
వ్యాక్సిన్లు పనిచేస్యా యి
COVID-19 వ్యాక్సిన్లు మిమ్మల్ని అనేక విధాలుగయ రక్షించగలుగుతాయి. COVID-19ని నిరోధ ించడింలో అవి
ఎింతో చకకగయ పనిచేస్యా యి. ఒకవ్ేళ, COVID-19 స్ో క్సనపపటిక్,ీ మీరు తీవ్ర అనారోగయానిక్స గురయియా అవ్క్యశయనిి ఈ
వ్యాక్సిన్లు ఎింతగయనో తగగిస్యా యి; వ్యాక్సిన్ శరణేిని పూరగాచేసుక్ోవ్డిం వ్లల , COVID-19 క్యరణింగయ ఆసుపత్రరలో
చేరయల్నిన అవ్క్యశయలు లేదా మ్రణిించే పరమ్ాదిం తగగిపో త ింద . క్ొనిి వ్యాక్సిన్లు మిగతా వ్యటికింటే మ్ించివ్నే
అభిపయర యిం కల్నగగించే సమ్ాచారయనిి మీరు చూసి ఉింటారు; అయితే అిందుబాటులో ఉని అనిి వ్యాక్సినుల
COVID-19ని నిరోధ ించడింలో ఎింతో సమ్రథవ్ింతింగయ పనిచేస్యా యని క్సలనికల్ టరయల్ి చూపిసుా నాియి. వివిధ
రక్యల COVID-19 వ్యాక్సిన్ల మీద జరగగగన క్సలనికల్ టరయల్ి గురగించిన మ్రగింత సమ్ాచారిం క్ోసిం, మ్ా COVID-
19 Vaccine Safety and Effectiveness (COVID-19 వ్యాక్సిన్ భదరత మ్రగయు సమ్రధత) | Washington 
State Department of Health (వ్యషిింగటన్ సటటట్ డషపయర్ట్మ ింట్ ఆఫ్ హెలా్) పటజీ చూడిండష.  
COVID-19 వ్లల తీవ్రింగయ జబుు పడడానిి నివ్యరగించే విషయింలో ఈ వ్యాక్సినలలో పరత్రఒకకటీ కనీసిం 85 శయతిం
సమ్రథత కల్నగగ ఉిందని అధాయనాలోల తేల్నింద . అింతేక్యదు, ఈ వ్యాక్సినుల చాలా మ్ింద లో ఎలాింటి COVID-19 
రోగలక్షణాలు కనిపిించకుిండా నివ్యరగించాయి:
• Moderna, 94%
• Pfizer-BioNTech, 95%
• Johnson & Johnson (Janssen), 74%
• Novavax, 90.4%

ఈ వ్యాక్సిన్లు సలరక్షితమ ైన్వి
అమ రగక్యలో మ్న వ్దద ఉని COVID-19 వ్యాక్సినలను అమ రగక్య చరగతరలోనే అతాింత తీక్షణమ ైన భదరతాపరమ ైన
పరావ్ేక్షణలో తయారుచేశయరు1. విజయవ్ింతమ ైన ఇతర వ్యాక్సినుల తయారుచేయడానిక్స ఉపయోగగించిన కఠగనమ ైన
పరక్సేయనే ఉపయోగగించి వీటిని అభివ్ృద ధ చేశయరు, పరీక్షించారు మ్రగయు ఆమోద ించారు. ఈ అనిి వ్యాక్సిన్లు
అమ రగక్య Food and Drug Administration (FDA, ఫుడ్ అిండ్ డరగ్ అడషమనిసటట షేన్) దాారయ పూరగా ఆమోదానిి
లేదా అతావ్సర ఉపయోగయనిక్స అధ క్యరయనిి ప ిందాయి—అింట,ేభదరతపరమ ైన తీవ్ర సమ్సాలను FDA 
కనుగొనలేదు. సాతింతర నిపుణులు కూడా ఈ అధాయనాలను సమీక్షించారు, వ్యరగక్స కూడా ఎలాింటి సమ్సాలు
కనుగొనలేదు. Western States Pact (వ్ెసటనే్ సటటట్ి పయక్టట) (ఇింగగలష్లో మ్ాతరమే)లో భాగింగయ, Scientific Safety 
Review Workgroup (స  ింటిఫిక్ట సటఫ్టట రగవ్ూా వ్ర్కగరే ప్)నకు చ ింద న వ్ె దా నిపుణుల సాతింతర సమీక్షలో కూడా ఈ
వ్యాక్సిన్లు ఆమోదిం ప ిందాయి. మ్రగింత సమ్ాచారిం క్ోసిం తరచుగయ అడషగే పరశ్ిలు చూడిండష.
ఈ వ్యాక్సిన్లను పరజలు ఉపయోగగస్యా రు క్యబటిట , వీటి భదరత మ్రగయు సమ్రథతను నిరింతరయయింగయ పరావే్క్షసూా నే
ఉింటారు. భదరతాపరమ ైన సమ్సాలేవ్ె నా ఉనాియియమో గమ్నిసూా , అలాింటివి కనిపిించిన వ్ెింటనే వ్యటిని గురగాించే
అనేక వ్ావ్సథలు అమ రగక్యలో ఉనాియి. COVID-19 వ్యాక్సిన్లు సురక్షతమ ైనవ్ని నిరయధ రగించుక్ోవ్డానిక్స, Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC, స ింటర్ి ఫర్ డషసటజ్ కింటరర ల్ అిండ్ పిరవ్ెనషన్) తనవ్యాక్సిన్
భదరతను పరావే్క్షించే దేశ్ స్యమ్రయథ ానిి విసారగించిింద , బలోపటతిం చేసిింద . దీనివ్లల , COVID-19 వ్యాక్సిన్ క్సలనికల్
టరయల్ి సమ్యింలో బహుశయ గమ్నిించని సమ్సాలేవ్ె నా ఉింటే, వ్యటిని వ్యాక్సిన్ భదరతా నిపుణులు పరావే్క్షించి, 
గురగాించగలుగుతారు.
పిలలలు, గరభవ్త లు, బయటకు కనిపిించిన ఆరోగా సమ్సాలు ఉనివ్యళలకు కూడా వ్యక్సిన్ సురక్షతమ ైనద , 
వ్యరగలో కూడా అద బాగయ పనిచేసుా ింద . ఎకుకమ్ింద వ్యాక్సిన్లు వ్ేయిించుకునే క్ొదీద , భదరత మ్రగయు
దుష్రభావ్యలకు సింబింధ ించి మ్ాకు వ్చేే డేటా కూడా ప రుగుత ింద . COVID-19 వ్యాక్సిన్లు సురక్షతమ ైనవి, 
తీవ్రమ ైన దుష్రభావ్యలు అరుదుగయనే కనిపిస్యా యని డేటా చూపిస్ోా ింద .

COVID-19 వ్యాక్సిన్ భద్రత: 
తెలుసలక్ోవ్యల్సిన్ విషయాలు

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (COVID-19 వ్యాక్సిన్ల భదరత)”. మ్ారగే 25, 2021, ఆన్ల  న్లో
ఇకకడ లభిసుా ింద : 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


అలర్జీ సంబంధిత పరతిచరా సంక్ేతాలు
వ్యాక్సిన్ వ్లల అలరీీ సింబింధ త పరత్రచరాలు కలగడిం చాలా అరుదే అయినపపటిక్ీ, అవి కూడా రయవ్చుే. మీరు
వ్యాక్సిన్ వ్ేయిించుకుని తరువ్యత, మీలో ఏమ ైనా అలరీీ సింబింధ త పరత్రచరా తల త ా తోిందా అని గురగాించడిం
క్ోసిం, కనీసిం 15 నిమిషయల పయటు క్సలనిక్ట వ్యరు మిమ్మల్ని గమ్నిసూా ఉింటారు. అలాింటి వ్యటిక్స సపింద ించడానిక్స
వ్యరు శిక్షణ ప ిందారు, మీకు ఎలాింటి సహాయిం అింద ించాలో వ్యరగక్స త లుసు.
క్సలనిక్ట నుిండష బయటిక్స వ్చిేన తరయాత మీలో అలరీీ సింబింధ త పరత్రచరా ఏద  నా కనిపిసటా , 911కు క్యల్ చేయిండష. 
అలరీీ పరత్రచరా సింక్ేతాలు ఇలా ఉింటాయి: శయాస తీసుక్ోవ్డింలో ఇబుింద , మీ మ్ుఖిం, గొింత వ్యయడిం, గుిండ 
వ్ేగింగయ క్ొటుట క్ోవ్డిం, మీ శ్రీరమ్ింతా బాగయ దదుద రుల రయవ్డిం, కళలల త్రరగడిం, నీరసింగయ ఉిండడిం. 

ఏవ్ ైనా భద్రతాపరమ ైన్ సమసాలు గుర్్ాంచడంలో మాకు సహాయం చేయండి
ఏవ్ె నా దుష్రభావ్యలను నివ్ేద ించడిం క్ోసిం V-safeకు స  న్ అప్ చేయిండష: vsafe.cdc.gov. మీరు దీనిలో పయలగి నడిం వ్లల
మేమ్ు వ్యాక్సిన్లను అిందరగక్స సురక్షతమ ైనవిగయ ఉించగలుగుతాిం.
తీవ్రమ ైన దుష్రభావ్యల గురగించి మీరు లేదా మీకు వ్యాక్సిన్ను అింద ించేవ్యరు Vaccine Adverse Event Reporting System 
(VAERS, వ్యాక్సిన్ అడార్ి ఈవ్ెింట్ రగపో రగటింగ్ సిసటమ్)క్స నివ్ేద ించవ్చుే. ఈ ధోరణులను లేదా స్యధామ్యియా సమ్సాలను
గమ్నిించడానిక్స FDA, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) మ్రగయు Washington State Department 
of Health (DOH, వ్యషిింగటన్ సటటట్ డషపయర్ట్మ ింట్ ఆఫ్ హెలా్)లు VAERSను ఉపయోగగస్యా యి. 
మీరు మీ నివ్ేద కను ఇకకడ సమ్రగపించవ్చుే: vaers.hhs.gov. VAERS మ్రగయు ఇతర భదరత పరావే్క్షణ వ్ావ్సథలు ఎలా
పనిచేస్యా యో మ్రగింత త లుసుక్ోవ్డానిక్స దీనిి చూడిండష: www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety. 

ద్లష్రభావ్యలు స్యధారణంగయనే ఉంటాయి
వ్యాక్సిన్ వ్లల COVID-19 రయదు. అయిత,ే ఇతర వ్యాక్సిన్్లు లాగే, మీలో క్ొనిి దుష్రభావ్యలు కనిపిించవ్చుే. అవి
ఒక్ొకకకరగలో ఒక్ోకలా ఉింటుింద . క్ొింతమ్ింద లో క్యసా అస్ౌకరాింగయ అనిపిించవ్చుే లేదా ఏ అస్ౌకరామ్ర ఉిండకపో వ్చుే, 
మ్రగ క్ొిందరగలో దుష్రభావ్యల క్యరణింగయ రోజూవ్యరీ పనులు చేసుక్ోవ్డిం కషటిం క్యవ్చుే. దుష్రభావ్యలనేవి వ్యాక్సిన్
పనిచేస్ోా ిందని త ల్నపట సింక్ేతాలు. 2 డోసుల వ్యాక్సిన్ల విషయింలో, 2వ్ డోస్ తీసుకుని తరువ్యత దుష్రభావ్యలు ఎకుకవ్గయ
ఉిండవ్చుే. స్యధామ ైత,ే డోసు వ్ేయిించుకుని తరువ్యత, మీరు చకకగయ క్ోలుక్ోవ్డానిక్స వీలుగయ ఒకట్రిండు రోజులు విశయేింత్ర
తీసుక్ోిండష. స్యధారణింగయ క్ొనిి రోజులోల నే ఆ దుష్రభావ్యలనీి తొలగగపో తాయి. మీలో దుష్రభావ్యలు
కనిపిించకపో యినపపటిక్ీ, COVID-19 వ్ె రస్్కు వ్ాత్రరేకింగయ మీ శ్రీరిం రక్షణను నిరగమించుకుింటుింద . 2 డోసులు
అవ్సరమ్యియా COVID-19 వ్యాక్సిన్ల విషయింలో, మీరు ఖచిేతింగయ 2వ్ డోస్ కూడా వ్ేసుకునేలా చూసుక్ోిండష. మీరు 2వ్
డోస్ తీసుకుని ర ిండు వ్యరయల తరయాత గయనీ మీకు పూరగా రక్షణ లభిించదు.

వయసలి వర్యా ల వ్యర్జగయ స్యధారణ ద్లష్రభావ్యలు
6 న లలు - 3 సంవతిర్యలు 4–17 సంవతిర్యలు 18 సంవతిర్యలు మర్్యు ఆప ై వయసల

కల్సగ్న్వ్యళ్లు
స్యధారణ దుష్రభావ్యలోల ఇవి భాగింగయ
ఉిండవ్చుే:

2వ్ డోసు తీసుకుని తరయాత ఎకుకవ్గయ
కనిపిించే దుష్రభావ్యలు:

స్యధారణ దుష్రభావ్యలోల ఇవి భాగింగయ
ఉిండవ్చుే:

క్యలు లేదా చేత్ర మీద ఇింజ క్షన్ ఇచిేన
చోట నొపిప

ఇింజ క్షన్ ఇచిేన చోట నొపిప, వ్యపు
మ్రగయు ఎరేబడడిం

ఇింజ క్షన్ ఇచిేన చోట నొపిప, వ్యపు
మ్రగయు ఎరేబడడిం

శోషరస గేింథుల వ్యపు అలసట అలసట

చిక్యకు లేదా ఏడాడిం తలనొపిప తలనొపిప

నిదరమ్త ా కిండరయలు లేదా క్ీళల నొపుపలు కిండరయల నొపిప

ఆకల్న తగగిపో వ్డిం చల్న చల్న మ్రగయు/లేదా జారిం

శోషరస గేింథుల వ్యపు విక్యరిం

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


అనేక జాతుల, తెగలకు చెందిన్వ్యరు ఈ టరయల్సిలో పయలగా నాారు
శయసారవే్తాలు పరత్ర వ్యాక్సిన్ను వ్ేలాద మ్ింద మీద పరీక్షించి చూశయరు.

Moderna వ్యాక్సిన్ టరయల్ి (US)లో 2

భాగిం వ్హ ించివ్యరు:
Pfizer-BioNTech వ్యాక్సిన్ టరయల్ి (US)లో 3

భాగిం వ్హ ించివ్యరు:

Johnson & Johnson వ్యాక్సిన్ టరయల్ి (పరపించమ్ింతటా)లో
4

భాగిం వ్హ ించినవ్యరు:
Novavax వ్యాక్సిన్ టరయల్ి (US)లో 5

భాగిం వ్హ ించివ్యరు:

63 శయతం శరాత
జాతీయులు

20 శయతం హ స్యపనిక్ట/లాటినెక్టి

10 శయతం నలల జాతీయులు/ఆఫిరకన్ అమ రగకన్లు

4 శయతం ఆసియన్లు

3 శయతం ఇతరులు

70 శయతం శరాత
జాతీయులు

13 శయతం హ స్యపనిక్ట/లాటినెక్టి

10 శయతం నలల జాతీయులు/ఆఫిరకన్ అమ రగకన్లు

6 శయతం ఆసియన్లు

1 శయతం AIAN/NHOPI ✦

62 శయతం శరాత
జాతీయులు

45 శయతం హ స్యపనిక్ట/లాటినెక్టి

17 శయతం నలల జాతీయులు/ఆఫిరకన్
అమ రగకన్లు

4 శయతం ఆసియన్లు

9 శయతం AIAN/NHOPI ✦

9 శయతం ఇతరులు

76 శయతం శరాత
జాతీయులు

22 శయతం హ స్యపనిక్ట/లాటినెక్టి

11 శయతం నలల జాతీయులు/ఆఫిరకన్
అమ రగకన్లు

4 శయతం ఆసియన్లు

6 శయతం AIAN/NHOPI ✦

2 శయతం ఇతరులు

2 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee 
(వ్యాక్సినుల మ్రగయు సింబింధ త జీవ్శయసార ఉతపత ా ల సలహా కమిటీ) సమ్ావ్ేశ్ిం. డషస ింబర్ 17, 2020, ఆన్ల  న్లో ఇకకడ లభామ్వ్ుత ింద : 
https://www.fda.gov/media/144434/download.

3 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, వ్యాక్సినుల , సింబింధ త జీవ్శయసార ఉతపత ా ల సలహా కమిటీ సమ్ావ్ేశ్ిం. 
డషస ింబర్ 10, 2020, ఆన్ల  న్లో ఇకకడ లభామ్వ్ుత ింద : https://www.fda.gov/media/144245/download.

4 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, వ్యాక్సినుల , సింబింధ త జీవ్శయసార
ఉతపత ా ల సలహా కమిటీ సమ్ావ్ేశ్ిం. ఫిబరవ్రగ 26, 2021, ఆన్ల  న్లో ఇకకడ లభామ్వ్ుత ింద : https://www.fda.gov/media/146217/download.

5 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine”, వ్యాక్సినుల , సింబింధ త జీవ్శయసార ఉతపత ా ల సలహా కమిటీ సమ్ావ్ేశ్ిం. జూన్ 7, 
2022, ఆన్ల  న్లో ఇకకడ లభామ్వ్ుత ింద : https://www.fda.gov/media/158912/download.

* AIAN/NHOPI, టరయల్ి్లో భాగిం వ్హ ించిన అమ రగకన్ ఇిండషయన్, అలాస్యక నేటివ్ మ్రగయు స్యథ నిక హవ్యయియన్, ఇతర పసిఫిక్ట దీాప వ్యసుల సింయుకా డేటాను సూచిసుా ింద .

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


వ్యాక్సిన్ వ్ేయించలక్ోవడం గుర్్ంచి మీకు ఏవ్ ైనా
ఆందో ళ్న్లు ఉంటే ఆర్ోగా సేవలు అందించే వ్యర్్త లేదా
క్సునిక్లోని వరకరుత మాటాు డండి

అలర్జీలు
• వ్యాక్సిన్లోని పదారయథ లోల దేనిక్ీ అలరీీ లేని ఎవ్రగక్ ైనా సర,ే ఈ
వ్యాక్సిన్ని CDC సిఫయరసు చేస్ోా ింద . ఆహారింలో కనిపిించే లాింటి
స్యధారణ అలరీీ క్యరక్యలు ఏవీ ఈ వ్యాక్సిన్లలో లేవ్ు క్యబటిట , 
COVID-19 వ్యాక్సిన్ వ్ేయిించుకునేటపుపడు అనేక ఇతర
అలరీీల గురగించి ఆిందోళన పడాల్నిన అవ్సరింలేదు. 

• COVID-19 వ్యాక్సినలలో ఉిండే పయల్నఇథ ల్నన్ గ లలక్యల్ (PEG) లేదా
పయల్నస్ో రేుట్ అనే క్ొవ్ుా పదారయథ ల వ్లల అలరీీ సింబింధ త
పరత్రచరాలు కలుగుతాయని ఎకుకవ్గయ అనుకుింటారు. 

• మిగతా వ్యాక్సినల లాగే ఈ వ్యాక్సినలలో కూడా క్ొవ్ుా, లవ్ణాలు, 
చక్ కరలు ఉింటాయి. శ్రీరింలో వ్యాక్సినుల బాగయ పనిచేయడానిక్స
అవి సహాయపడతాయి. వ్యాక్సినలలోని ఈ పదారయధ లు
సురక్షతమ ైనవి, వ్యాక్సినుల పని చేయడానిక్స అవి అవ్సరిం. 

• ఈ వ్యాక్సినలలో గుడుు , లేట్క్టి, పిరజరేాటివ్లు లాింటివి ఉిండవ్ు. 
ఈ వ్యాక్సినుల గుడలలో వ్ృద ధ చేసినవి క్యవ్ు. 

న ైతికపరమ ైన్ అంశయలు
COVID-19 వ్యాక్సినలలోని పదారయధ లనీి సురక్షతమ ైనవి, వ్యాక్సినుల
పని చేయడానిక్స అవి అవ్సరిం. Johnson & Johnson 
వ్యాక్సిన్లోని ఒక మ్ుకక లేబరేటరీలో వ్ృద ధచసేిన కణాల
పరత్రరూపయల లోపల తయారుచేశయరు. ఆ కణాలు నిజానిక్స 35 ఏళల
క్సేతిం ఎింపిక దాారయ జరగగగన గరభవిచిితా్ర నుిండష తీసుకునాిరు. 
చిక్ న్ పయక్టి, రుబెలాల , హెపట్ టిస్ ఎ సహా అనేక ఇతర వ్యాక్సిన్లు
కూడా ఇదే పదధత్రలో తయారుచేస్యా రు. ఈ వ్యాక్సిన్లలో దేనిలోనూ
మ్నవ్ కణాలు (పిిండ కణాలతో సహా), COVID-19 వ్ె రస్, 
లేట్క్టి, పిరజరేాటివ్ి లేదా పో ర్క ఉతపత ా లు లేదా జ ల టిన్్తో సహా
ఏ జింత సింబింధమ ైన ఉతపత ా లు ఉిండవ్ు. ఈ వ్యాక్సినలను
గుడుు లో వ్ృద ధ చేయరు, గుడుు సింబింధ ఉతపత ా లు వీటిలో
ఉిండవ్ు. 

Pfizer మ్రగయు Moderna వ్యాక్సినల విషయింలోనె తే, అమ రగక్యలో
వ్యాక్సిన్ టరయల్ి్లో భాగిం వ్హ ించిన దాదాపు 30 శయతిం మ్ింద 
నలలజాతీయులు, ఆద వ్యసులు, వ్ేరే జాత ల వ్యరు ఉనాిరు
మ్రగయు దాదాపు సగిం వ్రకు ప దద వ్యసు వ్యోజనులు
ఉనాిరు. Johnson & Johnson వ్యాక్సినల విషయింలోనె తే, 
వ్యాక్సిన్ టరయల్ి్లో భాగిం వ్హ ించిన వ్యరగలో కనీసిం 38 శయతిం

మ్ింద నలలజాతీయులు, ఆద మ్వ్యసులు, ఇతర జాత ల వ్యరు
ఉనిటుల మ్రగయు దాదాపు సగిం వ్రకు ప దదవ్యసు
వ్యోజనులు ఉనిటుల గురగాించారు.

వ్ ైద్ాపరమ ైన్ సమసాలు
• COVID-19 వ్యాక్సిన్లు వ్ె దాపరమ ైన సమ్సాలు ఉనివ్యరగ
విషయింలో కూడా అింతే సురక్షతమ ైనవ్నీ, సమ్రథవ్ింతమ ైనవ్నీ
అధాయనాలు చూపిసుా నాియి. పరత్ర వ్యాక్సిన్ టరయల్ిలో
భాగిం వ్హ ించిన 20 నుించి 45 శయతిం మ్ింద క్స ఊబక్యయిం, 
మ్ధుమేహిం, గుిండ జబుు, క్యలేయ వ్యాధ , హెచ్ఐవవి వ్ింటి
వ్ె దా సమ్సాలు ఉనాియి.  

• మ్న వ్దద ఉని వ్యాక్సిన్లు చాలా వ్ె రస్ వ్ేరగయింింట్లను
ఎదురోకవ్డింలో 90% వ్రకు సమ్రధవ్ింతింగయ పనిచేస్యా యి, 
అయితే ఒక మ్ాద రగ నుించి తీవ్ర స్యథ యిలో రోగనిరోధక శ్క్సా
తకుకవ్గయ ఉనివ్యరగలో అనిి సిందరయభలోల నూ బలమ ైన
రోగనిరోధక శ్క్సా వ్ృద ధ క్యకపో వ్చేని అధాయనాలు
చూపిసుా నాియి. 2 డోసుల శరణేితో తగగనింత రోగనిరోధక శ్క్సా
వ్ృద ధక్యని వ్యరగక్స బరసటర్ డోసుకు మ్ుిందు మ్రడో అదనపు
డోసు ఇవ్యాల్నిింద గయ సిఫయరసు చేసుా నాిరు.

• గరభవ్త లు, పయల్నచేేవ్యరు, లేదా గరభిం ధరగించే పరణాళిక సిదధిం
చేసుకుింటుని వ్యరగక్స స  తిం COVID-19 వ్యాక్సిన్్ను గరభధారణ
మ్రగయు జననాల వ్ె దా నిపుణులు సిఫయరసు చేసుా నాిరు. 
గరభధారణ సమ్యింలో COVID-19 వ్యాక్సిన్లు సురక్షతిం అని
డేటా చూపిస్ోా ింద . వ్యసావ్యనిక్స, వ్యాక్సిన్ వ్ేయిించుకుని తల్నల, 
గరభధారణ మ్రగయు పయల్నవ్ాడిం దాారయ COVID-19కు
విరుదధింగయ పనిచేసట యాింటీబాడీస్ని కూడా బిడుకు
అింద ించగలుగుత ిందని క్ొనిి అధాయనాలు చూపిసుా నాియి. 
COVID-19 క్యరణింగయ, గరభవ్త లోల మ్రణింతో సహా, ఇతర
తీవ్రమ ైన అనారోగయానిక్స గురయియా పరమ్ాదిం ఉింద . వ్యాక్సిన్లు
అత ాతామ్ సింరక్షణను అింద స్యా యి.
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ఈ పతరా నిి మ్రొక ఫయరయమట్్లో అభారగథించడానిక్స, 1-800-525-0127 కు క్యల్ చేయిండష. బధ రులు లేదా వినిక్సడష లోపిం ఉని
వినియోగదారులు, దయచేసి 711 (Washington Relay)కు క్యల్ చేయిండష లేదా civil.rights@doh.wa.govకు ఇమ యిల్ పింపిండష.


