొత్తి  Pfizer బైవ్లెంట్ బూసటి ర్ మాత్్ర మే తీసుకోవచుచు.

6+  
ఏళ్్ల  వయసు

21 రోజుల విరామంతో 2 డ్సులు
అవును, మీ 2 డ్సు వేయించుకున్న 28 రోజుల త్రావాత్ 

మీరు ఒక అదనపు డ్సు వేయించుకోవ్లి.

అవును, 6 ఏళ్్ల  ఆపై్బడినవ్ళ్్ల  అప్-టూ-డేట్ గా ఉండడం కోసం చివర్ డ్సు తీసుకున్న 2 న్లల త్రావాత్, కొత్తి  బైవ్లెంట్ 
Pfizer లేదా Moderna mRNA బూసటి ర్ డ్సు సిఫారు్స చేసుతి న్్నరు. 

గత్ంల్ బూసటి ర్ వేయించుకోని 18 ఏళ్్ల  ఆపై్బడినవ్ళ్్ల  కొత్తి  mRNA బూసటి ర్ వేయించుకోవడం సాధయాంకాకపోతే లేదా 
వేయించుకునే ఉదేదే శం లేకపోతే, వ్ర్ పై్ రైమరీ సిరీస్ పూరతి యిన 6 న్లల త్రావాత్ Novavax బూసటి ర్ కూడా వేయించుకోవచుచు.

Johnson & 
Johnson 18+  

ఏళ్్ల  వయసు
ఒక డ్సు

అవును, మీరు J&J 1వ డ్సు తీసుకున్న 28 రోజులు 
త్రావాత్ అదనపు డ్సుగా mRNA వ్యాక్్సన్ 

వేయించుకోవ్లి.

అవును, మీరు అప్-టూ-డేట్ గా ఉండడం కోసం మీ చివర్ డ్సు తీసుకున్న 2 న్లల త్రావాత్, కొత్తి  బైవ్లెంట్ Pfizer లేదా 
Moderna mRNA బూసటి ర్ డ్సు సిఫారు్స చేసుతి న్్నరు.

గత్ంల్ బూసటి ర్ వేయించుకోని 18 ఏళ్్ల  ఆపై్బడినవ్ళ్్ల  కొత్తి  mRNA బూసటి ర్ వేయించుకోవడం సాధయాంకాకపోతే లేదా 
వేయించుకునే ఉదేదే శం లేకపోతే, వ్ర్ పై్ రైమరీ సిరీస్ పూరతి యిన 6 న్లల త్రావాత్ Novavax బూసటి ర్ కూడా వేయించుకోవచుచు.

Novavax
12+  

ఏళ్్ల  వయసు

21 రోజుల విరామంతో 2 డ్సులు 
తీసుకున్్నరు

ప్్ర సుతి త్ం, అదనపు పై్ రైమరీ డ్సు అవసరం లేదు.

అవును, 12 ఏళ్్ల  ఆపై్బడినవ్ళ్్ల  అప్-టూ-డేట్ గా ఉండడం కోసం చివర్ డ్సు తీసుకున్న 2 న్లల త్రావాత్, కొత్తి  బైవ్లెంట్ 
Pfizer లేదా Moderna mRNA బూసటి ర్ డ్సు సిఫారు్స చేసుతి న్్నరు. 

గత్ంల్ బూసటి ర్ వేయించుకోని 18 ఏళ్్ల  ఆపై్బడినవ్ళ్్ల  కొత్తి  mRNA బూసటి ర్ వేయించుకోవడం సాధయాంకాకపోతే లేదా 
వేయించుకునే ఉదేదే శం లేకపోతే, వ్ర్ పై్ రైమరీ సిరీస్ పూరతి యిన 6 న్లల త్రావాత్ Novavax బూసటి ర్ కూడా వేయించుకోవచుచు.



తరచుగా అడిగే ప్్ర శ్నలు

అదనపు వ్యాక్సిన్ డోసు మరియు బూస్ట ర్ వ్యాక్సిన్ డోసు మధయా తేడా ఏమిటి?

పై్రైమరీ వ్యాక్్సన్ సిరీస్ పూర్తి  చేసుకున్నప్పిటికీ త్గినంత్ బలమైన రోగనిరోధక ప్్ర తిసపిందన లేని 
కొందరు రోగుల కోసం అదనపు డ్సు (పై్న ఇచిచున ప్టిటి క చూడండి) సిఫారసు చేసుతి న్్నరు.

పై్రైమరీ వ్యాక్్సన్ సిరీస్ ప్్ర భావం కొంత్కాలానిక్ కీ్ష ణించిపోయినపుపిడు, రక్ష ణ మర్యు/లేదా 
రోగనిరోధక శక్తి ని మరుగుప్రచడం లేదా పునరుద్ధ ర్ంచడం కోసం బూసటి ర్ డ్సు ఇసాతి రు.

బయటకు కనిపించని ఏ వైదయా ప్రిస్థి తుల కారణంగా COVID-19 వల్ల  మీరు తీవ్ర మైన 
అనారో గాయానిక్ గురయ్యా ప్్ర మాదం ఎకుకువగా ఉంది?

క్్రి ంద జాబితాల్ ఉన్న వైదయా ప్ర్సి్థ తులు కలిగిన ఏ వయసువ్రైన్ COVID-19 కారణంగా 
తీవ్ర మైన అన్రోగాయానిక్ గురయ్యా అవకాశం ఎకుకువగా ఉంది.

COVID-19 వ్యాక్్సన్ లు (ప్్ర థమిక మోతాదులు, బూసటి ర్ లు) అలాగే COVID-19 కోసం ఇత్ర 
నివ్రణ చరయాలు తీసుకోవడం ప్్ర ముఖ్యాం. మీరు వృదు్ధ లు లేదా ఈ జాబితాల్ పేర్కున్న వ్టితో 
సహా, అనేక లేదా తీవ్ర మైన ఆరోగయా ప్ర్సి్థ తులు ఉన్నవ్రైతే ఇంకా అవసరం.  ఈ జాబితాల్ 
COVID-19 వల్ల  తీవ్ర మైన అన్రోగాయానిక్ దార్తీయగల అని్న ప్ర్సి్థ తులు చేరచులేదు. మీ ప్ర్సి్థ తి 
ఇకకుడ లేనట్్ల యితే, మీ ప్ర్సి్థ తిని అదుపుల్ ఉంచుకొని COVID-19 నుంచి మిమ్మలి్న మీరు ఇంకా 
బాగా కాప్డుకోవడానిక్ ఏమి చేయాల్ తెలుసుకోవడానిక్ మీ ఆరోగయా సంరక్ష ణ పొ్ర వైడర్ తో 
మాట్్ల డండి.

 » కాయాన్సర్
 » దీర్ఘ కాలిక మూత్్ర పిండాల వ్యాధి
 » దీర్ఘ కాలిక కాలేయ వ్యాధి
 » దీర్ఘ కాలిక ఊపిర్తితుతి ల వ్యాధులు
 » డిమనిషి యా లేదా ఇత్ర న్డీ సంబంధిత్ 
ప్ర్సి్థ తులు

 » మధుమేహం (టైప్ 1 లేదా 2)
 » డౌన్ సిండ్్ర మ్
 » గుండె ప్ర్సి్థ తులు
 » HIV ఇన్ఫెక్ష న్
 » రోగనిరోధక శక్తి  త్కుకువగా ఉండడం 

(రోగనిరోధక వయావస్థ  బలహీనంగా 
ఉండడం)

 » మానసిక ఆరోగయా ప్ర్సి్థ తులు

 » బరువు ఎకుకువగా ఉండడం, ఊబకాయం
 » గర్భధారణ
 » సికల్ స్ల్ వ్యాధి లేదా త్లసేమియా
 » పొగతాగడం, ప్్ర సుతి త్ం లేదా అంత్కు 
ముందు

 » అవయవ్ల లేదా రకతి  మూల కణాల 
మార్పిడి

 » స్ట్రో క్ లేదా స్ర్బ్్ర వ్సుకులార్ వ్యాధి, ఇది 
మదడుకు రకతి ప్్ర సరణను ప్్ర భావిత్ం 
చేసుతి ంది

 » మాదక ద్ర వ్యాల ఉప్యోగంవల్ల  వచేచు 
రుగ్మత్లు

 » క్ష య

కొతతి /బైవ్లెంట్ బూస్ట ర్ అంటే ఏమిటి?

కొత్తి /బైవ్లెంట్ COVID-19 బూసటి ర్ అనేది ఒక విధమైన వ్యాక్్సన్ ఫారు్మలా. ఇది ఒర్జినల్ 
కరోన్ వైరస్ స్్రో యిన్ కు వయాతిరేకంగా రోగనిరోధక శక్తి ని ప్ంచడంతో ప్టు ప్్ర సుతి త్ కేసుల్్ల  చాలా 
వ్టిక్ కారణమవుతున్న కొత్తి  వేర్యంట్ ల నుండి కూడా రక్ష ణ అందిసుతి ంది. కొత్తి  బూసటి ర్ లనేవి 
వైరస్ నుండి అత్యాధిక రక్ష ణ అందించడంతో ప్టు కాలక్రి మంల్ వ్యాక్్సన్ ప్్ర భావం త్గ్గ డమనే 
సమసయాను కూడా ప్ర్షకుర్ంచాలనే ఉదేదే శంతో రూపొందించారు.

ఒక మాదిరిగా లేదా తీవ్ర ంగా రోగనిరోధక శక్తి  బలహీనంగా ఉండేవ్ళ్్ల  ఈ డోసులు 
పొందడానిక్ డాక్ట ర్ నోట్/పి్ర స్కురిప్్ష న్ అవసరమా లేదా ఇతర డాకుయామంట్్ల  సమరి్పించాలా?

లేదు, వయాకుతి లు వ్ర్ స్వాయ గుర్తి ంపు తెలియజేసి, వ్యాక్్సన్ లు అందించే ఎకకుడైెన్ ఈ డ్సులన్్న 
పొందవచుచు. దీనివల్ల  జవ్భాల్ ఈ ప్ర్సి్థ తులు ఉన్నవ్రు ఎలాంటి అదనపు అడ్డ ంకులు 
లేకుండా వ్టిని పొందగలుగుతారు. రోగనిరోధక శక్తి  త్కుకువగా ఉండేవ్ళ్్ల కు వ్ర్ ప్్ర తేయాకమైన 
వైదయా ప్ర్సి్థ తి గుర్ంచి ఏవైన్ ప్్ర శ్నలు ఉన్నట్్ల యితే, వ్రు అదనపు డ్సు తీసుకోవచ్చు లేదో 
అనేదాని గుర్ంచి త్మ ఆరోగయా సంరక్ష ణ పొ్ర వైడర్ తో చర్చుంచవచుచు.

నేను COVID-19 వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నప్్పిటికీ, ఇతర జాగ్ర తతి లు తీసుకోవ్లా?

అవును, మీరు వ్యాక్్సన్ వేయించుకున్నప్పిటికీ, కొని్న ప్బి్ల క్ ఇండ్ర్ ప్్ర దేశాల్్ల  మీరు మాస్కుస్ 
ధర్ంచాలి్స రావచుచు. మర్ంత్ సమాచారం కోసం మా మాస్కొక్ లు మరియు ఫేస్ కవరింగ్ 
ల గురించి తరచూ అడిగే ప్ర శ్నల పేజీ (ఇంగ్్ల షుల్) చూడండి. మీరు త్రచుగా చేతులు 
కడుకోకువ్లని, 6 అడుగులు (2 మీట్రు్ల ) దూరంల్ ఉండాలని మర్యు సమావేశాలకు హాజరు 
కావడం త్గి్గ ంచాలనే కూడా మేము సిఫారు్స చేసుతి న్్నము.

COVID-19 వ్యాక్్సన్ లు బాగా ప్నిచేసాతి యి, కాన్ అవి 100% సమర్ధ వంత్మైనవి కావు. 
కొంత్మంది వ్యాక్్సన్ లు వేయించుకున్నటికీ వ్ర్క్ COVID-19 రావొచుచు. మర్ంత్గా వ్యాపితి  
చెందగల వేర్యెంట్ లు ప్రగుతుండడంతో, వైరస్ వ్యాపితి ని త్గి్గ ంచడానిక్ ప్్ర జలందరూ మాస్కుస్ లు 
ధర్ంచడం వంటి జాగ్రి త్తి లు తీసుకోవడం ముఖ్యాం.

మరిని్న ప్్ర శ్నలు ఉనా్నయా? సంద్రి్శించండి: doh.wa.gov/covidbooster
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ఈ పత్రా న్ని మరొక ఫార్మాట్ లో అభ్్యర్్థి ించడాన్కి, 1-800-525-0127 కు కాల్ చేయిండి. బధిరులైన లేదా విన్కిడి లోపిం ఉనని 
విన్యోగదారులు, దయచేసి 711 (Washington Relay) కు కాల్ చేయిండి లేదా civil.rights@doh.wa.gov కు ఇమెయిల్ పింపిండి.
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