క్ోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ భద్రత:
తెలుస్క్ోవ్లసిన్ది ఏమిటి
ఈ వ్యాక్సిన్్ు స్రక్షితమైన్వి

అమరతకయలోన్న మన్ వదద ఉన్ి కోవిడ్-19 వ్యాకసిన్చ
ి అమరతకయ చరతత్ల
ర ోన్ే అత్ాంత్ తీవరమైన్ భదరతాపరమైన్ పరావ్ేక్షణకు
1
గబరతయిైన్వి . అన్ని వ్యాకసిన్లు కూడా U.S. Food and Drug Administration (FDA, యబఎస్ ఫుడ్ అండ్ డరగ్
అడషిన్నసేటష్
ె న్) దాారయ పూరతి ఆమోదాన్ని లేదా అత్ావసర ఉపయోగయన్నకస అధకయరయన్ని ప ందాయి—అంటే FDA ఎలాంటి
తీవరమైన్ భదరతా ఆందో ళన్లు కన్చగొన్లేదన్న అరథ ం.

ఈ వ్యాకసిన్లన్చ పరజానీకయన్నకస ఇసచిన్ిందచన్ వ్యటి భదరత్, పరభావశీలత్లన్చ పరావ్ేక్షంచడం కొన్సయగబత్ూన్ే ఉంటుంద.
భదరతాపరమైన్ సమసాలు ఏవ్ెైన్ా వసేి , వ్ెంటన్ే వ్యటిన్న గబరతించే పలు వావసథ లు అమరతకయకు ఉన్ాియి.

వ్యాక్సిన్ పనిచేసత ్ుంది

కొన్ని వ్యాకసిన్లు మిగతా వ్యటికంటే మంచివి అన్నపంచేలా చేసే సమాచారయన్ని మీరు చూస ఉండవచచు. అందచబాటులో
ఉన్ి అన్ని వ్యాకసిన్లు కోవిడ్-19కు వాతిరేకంగయ అత్ాంత్ సమరథవంత్మైన్వ్ేన్న్న కసిన్నకల్ టరయల్ితెలిపయయి.
వ్యాకసిన్ల మధ్ా తేడాలన్చ బేరీజు వ్ేస చూడడం కష్ట ం. ఎందచకంటే వ్యటిన్న వ్ేరు వ్ేరు కయలాలు, సథ లాలలో పరీక్ంష చారు.
కొన్నిటిన్న కోవిడ్-19కు సంబంధంచిన్ భిన్ిమైన్ స్టయి
ె న్లకు వాతిరేకంగయ స్ైత్ం పరీక్షంచారు.
మీరు పూరతిగయ వ్యాకసిన్న్చ వ్ేయించచకున్ాి, కోవిడ్-19 సో కే అవకయశం ఉంద, కయకపో తే మీరు జబబుపడటం లేదా
ఆసచపతిరకస వ్ెళ్ి లలిిన్ అవసరం ఏరపడటం జరగకపో వచచు. కోవిడ్-19 వలన్ తీవ్రుంగయ జబబుపడటాన్ని న్నవ్యరతంచడంలో
ఈ వ్యాకసిన్చ
ి కనీసం 85 శయత్ం సమరథ త్న్చ కలిగత ఉన్ాియన్న అధ్ాయన్ాలు తెలిపయయి. ఈ వ్యాకసిన్చ
ి చాలా మందలో
ఎల ుంటి కోవిడ్-19 లక్షణాలు కన్నపంచకుండా న్నవ్యరతంచాయి కూడా:

• Johnson & Johnson (Janssen), 74 శయత్ం
• Pfizer-BioNTech, 95 శయత్ం
• Moderna, 94 శయత్ం

సెైడ్ ఎఫెక్ట్స్ సయమ న్ామైన్వ్ే

వ్యాకసిన్ వలన్ మీకు కోవిడ్-19 రయవడం జరగదచ అయితే, ఇత్ర వ్యాకసిన్ల వలెన్ే, మీకు కొన్ని స్డ్
ై ఎఫక్ట్ట్ కలగబవచచు. ఇవి వ్యాకసిన్
పన్నచేసి చన్ిదన్న తెలిపే సూచన్లు. రండు డో సచల వ్యాకసిన్ల విష్యంలో, రండవ డో స్ తీసచకున్ి త్రువ్యత్ స్డ్
ై ఎఫ్క్ట్ట్ ఎకుువగయ
ఉండవచచు. సయధ్ామైతే, డో స్న్చ వ్ేయించచకున్ి త్రువ్యత్ ఒకటి లేదా రండు రోజులు విశయరంతి తీసచకోవడాన్నకస, కోలకోడాన్నకస
సమయాన్ని కేటాయించచకోండష. రండు డో సచలు అవసరమయియా కోవిడ్-19 వ్యాకసిన్ల విష్యంలో, ఖచిుత్ంగయ మీరు రండవ డో స్న్చ
కూడా తీసచకున్ాిరన్న న్నరయారతంచచకోండష. మీరు రండవ డో స్న్చ తీసచకున్ి త్రువ్యత్ రండు వ్యరయల వరకు మీకు పూరతి రక్షణ లభించదచ.
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Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (కోవిడ్-19 వ్యాకసిన్ల భదరత్)”. మారతు 25, 2021, ఆన్లెైన్లో లభామయియాద ఇకుడ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html.

అలర్జిక్ట్ పరతిచరాకు సుంక్ేతాలు

వ్యాకసిన్ వలన్ అలరతిక్ట్ పరతిచరాలు రయవడం చాలా అరుదే, కయనీ అలా జరగవచచు. మీరు వ్యాకసిన్
వ్ేయించచకున్ి త్రువ్యత్ కనీసం 15 న్నమిషయల పయటూ మీకు ఏమైన్ా అలరతిక్ట్ పరతిచరా వసచిందేమోన్న్న కసిన్నక్ట్
వ్యరు గమన్నసయిరు. అలాంటి వ్యటికస సపందంచి, మీకు సహాయం అందంచడాన్నకస వ్యరు ికక్షణన్చ ప ందన్వ్యరు.
కసిన్నక్ట్న్చ వదలి వ్ెళ్లిన్ త్రువ్యత్ మీకు అలరతిక్ట్ పరతిచరా ఏదెన్
ై ా వసేి , 911కు కయల్ చేయండష. అలరతిక్ట్ పరతిచరాకు
సంకేతాలు ఇవి: శయాస తీసచకోవడంలో ఇబుంద, మీ మబఖం, గొంత్ు వ్యయడం, గబండె వ్ేగంగయ కొటుటకోవడం, మీ
శరీరమంతా బాగయ దదచదరుి రయవడం, కళల
ి తిరగడం, న్నసిత్ు
ి వ ఆవహంచడం.

ఏదెైనా భద్రతాపరమైన్ సమసాలు ఏవ్ైనా వ్ ుంటే వ్యటిని గమనిుంచడుంలో మ కు తడడపడడుంిి

స్ైడ్ ఎఫ్క్ట్ట్ ఏవ్ెైవ్య ఉంటే న్నవ్ేదంచడం కోసం V-safe కు స్ైన్ అప్ చేయండష: vsafe.cdc.gov. మీరు భాగసయామబలు కయవడం,
వ్యాకసిన్లన్చ అందరతకస సచరక్షత్మైన్విగయ ఉంచడంలో మాకు తోడపడుత్ుంద.
మీరు లేదా మీకు వ్యాకసిన్న్చ అందంచేవ్యరు తీవరమైన్ స్ైడ్ ఎఫ్క్ట్ట్న్చ the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS,
వ్యాకసిన్ి తీవర దచష్ట భ
ె ావ ఘటన్న్చ న్నవ్ేదంచే వావసథ ) న్నవ్ేదంచవచచు. ఈ ధో రణబలన్చ లేదా సంభవించగల సమసాలన్చ FDA, Centers
for Disease Control and Prevention (CDC, స్ంటర్సి ఫర్స డషసీస్ కంటరరల్ అండ్ పరవ్ెన్షన్), Washington State Department of
Health (DOH, వ్యషంగటన్ రయష్ట ె ఆరోగా శయఖ) లు VAERS న్చ ఉపయోగతంచి గమన్నసయియి.
మీరు మీ న్నవ్ేదకన్చ vaers.hhs.gov వదద సమరతపంచవచచు.

పలు జాతులు, తెగల పరజలు ఈ
టరయల్సిలో పయలగొనానరు

Pfizer-BioNTech వ్యాక్సిన్
టర యల్సి2లో పయలగొన్నవ్యరు:

శయసి వ్
ర ేత్ిలు పరతి వ్యాకసిన్న్చ పదచల వ్ేల
మందప్ై పరీక్షంచి చూసయరు.

Johnson & Johnson వ్యాక్సిన్
టర యల్సి3లో పయలగొన్నవ్యరు:

Moderna వ్యాక్సిన్ టర యల్సి4లో
పయలగొన్నవ్యరు:

2Food

and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (వ్యాకసిన్చ
ి , సంబంధత్
జీవసంబంధ్మైన్ ఉత్పత్ు
ి ల సలహా కమిటీ) సమావ్ేశం. డషస్ంబర్స 10, 2020, ఆన్లెైన్లో లభామయియాద ఇకుడ: https://www.fda.gov/media/144245/download.
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related Biological Products Advisory
Committee సమావ్ేశం. ఫబరవరత 26, 2021, ఆన్లెైన్లో లభామయియాద ఇకుడ: https://www.fda.gov/media/146217/download.
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee సమావ్ేశం. December 17, 2020,
ఆన్లెైన్లో లభామయియాద ఇకుడ: https://www.fda.gov/media/144434/download.

వ్యాకసిన్ పలి లు, గరభవతి అయిన్ మహళలు, మరతయబ అంత్రీిన్ వ్ెైదా పరతసథ త్ులతో ఉన్ి వాకుిలకు
సచరక్షత్మైన్ద. ఎకుుమంద వాకుిలు వ్యాకసిన్చ
ి వ్ేయించచకోవడం వలి , భదరత్ మరతయబ దచష్్రభావ్యలప్ై
మం మరతంత్ డేటాన్చ ప ందచత్ున్ాిం. కొవిడ్-19 వ్యాకసిన్చ
ి సచరక్షత్మైన్వి, తీవరమైన్ దచష్్రభావ్యలు
అరుదెైన్వి అన్న డేటా చూపుతోంద.

వ్యాక్సిన్ వ్ేయుంచ్క్ోవ్డుం గుర్జుంచి మీకు ఏవ్ైనా ఆుందో ళన్లు
ఉుంటే ఆర్ోగా సేవ్లు అుందిుంచేవ్యర్జతడ లేదా క్సునిక్ట్లోని వ్రకరు తడ
మ టలుడుంిి.

అలర్జిలు
• Centers for Disease Control and Prevention
(CDC, స్ంటర్సి ఫర్స డషసీజ్ కంటరరల్ అండ్ పరవ్ెన్షన్)
వ్యాకసిన్లిన్న ఏదెైన్ా పదారయాన్నకస అలరతికా య లేన్న ఎవరతకన్
ై ా
వ్యాకసిన్ని సఫయరసచ చేసి ో ంద.
• వ్యాకసిన్లో ఉండే పయలిథలిన్ గి క
ల యల్ (PEG) లేదా
పయలిసో రేుట్ అన్న పలిచే కొవుా పదారయథలు కోవిడ్-19
వ్యాకసిన్ి వలన్ కలిగే అలరతిక్ట్ పరతిచరాలకు కయరణమన్న
త్రచచగయ భావించడం జరుగబత్ుంద.
• ఆహారం వంటి పదారయథలలో కన్నపంచే సయమాన్ామైన్
అలరి న్ి చ ఏవీ ఈ వ్యాకసిన్లలో లేవు, కయబటిట కోవిడ్-19
వ్యాకసిన్ వ్ేయించచకున్ేటపుపడు ఇత్ర అలరీిలు చాలా
వ్యటి గబరతంచిన్ ఆందో ళన్ ఉండదచ. ఉదాహరణకు, ఈ
వ్యాకసిన్లు అండాలు లేన్నవి, లాటెక్ట్ి లేన్నవి,
పరజరేాటివ్లు లేన్నవి.
నైతికపరమైన్ అుంశయలు
కోవిడ్-19 ఈ వ్యాకసిన్ి లోన్న పదారయాలు సచరక్షత్మైన్వి,
వ్యాకసిన్చ
ి పన్న చేయడాన్నకస అవసరమైన్వి. Johnson &
Johnson వ్యాకసిన్లోన్న ఒక త్ున్క లేబరేటరీలో వృదా చేసన్
కణాల న్మూన్ాలతో త్యారుచేసన్ద. ఆ కణాలు న్నజాన్నకస
35 ఏళి కసరత్ం ఎంపక దాారయ జరతగతన్ గరభవిచిితిి వలన్
లభించిన్వి. చికన్ పయక్ట్ి, రుబెలి ా, హెపయటిటిస్ ఎ సహా
అన్ేక ఇత్ర వ్యాకసిన్లు కూడా ఇదే పదా తిలో
త్యారుచేసన్వ్ే. ఈ వ్యాకసిన్లలో దేన్నలోన్ూ మన్వ
కణాలు (పండ కణాలు సహా), కోవిడ్-19 వ్ెైరస్, లాటెక్ట్ి,
పరజరేాటివ్ి లేదా ఏ జంత్ు సంబంధ్మైన్ ఉత్పత్ు
ి లు లేదా
జలటిన్ లేవు. ఈ వ్యాకసిన్లు అండాలలో వృదా చెందన్వి
కయవు, అండ సంబంధ్మైన్ పదారయథలన్చ కలిగతన్వి కయవు.

వ్ైద్ాపరమైన్ సమసాలు
• కోవిడ్-19 వ్యాకసిన్లు వ్ెైదాపరమైన్ సమసాలు
ఉన్ివ్యరత విష్యంలో కూడా అంతే సచరక్షత్మైన్వన్న,
సమరథ వంత్మైన్వన్న అధ్ాయన్ాలు తెలిపయయి. ఈ
వ్యాకిన్లలో పరతిదాన్న టరయల్ిలో పయలగాన్ివ్యరతలో
ఇరవ్ెై న్చంచి 45 శయత్ం ఊబకయయం, మధ్చమహం,
గబండె జబబు, కయలేయ వ్యాధ, హెచ్ఐవి వంటి వ్ెైదా
సమసాలు ఉన్ివ్యరు.
• బలహీన్మైన్ రోగ న్నరోధ్క వావసథ లేదా ఆటరఇమూాన్
సమసాలున్ి వ్యరత విష్యంలో మన్ వదద ఉన్ి భదరతా
సమాచారం పరతమిత్మైన్ద. అయిన్ా ఈ బృందాలకు
చెందన్వ్యరు కోవిడ్-19 సో కసతే తీవరంగయ జబబుపడే
పరమాద భయం అధకంగయ ఉన్ిందచవలన్ CDC వ్యరతకస
కూడా వ్యాకసిన్న్చ సపయరుి చేసి చన్ిద.
• గరభధారణ మరతయబ జన్న్ాలకు సంబంధంచి వ్ెైదా
న్నపుణబలు, గరభవత్ులెైన్, పయలిచచు, లేదా గరభం
ధ్రతంచడాన్నకస పయిన్ చేసే వాకుిల కొరకు కొవిడ్-19
వ్యాకసిన్ సఫయరసచ చేసి చన్ాిరు. గరభధారణ సమయంలో
కొవిడ్-19 వ్యాకసిన్లు సచరక్షత్ం అన్న డేటా చూపుతోంద.
వ్యసి వ్యన్నకస, వ్యాకసిన్ వ్ేయించచకున్ి పేరంట్ గరభధారణ
మరతయబ పయలివాడం దాారయ కొవిడ్-19కు విరుదా ంగయ
యాంటీబాడీస్న్న బిడడ కు అందంచవచున్న కొన్ని
అధ్ాయన్ాలు చూపుత్ున్ాియి. గరభవత్ులెైన్
మహళలు, మరణంతో సహా, కొవిడ్-19 న్చంచి తీవరమైన్
అసాసథ త్ వలి మరణంచే పరమాదం ఉంద. వ్యాకసిన్లు
అత్ుాత్ి మ సంరక్షణ అందసయియి.
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