க ோவிட்-19 ( COVID-19) தடு் பூசி
் றி ீ ங் ் எய் ற அறி்து
க ோ்  கயண
் டுந்
க ோபோ றயபசு கோன் 2019 (COVID-19) ் குபின
தடு் பூசினோது COVID-19 ் கு எதிபோ ்
கோபோடுயத் கு ஒய் கயோருயரு ்குந் உதவி
புபியுந் . தடு் பூசி ் றி உங் ளு ்குச் சி
பிசற ் இரு ்
் கூடுந் அ் து ீ ங் ்
சி த ய் ற ் க ட்டிரு் பீப் ் அறய
் றியுந் திட்டநோ உங் ளு ்குத் கதபினோந்
சி விடனங் ் இரு ்
் கூடுந் . COVID-19
தடு் பூசி ் றி எம ்கூடின கோதுயோ 
க ் வி ளு ்குந் விறட ் இகதோ
தப் டுகி்.
தடு் பூசி ோது ோ் ோது எ்றுந் ,இது
அயசபநோ ச் கசன் டுத்த் டவி் ற
எ்றுந் எ் டி எந ்குத் கதபியுந் ?
கனடொவிய் பன்பொட்டிய் உர் ர ளன ருந்துகளரப்
மபொய பெய் த் கனடொ ( Health Canada) னு்
சுகொதொப்பிிவின ் COVID-19 தடுப்பூசி
பொதுகொப்பொனது் ,விளனத்திமன் பகொை்டது
ன்பதளனப் பிமசொதித்து உறுதிப்படுத்தி உர் ரன ்.
எமபொரு வித்திொச் ொபதனிய் COVID-19 தடுப்பூசி
பதொட ்பொன பிமசொதளனகளு் , ருத்துல
மசொதளனகளு் க்களுக்கு விளலொக உதவு்
பபொருட்டு மலகொகப் பூ ்த்தி பச் ப்பட்டுர் ரன. Health
Canada கனடொ சுகொதொ மசளல நிறுலனத்தின்
பிமசொதளனகரின் பிகொ் அதனடிப்பளடபேய்
கனடொ அசொங் கொனது 16 லதுக்கு் அதம்கு
மம் பட்டல ்களுக்கு் மபொடுலதம் கு அனுதி
அங் கீகொ் லறங் கிபர்ரது. (அல ்கர்
சுகமதகிகரொகவு் , தடுப்பூசி ம் மப்படக்கூடி
நிளயபேலு் இருக்கு் பட்சத்திலு் ) .

COVID-19 கோறன இத்தடு் பூசி எ ்கு
க ோண
் டுயருநோ?

்

தடுப்பூசி ருந்து ன்பது எரு உபேருர் ர ளலசுக் கிருப
அன்று. இது உங் களுக்கு COVID-19 மநொளக்பகொை்டு
லொது.

ோ் இத் தடு் பூசிறன எடுத்தோ் COVID-19
கோன் ்கு மு் ோ ிப்்பீடந் (எதிப்்புச்
சத்திறன) க்று விடுகயோ?
ந்த எரு தடுப்பூசிப் 100% எரு மநொபேளனத் தடுக்க
படிொது. உங் கரது உடலுக்கு நி ்ப்பீடனத்ளத
லர ்த்துக் பகொர் ர கொய் மதளலப்படு் .அதனொய்
உங் களுக்கு இரு தடளல , இரு அரவுகரொக தடுப்பூசி
மதளலப்படு் .
COVID-19 த்தடுப்பதிய் தடுப்பூசிொனது 94 ய் இருந்து 95
% வீத் விளனத்திமன் பகொை்டது. இை்டொலது
தடளல டுக்கு் அரவின் பின்ன ் டுத்து இரு
கிறளகரொய் உங் கரது உடலிய் தி ்ப்புச ்சத்தி அதி
உச ்சொன ட்டத்திம் குச ் பசய் லு் . இரு தடளலக்குி
தடுப்பூசிளப் பபம்றுக்பகொை்டபின்னு்
உங் களரப் ,ம் மல ்களரப் COVID-19 லிருந்து
பொதுகொக்க ய் யொவிதொன பொதுகொப்பு
நளடபளமகரொன PPE னப்படு் தன்ளனத்தொன்
பொதுகொக்கு் உபகை் அய் யது கருவிகரொன PPE,
ம்று் உங் கரது ளககளரக்கழுவுதய் ம்று் சபெக
இளடபலரி , தனி எல் பலொருலருக்கு் இளடபேயொன
இளடபலரி ன்பன பின்பம் மப்பட மலை்டு் .

தடு் பூசியி்  ் விறவு
ஆத்தோறயனோ?

்

தடுப்பூசிபேனொய் லக்கூடி பொதூொன
பக்கவிளரவுகர் ன்பது பகவு் அிதொனது .
*உதொைொக 100 மபிய் 90 மப ் ல் விதொன
பக்கவிளரவுகளரப் அனுபவிக்கொட்டொ ்கர் .
*10 மபிய் 100 மப ் இமயசொன பக்கவிளரவுகரிளன
தி ் பகொர் ல ். உதொைொக ந்த இடத்திய் தடுப்பூசி
மபொடப்பட்டமதொ அல் விடத்திய் எ ் புை் ொதிிொன
மநொ ம் படய் .
இ் ொதிிொன பக்க விளரவுகர் தி ் பொ ்க்கப்படு்
என்று தொன் அளல என்று் பொதூொனளல அய் ய
பபொதுலொக இது இை்டொலது தடளல தடுப்பூசி டுத்த
பின்னம நளட பபறு் . எல் லொளக்குி தொக்கங் கர்
பகவு் அிதொகமல நளட பபறு் . ந்த எரு
தடுப்பூசிக்கு் இது பபொருந்து் .

COVID-19 தடு் பூசி mRNA கதோழி் நுட்த்றத்
ன்டுத்துகி்து. இது எது DNA யிற
நோ் றினறந ்
் கூடினதோ?
COVID-19 தடுப்பூசிொனது பச் தி கொவு் RNA எ் mRNA
படிபளமளப் பன்படுத்துகின்மது . இது COVID-19
ளலசுவிம் கு பலரிொக உர் ர எரு துை்டு சுல ்
அய் யது மயைி என்றிளன எரு குறுகி கொயத்திம் கு
உருலொக்கு் படி அய் யது மதொம்றுவிக்கு் படிொன
பச் திள உங் கரது உடலிலுர் ர கயங் களுக்கு mRNA
ய் உர் ர குறிபைட்டுக் மகொளல எரு பச் திள லறங் கு் .
இத் துை்டு ளலசு உங் களரத் தொக்கொது ஆனொய்
உங் கரது நி ்ப்பீடனத்திம் கு அளடொர் கை்டு
ளலசுடன் மபொொடத் தொொலதம் கு இது
மபொதுொனதொக இருக்கு் . தடுப்பூசிபேலுர் ர mRNA
உங் கரது DNA பேளன ொம் ம படிொது.

எ ்கு மு்கப COVID-19 கதோ்று கோன்
ஏ் ட்டிரு்திரு்தோலுந் ., ோனுந் தடு் பூசி
எடு ் கயண
் டுநோ அ் து ோ் ஏ் கய
இ் கோன் ்கு எதிப்்புச் சத்திறன் க்று
விட்கடோ?
COVID-19 லிருந்து குைளடந்திருந்தொலு் நீ ங்களு்
தடுப்பூசிளப் பபம்றுக்பகொர் ளு் படி
ஊக்குவிக்கப்படுகிறீ ்கர் பனனிய் இல் லொறு
பச் லதன் பெய் நீ ங்கர் பம் மொகப்
பொதுகொக்கப்படுகிறீ ்கர் ன்பதளன உறுதி பச் ப்
பபொருட்டு ஆகு் .

ோ் தடு் பூசிறன் க்று க
்
ோ் ளுந்
ட்சத்தி் அது ஏதோயது ஒரு விதத்தி்
ஏகதனுந் வித்தினோசத்றதத் கதோ்றுவி ்குநோ?
இியுந் ோ் கோதுச் சு ோதோப விதி ற
அனுசபித்து ட ் கயண
் டுநோ?
நீ ங்கர் தடுப்பூசிளப் பபம்றுக்பகொர் ளு் பட்சத்திய்
உங் களரப் ,உங் கர் அன்புக்குில ்களரப்
,உங் கர் சபெகத்திளனப் பதொம் றிலிருந்து் ,
மநொபேலிருந்து் பொதுகொத்துக்பகொர் ரயொ் .ய் மயொரு்
தடுப்பூசிளப் பபம்றுக்பகொை்டொய் இது உபே ்களரக்
கொக்க உதவுலதுடன் COVID-19 பபரு் பலலிலிருந்து
கனடொலொனது பளுலதம்கு உதவிரிப்பதொக
அளப் . கூடுதயொமனொ ் தடுப்பூசிளப்
பபம்றுக்பகொர் ளு் பட்சத்திய் பபொதுச ்சுகொதொ
நளடபளமகரொக உர் ர ஆர் இளடபலரி மபணுதய் ,
பய படக்கச ் பசம் பொடுகர் நீ ங்கி , பூட்டி
நிறுலனங் கர் திமப்பது மபொன்ம கட்டுப்பொடுகர்
தர ்ந்து பின் அலம் றின் பம் மொன படக்க்
நிம் பொட்டப் படு் அய் யது அளல மதளலம் மளலொக
ொறு் .

தடுப்பூசி பம் றி மயதிக விபங் களரப் பபம்றுக்பகொர் ர சுகொதொ அளச ்சின்
இளைத்தரொன https://covid-19.ontario.ca/covid -19-vaccines-ontario ன்ம இைத் தரத்திம் குச ்
பசய் யவு் . மலு் இது பம் றி உங் களுக்கு மதனு் கிசளன இருப்பின் உங் கரது
குடு் ப ளலத்திருடன் கயந்து ஆமயொசிக்கவு் .

