
தடுப்பூசிகள் வேலை சசய்கின்றன
COVID-19 தடுப்பூசிகள் பல வழிகளில் உங்களளப் பாதுகாக்கும். அளவ COVID-19 ஐத் தடுப்பதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக
இருக்கின்றன. நீங்கள் COVID-19 ததாற்றால் பாதிக்கப்தபற்றால், தீவிரமாக நநாய்வாய்ப்படுவதற்கான வாய்ப்ளபத்
தடுப்பூசி தவகுவாகக் குளறக்கும்; தடுப்பூசித் ததாடளரப் நபாட்டு முடிப்பது நீங்கள் மருத்துவமளனயில்
நசருவதற்கான வாய்ப்புகளளயும், COVID-19 மூலம் இறக்கும் அபாயத்ளதயும் குளறக்கிறது. சில தடுப்பூசிகள்
மற்றளவகளள விட சிறந்தளவ என்று நதான்றும் தகவல்களள நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம், இருப்பினும் தற்நபாது
கிளடக்கக்கூடிய அளனத்துத் தடுப்பூசிகளும் COVID-19 ஐத் தடுப்பதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தன என்பளத
மருத்துவ பரிநசாதளனகள் காட்டின. தவவ்நவறு COVID-19 தடுப்பூசிகளின் மருத்துவப் பரிநசாதளனகள் பற்றிய கூடுதல்
தகவல்களுக்கு, எங்கள் COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness (COVID-19 தடுப்பூசி பாதுகாப்பு மற்றும் தசயல்திறன்) | 
Washington State Department of Health (வாஷிங்டன் மாநில சுகாதாரத் துளற) பக்கத்ளதப் பார்ளவயிடவும். 

கடுளமயான COVID-19 நநாளயத் தடுத்துப் நபாராடுவதில் ஒவ்தவாரு தடுப்பூசியிலும் குளறந்தபட்சம் 85 சதவிகித
தசயல்திறன் இருப்பதாக ஆய்வுகள் ததரிவிக்கின்றன. பலருக்கும் COVID-19 அறிகுறிகள் வராமல் தடுப்பூசிகள் தடுத்தன:

• Moderna, 94%

• Pfizer-BioNTech, 95%

• Johnson & Johnson (Janssen), 74%

• Novavax, 90.4%

தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானலே
யுளனதடட் ஸ்நடட்ஸில் எங்களிடம் உள்ள COVID-19 தடுப்பூசிகள் யு.எஸ் வரலாற்றில் மிகக் கடுளமயான பாதுகாப்புச்
நசாதளனகளள கடந்து வந்துள்ளன1. மற்ற தவற்றிகரமான தடுப்பூசிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட அநத கடுளமயான
தசயல்முளறளயப் பயன்படுத்திநய இந்த தடுப்பூசிகளும் உருவாக்கப்பட்டு, நசாதிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
அளனத்து தடுப்பூசிகளும், யு.எஸ். Food and Drug Administration (FDA, உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம்) ஆல்
முழுளமயாகநவா அல்லது அவசரகால பயன்பாட்டிற்கு மட்டுநமா அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது நமலும் அவற்றில்
பாதுகாப்புக் குறித்த குளறபாடுகள் எதுவும் இல்ளல என FDA கண்டறிந்துள்ளது. சுநயட்ளச நிபுணர்களும் ஆய்வுகளள
மதிப்பாய்வு தசய்ததில் எந்த ஒரு குளறபாடுகளும் இல்ளல. இந்த தடுப்பூசிகள் Western States Pact (நமற்கத்திய
நாடுகளின் ஒப்பந்தத்தின்) (ஆங்கிலம் மட்டும்) ஓர் அங்கமான Scientific Safety Review Workgroup (அறிவியல் பாதுகாப்பு
மதிப்பாய்வு பணிக்குழு)வின் மருத்துவ நிபுணர்களால் சுய மதிப்படீ்டில் நதர்ச்சி தபற்றுள்ளது.நமலும் தகவல்களுக்கு
எங்கள் அடிக்கடி நகட்கப்படும் நகள்விகள் பிரிளவப் பார்க்கவும்.

தபாதுமக்கள் தடுப்பூசிகளளப் பயன்படுத்தப்படுவதால் அவற்றின் பாதுகாப்பு மற்றும் தசயல்திறனானது ததாடர்ந்து
கண்காணிக்கப்படுகிது. அதமரிக்காவில் பாதுகாப்பு சிக்கல்களளக் கண்டறிந்து அளவ நிகழும்நபாது விளரவாக
நடவடிக்ளக எடுக்க பல அளமப்புகள் உள்ளன. COVID-19 தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானளவ என்பளத உறுதிப்படுத்த, Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC, நநாய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு ளமயங்கள்) ஆனது தடுப்பூசி பாதுகாப்ளபக்
கண்காணிக்கும் நாட்டின் திறளன விரிவுபடுத்தி வலுப்படுத்தியுள்ளது. இதன் விளளவாக, COVID-19 தடுப்பூசி மருத்துவப்
பரிநசாதளனகளின் நபாது பார்த்திராத பிரச்சளனகளளத் தடுப்பூசி பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் கண்காணித்து கண்டறிய
முடியும்.

தடுப்பூசி குழந்ளதகள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் நீண்டகாலம் உடல்நலப் பிரச்சளன உள்ளவர்களுக்கும் கூட
பாதுகாப்பானதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் உள்ளது. அதிகமான மக்கள் தடுப்பூசி தசலுத்திக் தகாள்வதால், நாங்கள்
பாதுகாப்பு மற்றும் பக்க விளளவுகள் குறித்த கூடுதல் தரளவப் தபறுகிநறாம். COVID-19 தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானளவ
என்றும் தீவிரமான பக்க விளளவுகள் ஏற்படுவது அரிதானளவ என்றும் தரவுகள் காட்டுகின்றன.

COVID-19 தடுப்பூசி பாதுகாப்பு: 
சதரிந்து சகாள்ள வேண்டியலே

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (COVID-19 தடுப்பூசிகளின் பாதுகாப்பு)”. மார்ச் 25, 2021, 
ஆன்ளலனில் கிளடக்கிறது: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html..

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


ஒவ்ோலை எதிர்ேிலனயின் அறிகுறிகள்
தடுப்பூசிக்கு ஒவ்வாளம எதிர்விளனகள் மிகவும் அரிதானளவயாக இருந்தாலும், அளவ நிகழலாம். நீங்கள் தடுப்பூசி
நபாட்டுக்தகாண்ட பின் ஒவ்வாளம ஏற்பட்டால், குளறந்தது 15 நிமிடங்களாவது கிளினிக் கவனிக்கும். உங்களுக்குப்
பதிலளிக்கவும், எவ்வாறு உதவுவது என்றும் அவர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

கிளினிக்கிலிருந்து தவளிநயறிய பிறகு உங்களுக்கு ஒவ்வாளம இருந்தால், 911 ஐ அளழக்கவும். ஒவ்வாளம
எதிர்விளனயின் அறிகுறிகள் பின்வருமாறு: சுவாசிப்பதில் சிக்கல், உங்கள் முகம் மற்றும் ததாண்ளட வஙீ்கிப் நபாதல், 
நவகமான இதய துடிப்பு, உங்கள் உடல் முழுவதும் ஒரு நமாசமான அரிப்பு, தளலச்சுற்றல் மற்றும் பலவனீம். 

எந்தசோரு பாதுகாப்பு பிரச்சலனகலள கேனிப்பதற்கு எங்களுக்கு
உதவுங்கள்
எந்த பக்க விளளவுகளளயும் பற்றி புகாரளிக்க V-safe ல் பதிவு தசய்க: vsafe.cdc.gov. உங்களது பங்நகற்பு அளனவருக்குமான
தடுப்பூசிகளளப் பாதுகாப்பானதாக ளவத்திருக்க உதவுகிறது.

நீங்கள் அல்லது உங்கள் தடுப்பூசி வழங்குநர் Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, தடுப்பூசி பாதகமான நிகழ்வு அறிக்ளகயிடல்
அளமப்பு) க்கு கடுளமயான பக்க விளளவுகளளப் புகாரளிக்கலாம். FDA, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) மற்றும் Washington 
State Department of Health (DOH, வாஷிங்டன் மாநில சுகாதாரத் துளற) ஆகியளவ நபாக்குகள் அல்லது சாத்தியமான சிக்கல்களளக் காண
VAERS ஐப் பயன்படுத்துகின்றன. 

நீங்கள் ஒரு அறிக்ளகளய vaers.hhs.gov இல் சமர்ப்பிக்கலாம். VAERS மற்றும் பிற பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அளமப்புகள் எவ்வாறு
தசயல்படுகின்றன என்பளதப் பற்றி நமலும் www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafetyஎன்ற இளணயதளத்தில் அறியவும்..

பக்க ேிலளவுகள் இயல்பானலே
நீங்கள் தடுப்பூசியின் மூலம் COVID-19 ததாற்ளறப் தபற மாட்டீர்கள். இருப்பினும், மற்ற தடுப்பூசிகளளப் நபாலநவ, நபருக்கு நபர்
மாறுபடும் சில பக்க விளளவுகளள நீங்கள் உணரலாம். சிலருக்கு எந்தவித அதசௌகரியமும் இருக்காது, மற்றவர்கள் தங்கள்
அன்றாட நடவடிக்ளககளள கட்டுப்படுத்தும் பக்கவிளளவுகளளக் தகாண்டிருக்கலாம். பக்க விளளவுகள் தடுப்பூசி நவளல
தசய்கிறது என்பதற்கான அறிகுறிகள் ஆகும். இரு மருந்தளவு தடுப்பூசிகளின், இரண்டாவது மருந்தளவுக்குப் பின் வரும் பக்க
விளளவுகள் நமாசமாக இருக்கலாம் முடிந்தால், மருந்து தசலுத்திய பின்பு ஓரிரு நாட்கள் ஓய்தவடுக்கவும் குணமளடயவும்
உங்களுக்கான நநரத்ளதக் தகாடுங்கள். தபாதுவாக, பக்க விளளவுகள் சில நாட்களுக்குப் பிறகு மளறந்துவிடும். நீங்கள்
பக்கவிளளவுகளள உணரவிட்டாலும் கூட, உங்கள் உடல் COVID-19 ளவரஸுக்கு எதிராக பாதுகாப்ளப உருவாக்குகிறது. இரண்டு
மருந்தளவுகள் நதளவப்படும் COVID-19 தடுப்பூசிகளுக்கு, உங்கள் இரண்டாவது மருந்தளளவப் தபறுவளத உறுதிப்படுத்திக்
தகாள்ளுங்கள். நீங்கள் இரண்டாவது மருந்தளவு எடுத்துக்தகாண்டபின் இரண்டு வாரங்கள் வளர முழுளமயாகப் பாதுகாக்கப்பட
மாட்டீர்கள்.

ேயதுக்வகற்ப ஏற்படும் சபாதுோன பக்க ேிலளவுகள்
6 ைாதங்கள் - 3 
ேயதுலையேர்கள் 4–17 ேயதுலையேர்கள் 18 ைற்றும் அதற்கு வைற்பட்ை

சபரியேர்கள்

தபாதுவான பக்க விளளவுகள்
பின்வருமாறு:

இரண்டாவது நடாஸுக்குப் பிறகு
ஏற்படும் பக்க விளளவுகள் மிகவும்
தபாதுவானளவ.

தபாதுவான பக்க விளளவுகள்
பின்வருமாறு:

ளக அல்லது காலில் தடுப்பூசி
தசலுத்திய இடத்தில் வலி

தடுப்பூசி தசலுத்திய இடத்தில் வலி, 
வகீ்கம் மற்றும் சிவத்தல்

தடுப்பூசி தசலுத்திய இடத்தில் வலி, 
வகீ்கம் மற்றும் சிவத்தல்

வஙீ்கிய நிணநீர் முடிச்சுகள் நசார்வு நசார்வு

எரிச்சல் அல்லது அழுளக தளலவலி தளலவலி

தூக்கக் கலக்கம் தளசவலி அல்லது உடல் வலி தளச வலி

பசியின்ளம குளிர் காய்ச்சல் மற்றும்/அல்லது குளிர்

வஙீ்கிய நிணநீர் முடிச்சுகள் குமட்டல்

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


பை இனங்கள் ைற்றும் இன ைக்கள் வசாதலனகளில் பங்வகற்றனர்
ஒவ்தவாரு தடுப்பூசிளயயும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் மீது விஞ்ஞானிகள் பரிநசாதித்தனர்.

Moderna தடுப்பூசி பரிநசாதளனகள் (யு.எஸ்) 2

பங்நகற்பாளர்கள்:
Pfizer-BioNTech தடுப்பூசி பரிநசாதளனகள் (யு.எஸ்) 3

பங்நகற்பாளர்கள்:

Johnson & Johnson தடுப்பூசி பரிநசாதளனகள்
(உலகளாவிய)4
பங்நகற்பாளர்கள்:

Novavax தடுப்பூசி பரிநசாதளனகள் (யு.எஸ்) 5

பங்நகற்பாளர்கள்:

63% தவள்ளளயர்

20% ஹிஸ்பானிக்/லாட்டிங்க்ஸ்

10% கருப்பு/ஆப்பிரிக்க அதமரிக்கர்

4% ஆசியர்

3% மற்றளவ

70% தவள்ளளயர்

13% ஹிஸ்பானிக்/லாட்டிங்க்ஸ்

10% கருப்பு/ஆப்பிரிக்க அதமரிக்கர்

6% ஆசியர்

1% AIAN/NHOPI ✦

62% தவள்ளளயர்

45% ஹிஸ்பானிக்/லாட்டிங்க்ஸ்

17% கருப்பு/ஆப்பிரிக்க அதமரிக்கர்

4% ஆசியர்

9% AIAN/NHOPI ✦

9% மற்றளவ

76% 
தவள்ளளயர்

22% ஹிஸ்பானிக்/லாட்டிங்க்ஸ்

11% கருப்பு/ஆப்பிரிக்க அதமரிக்கர்

4% ஆசியர்

6% AIAN/NHOPI ✦

2% மற்றளவ

2 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (தடுப்பூசிகள்
மற்றும் அது ததாடர்பான உயிரியல் தயாரிப்புகள் ஆநலாசளனக் குழு) கூட்டம். டிசம்பர் 17, 2020, ஆன்ளலனில் கிளடக்கிறது: 
https://www.fda.gov/media/144434/download. .

3 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee கூட்டம். 
டிசம்பர் 10, 2020, ஆன்ளலனில் கிளடக்கிறது: https://www.fda.gov/media/144245/download. .
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related Biological Products 
Advisory Committee கூட்டம். பிப்ரவரி 26, 2021, ஆன்ளலனில் கிளடக்கிறது: https://www.fda.gov/media/146217/download. .

5 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee கூட்டம். பிப்ரவரி
7, 2022, ஆன்ளலனில் கிளடக்கிறது: https://www.fda.gov/media/158912/download.

* AIAN/NHOPI ஆனது அதமரிக்க இந்தியர், அலாஸ்காளவ பூர்வகீமாகக் தகாண்டவர் மற்றும் ஹவாளய பூர்வகீமாகக் தகாண்டவர், பிற
பசிபிக் தீவுவாசிகள் ஆகிய பரிநசாதளன பங்நகற்பாளர்களுக்கான ஒருங்கிளணந்த தரளவக் குறிக்கிறது.

https://www.fda.gov/media/158912/download


தடுப்பூசி வபாடுேது குறித்து உங்களுக்கு
ஏவதனும் சந்வதகங்கள் இருந்தால் உங்களின்
நம்பகைான சுகாதார ேழங்குநர் அல்ைது
கிளினிக் பணியாளருைன் வபசுங்கள்

ஒவ்ோலைகள்
• தடுப்பூசியில் உள்ள எந்ததவாரு மூலப்தபாருளாலும் ஒவ்வாளம ஏற்படாத எவருக்கும் தடுப்பூசிளய CDC பரிந்துளரக்கிறது. இந்தத்
தடுப்பூசிகளில் மற்ற உணவுகளில் காணப்படுவது நபான்ற தபாதுவான ஒவ்வாளம மருந்துகள் இல்ளல, எனநவ COVID-19 தடுப்பூசி
எடுத்துக்தகாள்ளும்நபாது மற்ற ஒவ்வாளமகளளப் பற்றிக் கவளலப்படக்கூடாது

• COVID-19 தடுப்பூசிகளின் மூலமான ஒவ்வாளம தபரும்பாலும் தடுப்பூசியில் உள்ள தகாழுப்புகளால் ஏற்படுவதாகக் கருதப்படுகிறது, இது
பாலிஎதிலீன் கிளளநகால் (PEG) மற்றும் பாலிசார்நபட் என அளழக்கப்படுகிறது. 

• மற்ற தடுப்பூசிகளளப் நபாலநவ, இந்த தடுப்பூசிகளிலும் தகாழுப்பு, உப்பு மற்றும் சர்க்களர உள்ளன, இளவ உடலில் தடுப்பூசிகள் சிறப்பாக
தசயல்பட உதவுகின்றன. அளனத்து மூலப் தபாருட்களும் பாதுகாப்பானளவ மற்றும் தடுப்பூசிகள் அவற்றின் நவளலளயச் தசய்யத்
நதளவயானளவ ஆகும். 

• தடுப்பூசிகள் முட்ளட இல்லாதளவ, இரப்பர் இல்லாதளவ, மற்றும் பாதுகாப்புக் காரணிகள் அற்றளவ. இந்த தடுப்பூசிகள் முட்ளடகளில்
வளர்க்கப்படுவதில்ளல

சநறிமுலறகள்
COVID-19 தடுப்பூசியின் மூலப் தபாருட்கள் பாதுகாப்பானளவ மற்றும் தடுப்பூசிகள் அவற்றின் நவளலளயச் தசய்யத் நதளவயானளவ. Johnson & 
Johnson தடுப்பூசியின் ஒரு பகுதியானது 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த நதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கருக்களலப்புகளிலிருந்து வந்த உயிரணுக்களின்
ஆய்வகத்தால் வளர்க்கப்பட்ட பிரதிகளுக்குள் தயாரிக்கப்படுகிறது. சிக்கன் பாக்ஸ், ரூதபல்லா, தஹபளடடிஸ் ஏ உள்ளிட்ட பல தடுப்பூசிகளும்
இம்மாதிரியாகநவ தசய்யப்படுகின்றன. எந்ததவாரு தடுப்பூசியும் மனித தசல்கள் (கரு தசல்கள் உட்பட), COVID-19 ளவரஸ், மரப்பால், 
பாதுகாப்புக் காரணிகள் அல்லது பன்றி இளறச்சி தபாருட்கள் அல்லது தெலட்டின் உள்ளிட்ட எந்ததவாரு விலங்குகளின் தயாரிப்புகளளயும்
தகாண்டிருக்கவில்ளல. இந்த தடுப்பூசிகள் முட்ளடகளில் வளர்க்கப்படுவதில்ளல மற்றும் முட்ளட தபாருட்கள் நசர்க்கப்படுவதுமில்ளல. 

Pfizer மற்றும் Moderna தடுப்பூசி நசாதளனகளில் கலந்துதகாண்ட U.S. பங்நகற்பாளர்களில் சுமார் 30% நபர் கறுப்பர்கள், பழங்குடியினர் அல்லது
பிற நிறமுள்ளவர்கள் மற்றும் பாதி நபர் வயதானவர்கள். Johnson & Johnson தடுப்பூசி நசாதளனகளில் பங்நகற்றவர்களில் சுமார் 38% நபர்
கறுப்பர்கள், பழங்குடியினர் அல்லது பிற நிறமுள்ளவர்கள் மற்றும் பாதி நபர் வயதானவர்கள் என அளடயாளம் காணப்பட்டனர்.

ைருத்துே நிலைகள்
• மருத்துவ நிளலளமகளில் உள்ளவர்களுக்கும் COVID-19 தடுப்பூசிகள் மிகவும் பாதுகாப்பானளவ மற்றும் பயனுள்ளளவ என்று ஆய்வுகள்
ததரிவிக்கின்றன. ஒவ்தவாரு தடுப்பூசி நசாதளனயிலும் உள்ள பங்நகற்பாளர்களில் 20 முதல் 45 சதவதீம் நபர் உடல் பருமன், நீரிழிவு
நநாய், இதய நநாய், கல்லீரல் நநாய் மற்றும் எச்.ஐ.வி நபான்ற பாதிப்புகளளக் தகாண்டிருந்தனர்.  

• எங்களிடம் உள்ள தடுப்பூசிகள் தபரும்பாலான ளவரஸ் மாறுபாடுகளுக்கு எதிராக 90% பயனுள்ளதாக இருந்த நபாதிலும், மிதமான மற்றும்
கடுளமயான நநாய் எதிர்ப்பு சக்தி தகாண்ட நபர்கள் எப்நபாதும் வலுவான நநாய் எதிர்ப்பு சக்திளய உருவாக்குவதில்ளல என்று ஆய்வுகள்
காட்டுகின்றன. இரண்டு நடாஸ் ததாடளர தசலுத்தியும் நபாதுமான நநாய் எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகாதவர்களுக்கு, பூஸ்டர் நடாஸுக்கு முன், 
மூன்றாவது கூடுதல் நடாஸ்,பரிந்துளரக்கப்படுகிறது.

• கருத்தரித்தல் மற்றும் குழந்ளத பிறப்பு துளறளயச் சார்ந்த மருத்துவ நிபுணர்கள், கர்ப்பிணிகள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் அல்லது
கருத்தரிக்க திட்டமிட்டுள்ள தபண்கள் அளனவருக்கும் COVID-19 தடுப்பூசிளய பரிந்துளரக்கின்றனர். கர்ப்ப காலத்தில் COVID-19 தடுப்பூசிகள்
பாதுகாப்பானளவ என்று தரவுகள் காட்டுகின்றன. உண்ளமயில், சில ஆய்வுகள் தடுப்பூசி நபாடப்பட்ட தபண்கள் கர்ப்பம் மற்றும்
பாலூட்டுதல் மூலம் தங்கள் குழந்ளதக்கு COVID-19 க்கு எதிரான ஆன்டிபாடிகளளக் (எதிர்ப்பான்கள்) கூட அனுப்ப முடியும் என்பளதக்
காட்டுகின்றன. கர்ப்பிணிப் தபண்கள் COVID-19 நநாயால் பாதிக்கப்பட்டால், மரணம் உள்ளிட்ட, பல்நவறு அபாயங்களள சந்திக்கும் நிளல
ஏற்படலாம். தடுப்பூசிகள் சிறந்த பாதுகாப்பு.
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