
க�ோவிட்-19 தடுப்புமருந்து

உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 8 இல் 1 

FAQஅடிக்கடி க்கட்கப்படும் க்கள்வி்கள

*இந்த ஆவணம் முழுவ்திலும் நாங்கள் ப�ாதுவான முறையில் “்தடுப்பு மருநது” என்று குைிப்�ிடுற்கயில் Health Canada ஆர�ாக்கிய ்கனடா 
அறமப்�ினால் மக்களுககு ஏறைலாம் என்று அங்ககீ்காிக்கப்�ட்டு உள்்ள எல்லா வற்கயான ்தடுப்பு மருநது்கற்ளயும் குைிப்�ிடு்கிரைாம்.

க�ோவிட் -19 க�ோயுக�ோன தடுப்பு மருந்து�ள் எவவோறு உருவோக�ப் பட்்டன? இவவ 
போது�ோப்பு உவ்டயனவோ� உள்்ளனவோ?
• க்கறா்ிட்-19 க�றாய்க்குக் ்கறாரணமறான வ்ரசு முதலில் ்கண்ட்ியப்பட்ட ச்பறாழுது, உல்கசமங்கிலும் 

இருநத ்பல ்ிஞ்றானி்கள இதவன எதிர்ததுப க்பறாரறாடும் தடுபபு மருநது்கவள உரு்றாக்்க முற்பட்டனர். 
ஒரு தடுபபு மருநதிவன உரு்றாக்்க ்ழக்்கமறா்க �ீண்ட ்கறாலம் எடுக்கும். ஆனறால் இநதத தடவ்யின 
ச்பறாழுது உல்கில் எல்கலறாரும் ஒனறு கெர்நது உவழதது, தடுபபு மருநதின உரு்றாக்்கததில் 
அடங்கியுளள ்பல்க்று ்படி�ிவல்கவள ஒகர க�ரததில் �ி்கழ அனுமதிக்கும் ்ிதததில், க்பறாதுமறான 
�ிதி, மனிதர்்கள மறறும் ச்பறாருததமறான ்கரு்ி்கள ஆ்கியன ்கிவடப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இநத 
ஆரறாய்்செிப ்பறாவதயின ஒவச்றாரு ்கட்டததிலும் ்பறாது்கறாபபு �ிவல இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. 

• ஒவச்றாரு ்ருடமும் ்பரு்்கறாலதகதறாடு அண்டி ்ரும் சுரக்்கறாய்்செலுக்கு எனறு ்பறாது்கறாப்பறான புதிய  
ஒரு தடுபபு மருநதிவன உரு்றாக்கு்கி்றார்்கள. 

• ஏதறா்து ஒனறு புதிதறா்கத தவலசயடுக்கும் ச்பறாழுது ்க்வல ச்கறாள்தும் �ி்செயமில்லறாத ஒரு �ிவலவய 
உணர்்தும் இயல்்பறான தனவம்கள ஆகும். இருப்பினும், Health Canada (்கனடறா ஆகரறாக்்கிய 
அவமபபு) மி்கக் ்க்னமறா்க �ிவ்க்ற்ப்படும் ஒரு மருநது அங்கீ்கறார �வடமுவ்வயப ்பின்பற்ி 
்ரு்கி்து. இதனறால் இஙகு �றாம் எடுக்கும் தடுபபு மருநது்கள மறறும் மருநதுப ச்பறாருட்்கள யறாவும் 
்பறாது்கறாப்பறானவ்யறா்க இருப்பது உறுதி செய்யப்படு்கி்து.

• மருதது்ர்்களும் ்ிஞ்றானி்களும் கெர்நது உவழதது, ்கனடறா்ில் இபச்பறாழுது ்கிவடக்்கக் கூடியன்றா்க 
உளள �றானகு ்வ்கத தடுபபு மருநது்களும் உ்பகயறா்கததுக்கு ்பறாது்கறாப்பறானவ் என்பவத உறுதி செய்து 
உளளனர். தடுபபு மருநதின ்பறாது்கறாபபு �ிவலயிவனத சதறாடர்நது அ்ர்்கள அ்தறானிதது, ஏதறாயினும் 
அறாிதறான ்பக்்க ்ிவளவு்கள கதறானறு்கின்ன்றா என்பவதயும் ்கண்்கறாணிதது ்ரு்கின்னர். இ்சசெயல் 
முவ்யின ்ழியறா்க ்பறாது்கறாப்பறான ்பயனுறுதி ச்கறாண்ட தடுபபு மருநது ்ழங்கப்படு்வத �றாம் உறுதி 
செய்ய முடி்கி்து.

• ்பல மில்லியன்கள எண்ணிக்வ்கயிலறான மக்்கள தடுபபு மருநது்கவள எடுதத ்பின்பறா்க, AstraZeneca 
மறறும் Janssen ்வ்க்கவள்ச கெர்நத தடுபபு மருநது்கள தடுபபு மருநதினறால் தூண்டப்படும் vaccine 
induced vaccine- thrombotic thrombocytopenia (VITT) என் ஓர் அறாிதறான, ஆனறால் தீ்ிரமறான 
இரததக் க்கறாளறா்ிவன உண்டறாக்்கலறாம் எனறு அ்ியப்பட்டு உளளது. இக்க்கறாளறா்ின ்ிவள்றா்க 
குருதி உவ்வுக் ்கட்டி்படுதல், தீ்ிரெி்கி்சவெப ்பிறாிவு அனுமதி மறறும் மரணம் கூட ஏற்பட ்றாய்பபுண்டு. 
ஆயினும் இம்மருநது்களின ்பறாது்கறாபபுக்்கறான ்கண்்கறாணிபபு மி்கவும் ்கண்டிப்பறா்க இருநத ்கறாரணததறால் 
்ிஞ்றானி்கள அறாிதறா்க �ி்கழும் இப்பக்்க ்ிவள்ிவன அ்தறானிக்்க முடிநததுடன, இபச்பறாழுது 
வ்ததியர்்கள இதவன அவடயறாளம் ்கண்டு ெி்கி்சவெயளிக்்கவும் முடி்கி்து.

க�ோவிட்-19 தடுப்பு மருந்ததில் ஒன்ிலும் கூடிய வவ��ள் உள்்ளனவோ?
• உல்கம் அடங்கிலும் இவ்றா்றான தடுபபு மருநது்கள ்பல உரு்றாக்்கப்பட்டு ்ரு்கின்ன. இபக்பறாவதய 

�ிவலவமயில் ்கனடறா்ில் உ்பகயறா்கததுக்்கறா்க �றானகு ்வ்கயறான தடுபபு மருநது்களுக்கு அரெ அங்கீ்கறாரம் 
்ழங்கப்பட்டு உளளது அவ்: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, மறறும் Janssen (Johnson 
& Johnson) ஆ்கியன. இததடுபபு மருநது்கள ெறறு க்று்பட்ட முவ்்களில் உரு்றாக்்கப்பட்டு அவ்றாக் 
செயற்படு்கின்ன என்க்பறாதிலும் இவ் எல்லறாகம க்கறா்ிட்-19 க�றாய் ்கறாரணமறா்க உங்களுக்கு ஏற்படும் 
மரணதவதயும் வ்ததியெறாவலயில் அனுமதிக்்கப்படு்வதயும் தடுதது உங்கவளக் ்கறாப்பறாறறு்கின்ன.

்கவடெியறா்கப புதுப்பிக்்கப்பட்டது: கம 17, 2021



உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 8 இல் 2 

FAQ க�ோவிட்-19 க�ோய் தடுப்பு மருந்து பற்ியது

*இந்த ஆவணம் முழுவ்திலும் நாங்கள் ப�ாதுவான முறையில் “்தடுப்பு மருநது” என்று குைிப்�ிடுற்கயில் Health Canada ஆர�ாக்கிய ்கனடா 
அறமப்�ினால் மக்களுககு ஏறைலாம் என்று அங்ககீ்காிக்கப்�ட்டு உள்்ள எல்லா வற்கயான ்தடுப்பு மருநது்கற்ளயும் குைிப்�ிடு்கிரைாம்.

Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca and Janssen (Johnson & Johnson) 
ஆ�திய தடுப்பு மருந்து�ளுககு இவ்டயில் கவறுபோடு எனன?

தடுப்பு மருந்து 
பபயர்

Pfizer-
BioNTech Moderna AstraZeneca Johnson  

& Johnson
தடுப்பு மருந்து 

இன வவ� mRNA mRNA அடிகனறா வ்ரஸ்-
அடிப்பவடயிலறானது

அடிகனறா வ்ரஸ் 
அடிப்பவடயிலறானது

தவ�வம 
வயது

12 உம் 
கூடியதும்

18 உம் 
கூடியதும் 18 உம் கூடியதும் 18 உம் கூடியதும்

கதவவயோன-
பங�்ளவு�ள் ்பங்களவு 2 ்பங்களவு 2 ்பங்களவு 2 ்பங்களவு 1

ஓர் mRNA இனத் தடுப்பு மருந்து என்ோல் எனன?
• தடுபபு மருநது்களறான Pfizer-BioNTech, Moderna ஆ்கிய இரண்டும் mRNA இனதவத்ச கெர்நத தடுபபு 

மருநது்களறா்க உளளன.
• உடலில் ஒரு ்கல உட்ச்பறாருளறா்க இருநது்ரும் mRNA ்பற்ிய ஆரறாய்்செி புதிய ஒன்ல்ல. ்பல தெறாபத 

்ருடங்களறா்க இது ்பற்ிய ஆரறாய்்செி சதறாடர்நது ்நதுளளது.
• உங்கள உடற்கலங்கள (cells) க்கறா்ிட்-19 க�றாயின வ்ரசுக் ்கிருமி்கவள எதிர்தது மு்ியடிக்்க உதவும் 

க�றாசயதிர்பபுப ச்பறாருட்்கவள (antibodies) உடலில் உரு்றாக்்கத கதவ்ப்படு்கின் தயறாறாிபபுக் 
கு்ிப்பிவன, இநத mRNA என் ்கல உட்ச்பறாருள உங்கள ்கலங்களுக்கு ்ழஙகு்கின்து.

• ்ிஞ்றானி்கள முதலில் க்கறா்ிட் 19 க�றாய்க்்கறான வ்ரசுக் ்கிருமியின உடல்மீது உளள “தூண்டல் புரதம்” 
(spike protein) எனனச்ன அவடயறாளம் ்கண்டு ச்கறாண்டனர். அதன்பி்கு இநத ஆ்பதது இல்லறாத 
தூண்டல் புரதததிவன உங்கள உடலில் எப்படித தயறாறாிப்பது எனறு ்கலங்களுக்கு்ச செறால்லு்கின் mRNA 
இனத தடுபபு மருநதிவன ்ிஞ்றானி்கள உரு்றாக்்கினர்.

• �ீங்கள இத தடுபபு மருநதிவன உங்கள உடலினுள எடுக்கும் ச்பறாழுது அது உங்கள உடலில் ஆ்பதது 
இல்லறாத தூண்டல் புரதததிவன உண்டறாக்கும்்படி உங்கள ்கலங்களுக்கு அ்ிவுறுதது்கின்து. உங்கள 
உடலில் உளள க�றாசயதிர்பபுத சதறாகுதியும் இபபுரதததுக்கு எதிரறா்க க்பறாரறாடும்்படி க�றாசயதிர்பபுப 
ச்பறாருட்்கவள உரு்றாக்கு்கின்ன. அதன்பி்கு �ீங்கள க்கறா்ிட்-19 வ்ரசுக் ்கிருமி்களுக்கு மு்கம் 
ச்கறாடுக்கும் ச்பறாழுது அ்றறுடன க்பறாரறாடி அழிப்பது எப்படிசயனறு உங்கள உடம்பு அ்ிநது 
வ்ததிருக்கும். தடுபபு மருநதிவன ஏற்ிய ்பின அதவனத சதறாடர்நது ்ரு்கின் தவெ�றார் ்லி, ்கறாய்்செல் 
இனனும் ெில இகலெறான ்பக்்க ்ிவளவு்கள உண்டறா்தறகு இதுக் ்கறாரணமறா்க அவம்கி்து.

• இபச்பறாழுது உங்கள க�றாசயதிர்பபு சதறாகுதி (immune system) இநத வ்ரசுக் ்கிருமியிவன ்றா்ப்கததில் 
வ்ததுக் ச்கறாளளு்கி்து. �ீங்கள இனிகமல் க்கறா்ிட்-19 வ்ரசுக் ்கிருமிக்கு மு்கம் ச்கறாடுக்்க க�றாிடும் 
ச்பறாழுது, உங்கள உடம்பு அதவன அவடயறாளம் ்கண்டு அதனுடன க்பறாரறாடி ச்னறு ்ிடு்கின்து. 
இதனச்பறாழுது உங்களுக்கும் சு்கவீனம் எதுவும் ஏற்படு்தில்வல.

• தடுபபு மருநது உங்களுக்குக் க்கறா்ிட்-19 க�றாயிவனக் ச்கறாடுக்்கமறாட்டறாது.

ஓர் அடிகனோவவரஸ் அடிப்பவ்டயிலோன தடுப்பு மருந்து என்ோல் எனன?
• AstraZeneca மறறும் Janssen (Johnson & Johnson) ஆ்கியன அடிகனறாவ்ரஸ் அடிப்பவடயிலறான 

தடுபபு மருநது்களறா்க உளளன.
• அடிகனறாவ்ரசு்கள என்பவ் ெறாதறாரணமறா்கக் ்கறாணப்படும் ஓர் இன வ்ரசுக்்கள. இவ் தடிமல் க்பறான் 

அ்ிகு்ி்கவள உண்டறாக்்கக் கூடியவ். 
• அடிகனறாவ்ரஸ் அடிப்பவடயிலறான தடுபபு மருநது்கள ்பல தெறாபத ்ருடங்களறா்க ஆரறாயப்பட்டு 

்நதுளளன. இவ் க்று இன வ்ரசுக்்களின உடல் மர்பணுப ச்பறாருவள (DNA) உங்கள உடலுக்கு 
்ழங்கி, அதறகு எதிரறான க�றாசயதிர்பபுப ச்பறாருட்்கவள உண்டறாக்கும்்படி உங்கள உடல் ்கலங்களுக்கு 
அ்ிவுறுதது்கின்ன. ஆனறால் அவ் கு்ிதத வ்ரசு க�றாயிவன உங்களில் உண்டறாக்கு்தில்வல. 

(்பக்்கம் 3 க்கு சதறாடரு்கி்து)



உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 8 இல் 3 

FAQ க�ோவிட்-19 க�ோய் தடுப்பு மருந்து பற்ியது

*இந்த ஆவணம் முழுவ்திலும் நாங்கள் ப�ாதுவான முறையில் “்தடுப்பு மருநது” என்று குைிப்�ிடுற்கயில் Health Canada ஆர�ாக்கிய ்கனடா 
அறமப்�ினால் மக்களுககு ஏறைலாம் என்று அங்ககீ்காிக்கப்�ட்டு உள்்ள எல்லா வற்கயான ்தடுப்பு மருநது்கற்ளயும் குைிப்�ிடு்கிரைாம்.

• க்கறா்ிட்-19 க�றாயுக்்கறான தடுபபு மருநது ்ிடயததில் ஆரறாய்்செியறாளர்்கள க்கறா்ிட்-19 வ்ரசு 
க�றாய்க்்கிருமியின மர்பணுப ச்பறாருவள ஒரு மறாறறுப ச்பறாருளறா்கப ்பயன்படுததி உளளனர். 

• அடிகனறாவ்ரஸ் அடிப்பவடயிலறான தடுபபு மருநது ஆ்பதது இல்லறாத க்கறா்ிட்-19 தூண்டல் 
புரதததிவன உங்கள உடலில் உண்டறாக்கு்கி்து. இததூண்டல் புரதம் உங்கள உடலின க�றாசயதிர்பபுத 
சதறாகுதியிடம் க்கறா்ிட்-19 வ்ரசுக் ்கிருமிக்கு எதிரறா்கப க்பறாரறாடு்கின் க�றாசயதிர்பபுப ச்பறாருட்்கவள 
உரு்றாக்கும்்படி கூறு்கி்து.

• தடுபபு மருநதிவன ஏற்ிய ்பின அதவனத சதறாடர்நது ்ரு்கின் தவெ�றார் ்லி, ்கறாய்்செல், இனனும் ெில 
இகலெறான ்பக்்க ்ிவளவு்கள உண்டறா்தறகு இதுக் ்கறாரணமறா்க அவம்கி்து.

• இபச்பறாழுது உங்கள க�றாசயதிர்பபு சதறாகுதி (immune system) இநத க்கறா்ிட்-19 வ்ரசுக் 
்கிருமியிவன ்றா்ப்கததில் வ்ததுக் ச்கறாளளு்கி்து. �ீங்கள இனிகமல் க்கறா்ிட்-19 வ்ரசுக் 
்கிருமிக்கு மு்கம் ச்கறாடுக்்க க�றாிடும் ச்பறாழுது, உங்கள க�றாசயதிர்பபு சதறாகுதி அதவன அவடயறாளம் 
்கண்டு அதனுடன க்பறாரறாடி ச்னறு ்ிடு்கின்து. இதனச்பறாழுது உங்களுக்கும் சு்கவீனம் எதுவும் 
ஏற்படு்தில்வல.

• தடுபபு மருநது உங்களுக்குக் க்கறா்ிட்-19 க�றாயிவனக் ச்கறாடுக்்கமறாட்டறாது

மருந்து�ள் மத்ததியில், உயர்வோன பயனிவ்வு உவ்டவம (efficacy) வீதம் ப�ோண்ட 
தடுப்பு மருந்து�ள் தோழவோ� அதவனக ப�ோணடுள்்ள மருந்து�வ்ள வி்ட கமலோனவவ 
எனறு �ருதலோமோ?
• ஒரு தடுபபு மருநதின ்பயனிவ்வு உவடவம என்பது செயல்முவ்யறான ெி்கி்சவெ ஆய்வு்களில் 

்பயன்படுததப்படும் ஒரு ்றார்தவதயறா்க இருக்்கி் து. இநத ்றார்தவத, ்கட்டுப்படுததிய �ிவலவம்களின ்கீழ் 
தடுபபு (க்பறாலி மருநதுக் குழு) மததியில் கதறானறும் க்கறா ி்ட்-19 க�றாயறாளர்்களின எண்ணிக்வ்ககயறாடு 
ஒப்பிடும் ச்பறாழுது, தடுபபு மருநது ஏற்ப்பட்ட மக்்கள (ெி்கி்சவெக் குழு) மததியில் கதறானறும் க்கறா ி்ட்-19 
க�றாயறாளர்்களின எண்ணிக்வ்கயின வீழ்்செிவயக் கு ி்ப்பிடு்கி் து.

• தடுபபு மருநதின ்பயனிவ்வு உவடவம (efficacy) என்பது அதன ்பயனுறுதி �ிவல (effectiveness) என்பதில் 
இருநது க்று்பட்டதறா்க உளளது. ெறாதறாரண உல்க �ிவலவமயின ்கீழ், ெி்கி்சவெ ஆய்வு முயறெிக்கு ச்ளிகய, 
ஒரு தடுபபு மருநது எநத அளவுக்கு ெி் ப்பறா்க செயல்்படு்கி் து என்பவதப ்பயனுறுதி �ிவல கு ி்ப்பிடு்கி் து. 

• க்கறா ி்ட்-19 க�றாய் ்கறாரணமறா்க வ்ததியெறாவலயில் அனுமதிக்்கப்படுதல் மறறும் மரணம் ஆ்கிய்றவ்த 
தடுப்பதில், �றானகு ்வ்கயறான தடுபபு மருநது்களில் எல்லறாகம மி்கவும் உயர்நத ்பயனுறுதி (effective) 
ச்கறாண்டன்றா்க உளளன.

• �றானகு ்வ்கயறான தடுபபு மருநது்களும் க்கறா்ிட்-19 ்கறாரணமறா்க ்ிவளயும் ்பறாரதூரமறான அ்ிகு்ி்கள, 
வ்ததிய ெறாவல அனுமதி மறறும் மரணம் ஆ்கிய்ற்ில் இருநது உங்கவளப ்பறாது்கறாக்்கின்ன. 

• தடுபபு மருநது்களின க்று்பட்ட ்பயனிவ்வு உவடவம ்பற்ி �ீங்கள அதி்கம் ்க்வலப்படத 
கதவ்யில்வல. ஏசனனில் தடுபபு மருநது ஏற்ப்பட்ட ஒவச்றாரு �்பரும் க்கறா்ிட்-19 க�றாயின 
்படுகமறாெமறான அ்ிகு்ி்களில் இருநது ்பறாது்கறாக்்கப்படு்கின்றார். 

சில தடுப்பு மருந்து�ளு்டன பதோ்டர்புபட்்ட குருததியுவ்வுக �ட்டிபடுதல் பற்ி எனன 
பதோியும்?
• VITT என்பது அறாிதறா்க �ி்கழு்கின் ஆனறால் தீ்ிரமறான ஓர் இரததக் க்கறாளறாறு ஆகும். AstraZeneca 

அல்லது Janssen தடுபபு மருநது உடலில் ஏற்ிய ்பின ்ரும் �றானகு முதல் 28 �றாட்்களின உளளறா்க 
இது உண்டறா்கலறாம். Pfizer அல்லது Moderna தடுபபு மருநது்களுடன VITT இநதக் க்கறாளறாறு சதறாடர்பு 
ச்கறாண்டதறா்க இல்வல. 

• இதவனப க்பறான் இனனுசமறாரு இரததக் க்கறாளறா்றா்க இருநது ்ரும் heparin-induced 
thrombocytopenia (HIT) அல்லது cerebral sinus vein thrombosis எனப்படும் மூவளய �றாளக் 
குருதியுவ்வு முனபு கதறான்ியுளள மனிதர்்களில், இநத VITT இரததக் க்கறாளறாறு ஏற்படும் ஆ்பதது 
அதி்கமறா்க இருக்கும். இநத மருதது்க் க்கறாளறா்ின ்கறாரணமறா்க ெில ்வ்கயறான குருதியுவ்வுக் 
்கட்டி்படுதல், தீ்ிரெி்கி்சவெப ்பிறாிவு அனுமதி்கள மறறும் மரணம் கூட �ி்கழலறாம்.

(்பக்்கம் 4 க்கு சதறாடரு்கி்து)

(்பக்்கம் 2 இல் இருநது சதறாடரு்கி்து )



உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 8 இல் 4 

FAQ க�ோவிட்-19 க�ோய் தடுப்பு மருந்து பற்ியது

*இந்த ஆவணம் முழுவ்திலும் நாங்கள் ப�ாதுவான முறையில் “்தடுப்பு மருநது” என்று குைிப்�ிடுற்கயில் Health Canada ஆர�ாக்கிய ்கனடா 
அறமப்�ினால் மக்களுககு ஏறைலாம் என்று அங்ககீ்காிக்கப்�ட்டு உள்்ள எல்லா வற்கயான ்தடுப்பு மருநது்கற்ளயும் குைிப்�ிடு்கிரைாம்.

•  க்கறா்ிட்-19 க�றாய்கூட இவ்றா்றான குருதியுவ்வு்கவள, தீ்ிர ெி்கி்சவெப்பிறாிவு அனுமதி மறறும் 
மரணதவத ்ிவள்ிக்்க முடியும். ெில க�றாயறாளர்்களின ்ிடயததில் க்கறா்ிட்-19 க�றாய் ெிக்்கல் �ிவல 
உண்டறா்தறால் ஏற்படும் ்பறாரதூரமறான ஆ்பததிவன ்ிட AstraZeneca அல்லது Janssen தடுபபு 
மருநதினறால் உண்டறாகும் மருதது்ப ்பிர்செிவன்கள மி்கக் குவ்நத ஆ்பதவதகய உண்டறாக்கு்கின்ன. 
உங்கள செறாநத �ிவலவமயில் ஏற்படக் கூடிய ஆ்பததுக்்கள ்பற்ிய த்க்லிவனப ச்பறு்தறகு, உங்கள 
ஆகரறாக்்கிய ்பரறாமறாிபபு ்ழஙகு�ருடன உவரயறாடுங்கள. இவ்வ்கயறான தடுபபு மருநது்கவள �ீங்கள 
எடுக்்கலறாமறா எனறு தீர்மறானிப்பதறகு அது உதவும்.

• AstraZeneca தடுபபு மருநதினறால் ்ிவளயக் கூடிய அதி்கறாிதத ஆ்பததின ்கறாரணமறா்க, ஒனரறா்ிகயறா 
மறா்கறாண அரசு கு்ிப்பிட்ட இததடுபபு மருநதின முதலறா்து ்பங்களவு (dose) ்ி�ிகயறா்கதவத 
தற்கறாலி்கமறான �ிறுததி வ்க்்கத தீர்மறானிதது உளளது. இம்மருநதின முதலறா்து ்பங்களிப்பிவன �ீங்கள 
ஏறச்கனக் எடுதது ்ிட்டீர்்கள என்றால், ெி்நத ்பயனுறுதி ச்கறாண்ட ஒரு தடுபபு மருநதிவன �ீங்கள 
எடுததுளளீர்்கள என்பவத சதறாிநது ச்கறாளளுங்கள. உங்களுவடய தடுபபு மருநதுக்்கறான இரண்டறா்து 
்பங்கள்றா்க சதறாடர்நது AstraZeneca ்ழங்கப்படலறாம் அல்லது க்ச்றாரு தடுபபு மருநது எடுக்கும் 
்றாய்பபு உங்களுக்கு ்ழங்கப்படக் கூடும்.

�ோன AstraZeneca தடுப்பு மருந்ததிவன எனது முதலோவது தடுப்பு மருந்துப் பங�்ளவோ� 
எடுத்துக ப�ோணக்டன. கு்ிப்பிட்்ட இத்தடுப்பு மருந்ததிவன ஒனரோ்ிகயோ அரசு 
இப்பபோழுது �ிறுத்ததி வவத்துள்்ள �ிவலவமயில் எனது இரண்டோவது தடுப்பு மருந்துப் 
பங�்ளவுககு எனன �ி�ழும்?
• மி்க்ச ெமீ்ப ்கறாலததில் கமறச்கறாளளப்பட்ட க�றாய் ஆ்பததுப ்பறாிெீலவனயின அடிப்பவடயிலும் Pfizer 

மறறும் Moderna vaccines, தடுபபு மருநது்கள மறா்கறாணததுக்கு ்கிவடக்கும் �ிவலவம அதி்கறாிதது 
்ரு்தனறாலும் ஒனரறா்ிகயறா அரசு AstraZeneca தடுபபு, மருநதிவன முதலறா்து ்பங்கள்றா்க 
மக்்களுக்குக் ச்கறாடுப்பவத �ிறுததி வ்க்்கத தீர்மறானிதது உளளது. 

• AstraZeneca மருநது சதறாடர்நது ்பயனுறுதி �ிவல ச்கறாண்டதறா்க இருநது ்ரு்கி்து. ஆனறாலும் VITT 
என் மி்க அறாிதறா்க ஏற்படும் இரததக் க்கறாளறாறு அநத மருநதுடன சதறாடர்பு ்பட்டதறாய் அதவன முதலறா்து 
்பங்கள்றா்க எடுதத ்பின �றானகு முதல் 28 �றாட்்களின உளளதறா்க உண்டறா்கலறாம் என் ஆ்பதது இருக்்கி்து.

• �ீங்கள அதவன முதலறா்து ்பங்கள்றா்க எடுததுக் ச்கறாண்டீர்்கள என்றால், க்கறா்ிட்-19 க�றாயினறால் 
�ீங்கள ்கடுவமயறா்க்ச சு்கவீனம் அவடயறாமல் �னகு ்பறாது்கறாக்்கப்படு்கி்ீர்்கள என்பவத அ்ிநது 
ச்கறாளளுங்கள. உங்களுவடய இரண்டறா்து தடுபபு மருநதுப ்பங்கள்றா்க உங்களுக்கு AstraZeneca 
்ழங்கப ்படலறாம் அல்லது அதற்கப ்பதிலறா்க Pfizer அல்லது Moderna தடுபபு மருநது கூடத தரப்படலறாம். 
இது சதறாடர்்பிலறான ்ழி்கறாட்டும் ச�்ிமுவ் ்கிவடக்கும் ெமயததில் அடிக்்கடி க்கட்்கப்படும் க்கள்ி 
இதழில் அதவன �றாம் புதிய த்க்லறா்க ச்ளியிடுக்றாம். 

VITT என் உ்டல்�லக க�ோ்ளோ்ின அ்ிகு்ி�ள் எவவ?
• ஒரு தடுபபு மருநதிவன உடலில் எடுதத ்பினபு ்கவளப்பறான ஓர் உணர்வு, உடல்்லி அல்லது மருநதூெி 

ஏற்ப்பட்ட இடததில் க�றாவு ஆ்கிய்றவ் உணர்்து ஒரு ெறாதறாரண இயல்்பறாகும். இவ் VITT 
க்கறாளறாறுக்்கறான அவடயறாளங்கள அல்ல. �ீங்கள AstraZeneca தடுபபு மருநதிவன �றானகு முதல் 
28 �றாட்்களின முன்பறா்க உங்களுவடய முதலறா்து தடுபபு மருநதுப ்பங்கள்றா்க எடுதது இருநதறால், VITT 
க்கறாளறா்ிவனக் ்கறாட்டும் அ்ிகு்ி்கள இதறகுள உங்களுக்கு உண்டறா்கி அவ் ்பற்ி �ீங்கள அ்ிநது 
இருபபீர்்கள. �ீங்கள AstraZeneca தடுபபு மருநதிவன எடுதத ்பினபு, �றானகு முதல் 28 �றாட்்களின 
உளளறா்கப ்பின்ரும் அ்ிகு்ி்கள உங்களில் கதறானறும் என்றால், உங்களுக்கு்ச ெமீ்பமறா்க உளள 
அ்ெர்கறால ெி்கி்சவெ �ிவலயததுக்கு செனறு உங்கவளக் ்கறாட்டுங்கள :

 - ்கடுவமயறான தவலயிடி உண்டறா்கிப க்பறா்கறாமல் �ிவலதது �ிற்கி்து.
 - ் லிபபு
 - உங்கள உடலின ஒரு ்பறா்கதவத அவெப்பதில் ெிரமம்
 -  புதிதறா்க ்நது க்பறா்கறாமல் �ிவலதது �ிறகும் சதளி்ற் அல்லது இரட்வடப ச்பறாருட்்களறா்கத 

சதன்படும் ்கண்்பறார்வ்
 - க்பசு்தில் ெிரமம்

(்பக்்கம் 3 இல் இருநது சதறாடரு்கி்து )

(்பக்்கம் 5 க்கு சதறாடரு்கி்து)



உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 8 இல் 5 

FAQ க�ோவிட்-19 க�ோய் தடுப்பு மருந்து பற்ியது

*இந்த ஆவணம் முழுவ்திலும் நாங்கள் ப�ாதுவான முறையில் “்தடுப்பு மருநது” என்று குைிப்�ிடுற்கயில் Health Canada ஆர�ாக்கிய ்கனடா 
அறமப்�ினால் மக்களுககு ஏறைலாம் என்று அங்ககீ்காிக்கப்�ட்டு உள்்ள எல்லா வற்கயான ்தடுப்பு மருநது்கற்ளயும் குைிப்�ிடு்கிரைாம்.

 - அ்ெரமறா்க மூ்சசு எடுததல்
 - ்கடுவமயறான மறார்பு, ்பினமுதுகு அல்லது ்யிறறு ்லி
 - அெறாதறாரண முவ்யில் இரததம் ்டிதல் அல்லது கதறாலில் இரததம் ்கண்டுதல்
 -  கதறாலில் புதிதறா்கத கதறானறும் ெி்பபு அல்லது ்கததறாி �ி்மறான புளளி்கள அல்லது இரததக் ச்கறாபபுளங்கள
 -  உங்கள புஜப ்பகுதியில் அல்லது ்கறாலில் புதிதறா்கத கதறானறும் ்கடுவமயறான வீக்்கம், ்லி அல்லது 

கதறால் �ி்மறாற்ம் 

�ோன சுரக�ோய்சசல் (flu) தடுப்பு மருந்ததிவன எடுத்து இருந்தோல் க�ோவிட்-19 
க�ோயுக�ோன தடுப்பு மருந்வதயும் கூ்டகவ உ்டலில் ஏற்லோமோ?
• ஆம், �ீங்கள சுரக்்கறாய்்செல் தடுபபு மருநதிவன எடுதது இருநத க்பறாதிலும் க்கறா்ிட்-19 க�றாயுக்்கறான 

தடுபபு மருநதிவனயும் ஏற் முடியும். தடுபபு மருநது்கள இரண்வடயும் கெர்தது எடுப்பதனறால் 
்பிர்செிவன்கள எவ்யும் கதறான்ப க்பறா்தில்வல. சுரக்்கறாய்்செல் தடுபபு மருநது உங்கவள சுரக்்கறாய்்செல் 
வ்ரசுக் ்கிருமியில் இருநது ்பறாது்கறாக்்க உதவு்கி்து. இநத வ்ரசு க்கறா்ிட்-19 வ்ரெில் இருநது 
க்று்பட்ட ஒரு ்வ்க வ்ரசு ஆகும். எனினும் �ீங்கள ெமீ்பததில் சுரக்்கறாய்்செல் தடுபபு மருநது அல்லது 
க்று எநத தடுபபு மருநது எடுதது இருநதறாலும் �ீங்கள குவ்நத ்பட்ெம் 14 �றாட்்கள (2 ்றாரங்கள) 
ச்பறாறுதது இருநத ்பினனர்தறான க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநதிவன எடுக்்கக்ண்டும்.

தடுப்பு மருந்து க�ோவிட்-19 க�ோயுககு எததிரோ� எனககு இருககும் க�ோயத்தடுப்பு 
வலுவிவனக கூட்டுமோ? �ோன இவத எடுத்தபினபும் க�ோயக �திருமிவயப் பரப்ப முடியுமோ? 
• ஆம், இத தடுபபு மருநது க்கறா்ிட்-19 க�றாய் வ்ரசுக்கு எதிரறா்க உளள உங்கள க�றாய்ததடுபபு 

்லு்ிவன கூட்டி அதி்கறாிக்கும். 
• ்ிஞ்றானி்கள மறறும் மருதது்ர்்கள க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநது எடுதத மனிதர்்கள க்கறா்ிட்-19 

க�றாயிவன மற்்ர்்களுக்கு ்பரப்பமுடியுமறா எனறு இபச்பறாழுதும் ்கண்்கறாணிதது ்ரு்கின்னர். 

எனனி்டம் ஆகரோக�திய அட்வ்ட அல்லது கவறு அரசோங� அவ்டயோ்ள ஆவணம் எதுவும் 
இல்லோத �ிவலவமயில் �ோன இத் தடுப்பு மருந்ததிவன எடுக� முடியுமோ?
• ஆம், ஆகரறாக்்கிய அட்வட அல்லது ்பி் அவடயறாள ஆ்ணம் இல்லறாத க்பறாதிலும் ஒவச்றாரு்ரும் 

தடுபபு மருநது (்கிவடக்கும் �ிவலயில்) எடுக்்க முடியும்.

க�ோபயததிர்ப்பு்ச சகததி �ிவல குவலவவ்டந்து இருககும் மக�ள் க�ோவிட்-19 தடுப்பு 
மருந்ததிவன எடுக�கவணடுமோ?
• க�றாசயதிர்பபு்ச ெக்தி �ிவல குவல்வடநது இருக்கும் மக்்களுக்கு க்கறா்ிட்-19 க�றாயினறால் 

பீடிக்்கப்படும் ஆ்பதது அதி்கறாிதது இருக்கும். 
• க�றாசயதிர்பபு்ச ெக்தி �ிவல குவல்வடநது இருக்கும் மக்்களில் க்கறா்ிட்-19 க�றாயின ஆ்பதது 

அதி்கமறா்க உளள ்கறாரணததறால், மருநவத எடுப்பதறகு எதிரறான ்கறாரணி்கள எதுவும் இல்வலசயன்றால், 
க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநதிவன இ்ர்்கள எடுக்்கலறாம். 

• இவ்றா்றான ஜனதசதறாகுதி ்பற்ிய அததறாட்ெிதத்க்ல் மட்டுப்படுததிய ஒன்றா்க இனனமும் இருக்்கி்து 
என் க்பறாதிலும், க�றாசயதிர்பபு ெக்தி குவல்வடநது இருக்கும் மக்்கள தடுபபு மருநது்கவள 
எடுக்கும் ச்பறாழுது, மற்்ர்்களில் ்கறாண்்பது க்பறால அகதமறாதிறாியறான ்பலன தருமறா என்பது ்பற்ி 
ஆரறாய்்செியறாளர்்கள அ்ி்தறகு முற்பட்டு ்ரு்கின்னர்.

• தடுபபு மருநதிவன எடுப்பதறகு முன்பறா்க உங்கள ஆகரறாக்்கிய ்பரறாமறாிபபுக் குழுவுடன உங்கள �ிவலவம 
்பற்ிக் ்கலநதுவரயறாடு்து முக்்கியமறாகும். 

க�ோவிட்-19 தடுப்பு மருந்து, இந்க�ோயக�ோன வவரசுக �திருமியில் இருந்து எனவன 
எவவ்ளவு �ோலம் போது�ோககும்?
• எவ்ளவு ்கறாலம் இநத க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநது உங்கவள க்கறா்ிட்-19 க�றாயில் இருநது 

்பறாது்கறாக்கும் எனறும், அல்லது உங்களுக்கு செயலூக்்க (booster) மருநதூெி கதவ்ப்படுமறா எனறும் 
அ்ி்தறகு இனனும் ்கறாலம் க்பறாத்ில்வல. இக்க்கள்ிக்குப ்பதிலளிக்்க கமலதி்க ஆரறாய்்செி 
கதவ்ப்படு்கி்து. 

(்பக்்கம் 4 இல் இருநது சதறாடரு்கி்து )

(்பக்்கம் 6 க்கு சதறாடரு்கி்து)



உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 8 இல் 6 

FAQ க�ோவிட்-19 க�ோய் தடுப்பு மருந்து பற்ியது

*இந்த ஆவணம் முழுவ்திலும் நாங்கள் ப�ாதுவான முறையில் “்தடுப்பு மருநது” என்று குைிப்�ிடுற்கயில் Health Canada ஆர�ாக்கிய ்கனடா 
அறமப்�ினால் மக்களுககு ஏறைலாம் என்று அங்ககீ்காிக்கப்�ட்டு உள்்ள எல்லா வற்கயான ்தடுப்பு மருநது்கற்ளயும் குைிப்�ிடு்கிரைாம்.

கூ்ப்ப-
டுவது 

க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநதில் வமக்்கிக்றாெிப மின்பகுதி சதறாடறாி்கள அல்லது “நுண்அவலமறாற்ி்கள” 
(“nanotransducers.”) அடங்கி உளளன

உணவம இததடுபபு மருநதில் வமக்்கிக்றாெிப மின்பகுதி எதுவுமில்வல என்பதுடன தடுபபு மருநது மனிதர்்கவள 
்பினசதறாடர்நது ்கண்்கறாணிக்்கக்றா தனிப்பட்ட த்க்ல்்கவள கெ்கறாிக்்கக்றா மறாட்டறாது.

கூ்ப்ப-
டுவது க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநதில் ்பறாதரெம் (mercury)அடங்கி உளளது. 

உணவம 

அனுமதிக்்கப்பட்டு உளள க்கறா்ிட்-19 மருநது்களில் ்பறாதரெம் ஒரு மூலபச்பறாருளறா்க இருக்்க்ில்வல.  
இது ெம்்பநதமறா்க �ீங்கள ஒனரறா்ிகயறா அரெின “க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநது ்பறாது்கறாபபு” இவணயத  
தளததில் தடுபபு மருநதின மூலபச்பறாருட்்கவள அ்ிநது ச்கறாளள முடியும்:
covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-ingredients-and-how-they-work

கூ்ப்ப-
டுவது க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநது எனது DNA மர்பணு அவமப்பிவன மறாறறும். 

உணவம 
தடுபபு மருநது உங்களுவடய க�றாய்ததடுபபு ்லு்ிவன உயர்தது்துடன க�றாசயதிர்பபுப ச்பறாருட்்கவள 
(antibodies) எவ்றாறு உற்பததி செய்யக்ண்டும் எனறு உங்கள உடலுக்கு அ்ிவுறுதது்கி்து. அது 
உங்களுவடய DNA மர்பணுவுடன சதறாடர்பு ச்கறாளளு்கதறா அல்லது அதவன மறாறறு்கதறா இல்வல.

க�ோவிட் தடுப்பு மருந்து�ள் பற்ிய பபோதுவோன �றபவனக �ருத்து�ள் எவவ?

• க்கறா்ிட்-19 க�றாயில் இருநத குணமறா்கி ்நத்ர்்கள மீண்டும் இதசதறாறறுக்கு உளளறாகும் ெறாததியம் 
இல்வலசயனறு ஆரறாய்்செி ்கறாட்டு்கி்து. குவ்நத ்பட்ெம் ெி்ிது ்கறாலமறா்து இவ்ிதம் இருக்கும். 

தடுப்பு மருந்ததிவன �ோன ஒவபவோரு வரு்டமும் ஏற் கவணடி க�ோிடுமோ?
• க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநது என்பது புதிதறா்க உ்பகயறா்கததுக்கு ்நதுளளது. மக்்கள ஒவச்றாரு ்ருடமும் 

இததடுபபு மருநதிவன எடுக்்க க்ண்டிய கதவ் உளளதறா எனறு இது்வர அ்ியப்பட்ில்வல. 
இதவனத தீர்மறானிப்பதறகு இனனும் அதி்கம் ஆரறாய்்செி கதவ்ப்படு்கி்து.

இத்தடுப்பு மருந்து க�ோவிட்-19 க�ோயக �திருமி மோறறுருக�ளுககு (mutations) எததிரோ� 
பயனதரும் உறுததி ப�ோண்டதோ� இருககுமோ?
• இததடுபபு மருநது்கள க்கறா்ிட்-19 ்கிருமி மறாறறுருக்்களுக்கு எதிரறா்கப ்பயனதரும் உறுதி ச்கறாண்டிருக்குமறா 

என்பது ்பற்ி ்ிஞ்றானி்கள இனனமும் ்கறறு ்ரு்கின்னர். இது்வர அவ் செயற்பறாட்டு உறுதி 
ச்கறாண்டவ்யறா்க இருக்்கின்ன எனறு �ிரூ்பிக்்கப்பட்டு உளளது. இநத �ிவல மி்கப ச்பறாது்றான க்கறா்ிட்-
19 ்கிருமியின மறாறு்பறாட்டு ்டி்ங்கள ்ிடயததில் �ம்்பிக்வ்க அளிப்பதறா்க உளளது.

• இநக�றாயின வ்ரசுக் ்கிருமி ்பரவு்வத தடுதது �ிறுதது்தறகு கமலும் அதி்கமறான மக்்கள தடுபபு 
மருநது ஏறறு்து முக்்கியமறா்க உளளது. ஏசனனில் ்கிருமி கமனகமலும் ்பரவும் ச்பறாழுது புதிய 
புதியன்றா்க மறாறறுருக்்கள கதறானறு்தும் அதி்கறாிக்்க முடியும்.

தடுப்பு மருந்ததிவன ஒருவர் எடுத்துக ப�ோள்வதறகு இணக�ம் பதோிவிக� எனன 
வயததிவன அவ்டயகவணடும்? �ோன இனனும் வயது வரோத (minor) ஒருவரோ� 
இருந்தோல் எனன �்டககும்?
• ஒனரறா்ிகயறா மறா்கறாணததில் ஆகரறாக்்கிய ்பரறாமறாிபபு ச்பறு்தறகு இணக்்கம் சதறாி்ிக்கும் ்யது எனறு 

ஒனறுமில்வல (ஆகரறாக்்கிய ்பரறாமறாிபபு இணக்்க்ச ெட்டம், 1996) ஆகரறாக்்கிய ்பரறாமறாிபபு ச்பறு்தறகு 
இணக்்கம் சதறாி்ிக்கும் இயல்தி்ன உளள எநத ஒரு �்பரும் அதவனப ச்ப் இணங்க முடியும். க்கறா்ிட்-19 
தடுபபு மருநதுக்்கறான இணக்்கம் இதில் அடஙகும். ஆகரறாக்்கிய ்பரறாமறாிபபு ்ழஙகு�ர் ஒரு்ர் க்கறா்ிட்-19 
தடுபபு மருநதிவனப ச்ப் இணஙகு்தறகு உங்களறால் முடிய்ில்வல எனக் ்கண்டறால் உங்கள ெறார்்பறா்க 
ெட்டறாீதியறா்க ்பதில் தீர்மறானம் எடுக்்க முடிநத்ர் இணக்்கம் சதறாி்ிக்்கலறாம். எனினும் இவ்ிடயததில் 
்கருதது க்று்பறாடு இருக்்கி்து என் �ிவலயில் ்யது ்ரறாத ஒரு்ரறா்க �ீங்கள இருநதறாலும் உங்களுக்கு 
அதறகு இயல்தி்ன இருக்குமறாயின உங்கள ்ிருப்பததிறகு மறாியறாவத அளிக்்கப்படும். இணக்்கம் 
சதறாி்ிப்பதற்கறான தவ்கவமயிவனத தீர்மறானிப்பதறகு ஆகரறாக்்கிய ்பரறாமறாிபபுக் குழு்ினர் ஒவச்றாரு 
ெி்கி்சவெயின அடிப்பவடயிலும் முடிவு எடுக்்கின்னர்.

(்பக்்கம் 5 இல் இருநது சதறாடரு்கி்து )

(்பக்்கம் 7 க்கு சதறாடரு்கி்து)



உங்களிடம் க்கள்ி்கள உண்டு என்றால், தயவுசெய்து உங்கள வ்ததியருடன ்கவதயுங்கள. 8 இல் 7 

FAQ க�ோவிட்-19 க�ோய் தடுப்பு மருந்து பற்ியது

*இந்த ஆவணம் முழுவ்திலும் நாங்கள் ப�ாதுவான முறையில் “்தடுப்பு மருநது” என்று குைிப்�ிடுற்கயில் Health Canada ஆர�ாக்கிய ்கனடா 
அறமப்�ினால் மக்களுககு ஏறைலாம் என்று அங்ககீ்காிக்கப்�ட்டு உள்்ள எல்லா வற்கயான ்தடுப்பு மருநது்கற்ளயும் குைிப்�ிடு்கிரைாம்.

இந்த FAQ த�வல் பகுததியில் வழங�ப்படும் தரவு�ள் புததிய க�ள்வி�ள் எழு�தின் கபோபதல்லோம் புதுப்பிக�ப்படும். தயவுபசயது 
இப்பகுததிவய அடிக�டி ததிரும்பவும் படித்துப் போருங�ள்.

(்பக்்கம் 6 இல் இருநது சதறாடரு்கி்து )

கூ்ப்ப-
டுவது 

க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநது உளறாீதியறான அல்லது �ரம்பு மண்டல (மூவள) றாீதியறான சு்கவீனங்கவள  
உரு்றாக்்க முடியும்.

உணவம தடுபபு மருநது்கள உளறாீதியறான அல்லது �ரம்பு மண்டல றாீதியறான சு்கவீனங்கவள உண்டறாக்கும் என்பதறகு 
அததறாட்ெி எதுவுமில்வல.

கூ்ப்ப-
டுவது க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநது ெநததி ்ிருததி இல்லறாத �ிவலவம மறறும் ்கரு்ழிதல் �ி்கழ்வு்கவள உண்டறாக்கு்கி்து.

உணவம க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநதுக்கும் ெநததியற் �ிவல அல்லது ்கரு்ழிதல் �ி்கழ்வு்களுக்கும் சதறாடர்பு எதுவும் இல்வல.

கூ்ப்ப-
டுவது க்கறா்ிட்-19 தடுபபு மருநதிவன எடுதத ்பினபு �ீங்கள மு்கக் ்க்ெம் ஒன்ிவன அணியக்ண்டிய கதவ் இருக்்கறாது.

உணவம 

மக்்கள சதறாவ்கயினறாில் எல்கலறாரும் தடுபபு மருநது ஏற ி் முடிக்கும் �ிவலவய அவட்தறகுக் ்கறாலம் எடுக்கும். 
மக்்களில் ச்பரும்்பறாலறான்ர்்கள தடுபபு மருநதிவன எடுக்கும் ்வரயில், க்கறா ி்ட்-19 வ்ரசுக் ்கிருமி ஒரு்றாில் இருநது 
ஒரு்ருக்கு ்பரவு்து சதறாடர்நது �ி்கழும். �ீங்கள தடுபபு மருநதிவன எடுதத ்பினபு கூட, சதறாடர்நது ச்பறாதுென 
ஆகரறாக்்கிய அவமப்பின ்ழி்கறாட்டல் அ ி்வுறுததல்்கவள ்பின்பறறு்து அ்ெியமறாகும். (உதறாரணம்: உடல்றாீதியறா்க 

ி்ல்கி �ிற்ல், மு்கக்்க்ெம் அணிதல், வ்க்கவளக் ்கழுவுதல்)

கூ்ப்ப-
டுவது 

மநவத முவ்யில் (herd immunity) இயறவ்கயறான க�றாய்ததடுபபு ்லு மக்்கள மததியில் உரு்றாகும் ்வரயில் 
சும்மறா ்கறாததிருக்்கலறாம்.

உணவம 

க்கறா்ிட்-19 க�றாய்க் ்கிருமி, அதற்கறான தடுபபு மருநது ஆ்கிய இரண்டுகம புதிதறா்கத கதறான்ியவ் ஆகும். க�றாய்த 
சதறாறறு உண்டறா்கிகயறார் மறறும் தடுபபு மருநது ஏற்ப்பட்ட்ர்்கள ஆ்கிய இரு ்பகுதியினருக்கும் அ்ர்்களுக்்கறான 
உடல் ்பறாது்கறாபபு எவ்ளவு ்கறாலம் �ீடிக்கும் என்பது எமக்குத சதறாியறாது. எங்களுக்குத சதறாிநத ்ிடயம் எதுச்னில் 
க்கறா்ிட்-19 க�றாய் மி்கப ்பறாரதூரமறான சு்கவீனம் மறறும் மரணதவத மி்கப ்பல மனிதர்்களுக்கு எற்படுததி உளளது. 
உங்களுக்கு க்கறா்ிட்-19, க�றாய் உண்டறாகுமறானறால் அதவன உங்கள அனபுக்கு உறாிய்ர்்களுக்கும் �ீங்கள 
ச்கறாடுக்்கின் ஆ்பதது உங்களுக்கு உரு்றா்கி்து என்பதுடன அ்ர்்களும் மி்கவும் க�றாய்்றாய்ப ்படலறாம். 
க்கறா்ிட்-19 க�றாய்க்்கறான தடுபபு மருநவத ஏறறு்து இ்றறுள மி்கவும் ்பறாது்கறாப்பறான சதறாி்றா்க உளளது.

கூ்ப்ப-
டுவது தடுபபு மருநது க்கறா்ிட்-19 க�றாயிவனக் குணப்படுதது்கி்து

உணவம 
தடுபபு மருநது க்கறா்ிட்-19 க�றாய் ்ரறாமல் தடுக்்கின் ஒரு செயல்முவ்யறா்கக் உளளது. க�றாயிவனக் 
குணப்படுததும் ஒன்றா்க அது இல்வல. இத தடுபபு மருநதிவன �ீங்கள எடுக்கும் ச்பறாழுது அது க்கறா்ிட்-19 
க�றாய் ்ழியறா்க சு்கவீனம் அவட்கின் ஆ்பததிவன உங்களுக்கு ச்பருமளவு குவ்க்்கி்து .

கூ்ப்ப-
டுவது இத தடுபபு மருநது உங்களுக்கு Bell’s palsy என் மு்கததவெ ்றாததவத ்ிவள்ிக்கும்.

உணவம 
Bell’s palsy மு்கததவெ ்றாத �ிவல ச்கறாண்ட்ர்்களும் இததடுபபு மருநதிவன எடுக்்க முடியும். Bell’s palsy 
மு்கததவெ ்றாதம் ஏற்பட்டதறா்க அ்ி்ிக்்கப்பட்ட ெநதர்ப்பங்களில் கூட, அதறகும் க்கறா்ிட்-19 தடுபபு 
மருநது்களுக்கும் சதறாடர்பு இருக்்க்ில்வல எனறு ்கண்ட்ியப்பட்டது.

கூ்ப்ப-
டுவது தடுபபு மருநது்களில் ெில, மறவ்ய தடுபபு மருநது்கவள ்ிடப ்பயனதரும் உறுதியில் குவ்நதவ் ஆகும்.

உணவம 

தடுபபு மருநது்களில் ெில மறவ்ய தடுபபு மருநது்கவள ்ிட க்கறா்ிட்-19 க�றாய் வ்ரசுக் ்கிருமி 
பீடிப்பவதத தடுப்பதில் கமலறான ்பயன தரும் உறுதி ச்கறாண்டுளளன எனறு ்கறாண்்பிக்்கப்பட்ட க்பறாதிலும், 
உ்பகயறா்கததுக்கு அங்கீ்கறாிக்்கப்பட்டு உளள தடுபபு மருநது்கள எல்லறாகம க்கறா்ிட்-19 ்கிருமி ்கறாரணமறா்க 
மக்்கள மரணமவட்வதயும் வ்ததியெறாவலயில் அனுமதிக்்கப்படு்வதயும் தடுப்பதில்100% ்பயன தரும் 
உறுதி ச்கறாண்டவ்யறா்க உளளன. இதன அர்ததம்: எத தடுபபு மருநதும் க்கறா்ிட்-19 க�றாயின மி்ககமறாெமறான 
அ்ிகு்ி்களில் இருநது உங்கவளப ்பறாது்கறாக்்க முடி்கி்து.
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இத் தகவல் இதழ் ககோவிட்-19 க�ோயுககோன போிசீலனன கதனவபபடுகவோருககு அல்லது உள�ல ந�ருககடி ஒன்ினன அனுபவிபகபோருககு ஒரு தகவல் 
மூலவளமோக இருபபதறகோக எழுதபபடவில்னல. �ீஙகள் உள�ல ந�ருககடி �ினல ஒன்ினன அனுபவிபபவரோக இருநதோல், தயவுநசய்து உடனடியோக 911 

நதோனலகபசி எணனணை அனையுஙகள் அல்லது உஙகளுககு மிகச் சமீபமோக உள்ள அவசரகோல னவத்தியசோனலப பிோிவுககுச் நசல்லுஙகள். 
கமலதிக தகவல் நபறுவதறகு, இஙகு நசனறு போருஙகள் www.camh.ca/covid19

FAQ க�ோவிட்-19 க�ோய் தடுப்பு மருந்து பற்ியது

CAMH �ினலயத்னதச் கசரநத Azrieli Adult Neurodevelopmental Centre (அஸ்ிநயலி வயதுவநகதோர �ரம்புவிருத்தி �ினலயம்)  
வைஙகிய அனுமதியுடன இனசவுபடுத்தி இஙகு நகோடுககபபட்டு உள்ளது.

உஙகளிடம் ககள்விகள் உணடு என்ோல், தயவுநசய்து உஙகள் னவத்தியருடன கனதயுஙகள்.

8 இல் 8 

கு்ிப்பு�ள்


