
உங்கள் சுகாதார வழங்குநர் உங்கள் வழங்குநரர அரழயுங்கள் அல்லது சந்திப்ரை ஆன்ரலனில் 
திட்டமிடுங்கள்

பைாது மக்களுக்கு தடுப்பூசி பசலுத்தும் 
மருத்துவமரனகள் எங்கள் வரலத்தளத்ரதப் ைார்ரவயிடுங்கள்: vaccinelocator.doh.wa.gov/

அல்லது 1-800-525-0127 ஐ அரழயுங்கள், ைின்னர் # ஐ அழுத்துங்கள். 
பமாழி உதவி கிரடக்கிறது.உள்ளூர் மருந்தகங்கள்

புதிய மருத்துவமரனகள் அல்லது சமூக 
மருத்துவமரனகள்

அது வவறுைடுகிறது. கிளினிக் ைற்றி நண்ைர் அல்லது சமூக 
உறுப்ைினரிடம் நீங்கள் விசாரிக்கலாம். எவ்வாறு ைதிவு பசய்வது 
என்று அவர்களிடம் வகளுங்கள்.

Pfizer-BioNTech
21 நாட்கள் இரடபவளியில், 
இரண்டு தடுப்பூசிகள்

Moderna
28 நாட்கள் இரடபவளியில், 
இரண்டு தடுப்பூசிகள்

Johnson & Johnson ஒரு தடுப்பூசி

க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள்: பதரிந்து பகாள்ள 
வவண்டியரவ

தடுப்பூசிக்கு நீங்கள் கட்டணம் எதுவும் 
பசலுத்த வவண்டியதில்ரல. உங்களிடம் 
கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது அல்லது 
ரசீது பைறக்கூடாது.

ைின்வரும் ஆவணங்களும் 
வகட்கப்ைடலாம், ஆனால் நீங்கள் 
அவற்ரற பகாடுக்க வவண்டியதில்ரல 
:

• அரடயாளத்திற்கான ஆவணம்
• காப்ைடீ்டு அட்ரட
• சமூக ைாதுகாப்பு எண் 

சில தடுப்பூசிகள் இரண்டு முரற 
பசலுத்தப்ைட வவண்டும். முழுரமயான 
ைாதுகாப்ரை பைறுவதற்கு தடுப்பூசி 
வைாடப்ைட்ட ைிறகு சுமார் இரண்டு வாரங்கள் 
ஆகும். சிலருக்கு பூஸ்டர் வடாஸ் 
வதரவப்ைடலாம்.

கேலும் த வல் ளுக்கு
வருக  தோருங் ள்: COVIDVaccineWA.org அல்லது DOH.WA.GOV/Coronavirus

அகைக் வும்: 1-800-525-0127, ைின்னர் # ஐ அழுத்தவும். பமாழி உதவி கிரடக்கிறது.

தடுப்பூசி பெற நீங் ள் யு.எஸ். குடிே னோ  
இருக்  கதகவயில்கல. அவர் ள் உங் ள் 
குடிகயற்ற நிகல குறித்து க ட்  
ேோட்டோர் ள். 

தனிப்ெட்ட தரவு ள் பெோது சு ோதோர 
கநோக் ங் ளுக் ோ  ேட்டுகே 
ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.

நோன் எங்க  தடுப்பூசி 
பெறலோம்?

எவ்வோறு சந்திப்கெத் 
திட்டேிடுவது?

எனது தடுப்பூசி சந்திப்கெத் 
திட்டேிடுவதற்கு நோன் என்ன ப ோண்டு 
வர கவண்டும்?

தடுப்பூசிக்கு எவ்வளவு பசலவோகும்?

எனக்கு இரண்டோவது முகற தடுப்பூசி 
பசலுத்த கவண்டுேோ?
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இந்த ஆவணத்ரத வவபறாரு வடிவத்தில் வகார, 1-800-525-0127 ஐ அரழக்கவும். காது 
வகளாவதார் அல்லது வகள் திறன் குரறைாடு உள்ள வாடிக்ரகயாளர்கள், தயவுபசய்து 711 
(Washington Relay) ஐ அரழக்கவும் அல்லது civil.rights@doh.wa.gov க்கு மின்னஞ்சல் 
அனுப்ைவும்.

உங்களுக்கு ைக்க விரளவுகரள ஏற்ைட வாய்ப்புள்ளது. 

ஒரு வடாஸ் Johnson & Johnson (J&J) வகாவிட்-19 
தடுப்பூசிக்கு ைதிலாக mRNA வகாவிட்-19 தடுப்பூசிரய 
(Pfizer-BioNTech அல்லது Moderna) ஐ 
எடுத்துக்பகாள்ளுமாறு நாங்கள் ைரிந்துரரக்கிவறாம்.

நீங்கள் தடுப்பூசி பசலுத்திக் பகாள்ள விரும்ைினால்  J&J 

தடுப்பூசி இன்னும் கிரடக்கிறது. உங்களுக்கான 
விருப்ைங்கரளப் ைற்றி ஒரு சுகாதார வசரவ
வழங்குநரிடம் வைசவும். 

தடுப்பூசி வைாடுவது ைணியின் வைாது ைாதுகாப்ைாக இருக்கவும், 
உங்கள் நண்ைர்கள் மற்றும் குடும்ைத்தினரர அடிக்கடி 
சந்திக்கவும் உதவும்.

நீங்கள் தீவிரமாக வநாய்வாய்ப்ைடுவதற்கான, 
மருத்துவமரனயில் வசர்க்கப்ைடுவதற்கான அல்லது வகாவிட்-19
வநாயினால் இறப்ைதற்கான வாய்ப்பு மிகக் குரறவு. 

COVID-19 தடுப்பூசி, வநாய் ஏற்ைடாமல் தடுக்கும் 
வநாய்க்பகதிரான ைாதுகாப்புகரள 
உருவாக்குவதற்கு உங்கள் உடலுக்கு 
ையிற்சியளிக்கிறது.

க ோவிட்-19 தடுப்பூசி 
என்ன பசய் ிறது?

ெக்  விகளவு ள் என்ன?

இரண்டு தடுப்பூசிகள் எடுக்கும் சூழ்நிரலயில், இரண்டாவது 
தடுப்பூசிக்கு ைிறகு ைக்க விரளவுகள் வமாசமாக 
இருக்கலாம்.

உங்களுக்கு ஒவ்வாரம ஏற்ைட்டால் 911 ஐ அரழக்கவும். 
எந்தபவாரு ைக்க விரளவுகரளயும் ைற்றி V-safe இல் ைதிவு 
பசய்யலாம்: vsafe.cdc.gov. 

ஆம். அரனத்து தடுப்பூசிகளும் ைல்லாயிரக்கணக்கான 
மக்களுக்குச் பசலுத்தி ைரிவசாதிக்கப்ைட்டரவ. 

ைல இன மக்களிடமும் மற்றும் உடல் ைருமன், நீரிழிவு வநாய், 
இதய வநாய், கல்லீரல் வநாய் மற்றும் எச்.ஐ.வி வைான்ற வநாய்கள் 
உள்ளவர்களிடமும் ைரிவசாதித்து தடுப்பூசிகள் ைாதுகாப்ைானரவ 
என்று உறுதி பசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

தடுப்பூசி ள் ெோது ோப்ெோனகவயோ?

நோன் ஏன் தடுப்பூசி கெோட கவண்டும்?
ஒரு தடுப்பூசி ேற்ற 
தடுப்பூசி கள விட சிறந்ததோ?

?

உங் ள் உடல் முழுவதும்:

• வசார்வு
• தரலவலி
• தரச வலி
• குளிர்
• காய்ச்சல்
• குமட்டல்

உங் ள் க யில் தடுப்பூசி 
பசலுத்தப்ெட்ட இடத்தில்:

• வலி
• சிவந்து வைாதல்
• வகீ்கம்

Department of Health ைாதுகாப்பு குரறைாடுகள் 
ஏதும் இல்ரல என்ைரத உறுதிப்ைடுத்த 
ைாதுகாப்பு அறிக்ரககரள தவறாமல் 
சரிைார்க்கிறது.


