
க�ோவிட்-19 பற்றி 
க�ளவி�ள
இருக�கின்னவோ? 
இக�ோ சறில 
ப�கில�ள.



2

க�ோவிட்-19 என்ோல் என்ன?

க�ோவிட்-19 என்பது 2019 இன �டைசிப் 
்பகுதியில் அடையோளம் �ோணப்்பட்ை ஒரு 
க�ோக�ோனோ டவ�ஸ் ஆகும். க�ோக�ோனோ 
டவ�ஸ்�ள் ்பல டவ�ஸ்�டளக் க�ோணை 
ஒரு க்ப�ிய குடும்்ப டவ�ஸ்�ள் ஆகும், 
அடவ கலசோனது முதல் �டுடையோன சுவோச 
க�ோய்கதோற்று�டள ஏற்்படு்தும் எனறு 
அறியப்்படு�ிறது. க�ோவிட்-19 என்பது புதிய 
வட�(�ோவல்) க�ோக�ோனோ டவ�ஸ்�ளில் 
ஒனறோகும்.

க�ோவிட்-19 எப்படி ்பரவு�ி்து?

க�ோவிட்-19 கதோற்டறக் க�ோணடிருக்கும் 
ஒருவ�ின சுவோச நீர்்துளி�ள் மூலம் 
க்போதுவோ� இநத டவ�ஸ் ்ப�வு�ிறது. 
இருமுதல், தும்முதல், க்பசுதல், சுவோசி்தல் 
ைற்றும் ்போடுதல் மூலம் இது ஏற்்பைலோம். இநத 
டவ�ஸ் இருக்�க்கூடிய ஒரு கைற்்ப�ப்ட்பகயோ 
க்போருடளகயோ கதோட்டுவிட்டு �ழுவப்்போைோத 
ட��ளோல் வோய, மூக்கு அல்லது �ண�டள் 
கதோடுவதன மூலைோ�வும் க�ோவிட்19 
்ப�வலோம். ஒருவருக்கு க�ோய அறிகுறி�ள் 
கதோணறுவதற்கு முன்போ�கவ டவ�ஸ் 
்ப�ப்்பப்்பைலோம்.

க�ோவிட்-19 வக்சீன்ன (தடுபபூசி) யோர் 
ப்பற்றுக்ப�ோள்ளலோம்?

ஒன�ோறிகயோவில் வசிக்கும் ஐநது வயதும் 
அதற்கு கைற்்பட்ைவர்�ளும் முதலோவது 
ைற்றும் இ�ணைோவது க�ோவிட்-19 ஊசிடய 
க்பற்றுக்க�ோள்ளலோம். 12 வயதும் அதற்கு 
கைற்்பட்ைவர்�ளும் பூஸ்ைர் ஊசிடயயும் 
க்பற்றுக்க�ோள்ளலோம்.

�டுடையோன சு�வீனம் ைற்றும் 
ைரு்துவைடனயில் தங�ி சி�ிசடச க்பறும் 
அ்போய்டதக் க�ோணடிருக்�ிறோர்�ள் 
எனற அடிப்்படையில் க�ோகயதிர்ப்பு சக்தி 
குடறநது க்போ�லோம் எனற �ோ�ண்தினோல், 
நீடிக்�ப்்பட்ை முதனடை் கதோைர் ைற்றும் 
பூஸ்ைர் ஊசியின(�ள்) ஒரு ்பகுதியோ� 
க�ோவிட்-19 இன மூனறோவது வக்சீடன 
க்பற்றுக்க�ோள்ள சிலர் தகுதிக்பறுவகதோடு 
அடதப் க்பற்றுக்க�ோள்ளும்்படி 
்ப�ிநதுட�க்�ப்்படு�ிறோர்�ள்.

தகுதிக்பறுவது சம்்பநதைோன கைலதி� 
த�வலுக்கு ontario.ca/covidvaccineinfo க்குச 
கசனறு ்போருங�ள்.

நோன ஏன க�ோவிட்-19 தடுபபூசினய 
ப்பற்றுக்ப�ோள்ளகவண்டும்?

க�ோவிட்-19 ைற்றும் அதன ்பல வட��ளோல் 
�டுடையோ� க�ோயவோயப்்பட்டு 
ைரு்துவைடனயில் அனுைதி்து 
சி�ிசடசக்பறுவதிலிருநது உங�டளயும், 
உங�ள் அனபுக்கு�ியவர்�டளயும், உங�ள் 
சமூ�்டதயும் ்போது�ோப்்பதற்கு நீங�ள் 
கசயயக்கூடிய ைி� முக்�ியைோன விஷயம் 
வக்சீடன க்பற்றுக்க�ோள்வதோகும்.

க�ோவிட்-19 வக்சீன�ள் க�ோக�ோனோ டவ�ஸ் 
க�ோய்கதோற்டற ஏற்்படு்தோது. அடவ 
உங�ள் க�ோகயதிர்ப்பு சக்திடய கைம்்படு்த 
உதவுவதோல், உங�ள் உைல் இநத க�ோடய 
இலகுவோ� முறியடி்துவிடும். இது நீங�ள் 
க�ோவிட்-19 ஐ க்பற்றுக்க�ோள்ளும் அ்போய்டத 
குடறப்்பகதோடு, க�ோய கதோற்றிவிட்ைோல்கூை 
அதன அறிகுறி�ள் �டுடையோவடத தவிர்க்கும்.

ப்போதுச்ன சு�ோதோர நடவடிக்ன��ள 
நீக்�ப்பட்டுவரும்க்போது நோன ஏன 
தடுபபூசினய ப்பற்றுக்ப�ோள்ளகவண்டும்?

க்போதுசன சு�ோதோ� ைற்றும் கவடல்தல 
்போது�ோப்பு �ைவடிக்ட��ள் நீக்�ப்்படுவது 
க�ோவிட்-19 ைடறநதுவிட்ைது என்படதகயோ 
க�ோள்டளக�ோய முடிநதுவிட்ைது 
என்படதகயோ அடையோளப்்படு்துவதில்டல. 
தடுப்பூசிடய க்போட்டுக்க�ோள்வது க�ோவிட்-
19 க்கு எதி�ோன ைி�சசிறநத ்போது�ோப்்போ� 
கதோைர்நது இருப்்பகதோடு இநத க�ோயக்கு 
எதி�ோ� �ோம் இதுவட� கசயதிருக்கும் 
முனகனற்றங�டளயும் ்போது�ோப்்பதற்கும் 
உதவு�ிறது.

்ப�ிநதுட�க்�ப்்படும் அடன்து க�ோவிட்-19 
தடுப்பூசி�டளயும் க்பற்றுக்க�ோள்வதுதோன 
க�ோவிட்-19 ைற்றும் அதன ்பல வட��ளில் 
இருநது உங�டளயும், உங�ள் 
அனபுக்கு�ியவர்�டளயும், உங�ள் 
சமூ�்டதயும் ்போது�ோப்்பதற்கு நீங�ள் 
கசயயக்கூடிய ைி� முக்�ியைோன விஷயைோ� 
இருக்�ிறது. �டுடையோன சு�வீனம், 
ைரு்துவைடனயில் அனுைதிக்�ப்்பட்டு 
சி�ிசடசக்பறும் ைற்றும் உயி�ிழக்கும் 

https://ontario.ca/covidvaccineinfo
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அ்போய்டத இது �ணிசைோன அளவு 
குடறக்�ிறது.

க�ோவிட்-19 பூஸடர் வக்சீன கதனவயோ்னதோ?

க�ோவிட்-19 வக்சீனின முதனடை் 
கதோைர் �டுடையோன சு�வீனம் ைற்றும் 
ைரு்துவைடனயில் கசர்க்�ப்்படுவதற்கு எதி�ோ� 
ைி�வும் ்பயனுள்ளதோ� இருநதோலும், இநத 
க�ோவிட்-19 முதனடை் கதோை�ின ்போது�ோப்பு 
�ோலப்க்போக்�ில் குடறநதுக்போவதோல், 
முக்�ியைோ� டவ�ஸின ஆ்போ்தோன 
புதியவட��ளில் இருநது ்போது�ோக்கும் தனடை 
குடறநது க்போவதோல், ்ப�ிநதுட�க்�ப்்படும் 
அடன்து க�ோவிட்-19 வக்சீன�டளயும் நீங�ள் 
க்பற்றுக்க�ோணடிருப்்பது முக்�ியம்.

18 ைற்றும் அதற்கு கைற்்பட்ை வயதுடையவர்�ள் 
இ�ணைோவது வக்சீடன க்பற்றுக்க�ோணடு 
மூனறு ைோதங�ளளுக்கு (84 �ோட்�ள்) ்பின 
முதலோவது பூஸ்ைர் ஊசிடய க்பற்றுக்க�ோள்ள 
ஏற்்போடுகசயயலோம். 12 முதல் 17 
வயதுடையவர்�ள் இ�ணைோவது வக்சீடனப் 
க்பற்று ஆறு ைோங�ளுக்கு (168 �ோை�ள்) ்பின 
முதலோவது பூஸ்ைர் ஊசிடய க்பற்றுக்க�ோள்ள 
ஏற்்போடுகசயயலோம். கைலும், இ�ணைோவது 
பூஸ்ைர் ஊசிடய க்பற்றுக்க�ோள்ள சிலர் 
தகுதிக்பறலோம். கைலதி� த�வல்�ளுக்கு 
தயவுகசயது ontario.ca/covidvaccineinfo க்குச 
கசல்லுங�ள்.

நோன ஏற்�்னகவ க�ோவிட்-19 பதோற்்ி 
குணமனடந்துவிட்கடன. அபக்போதும் நோன 
தடுபபூசி க்போட்டுக்ப�ோள்ள கவண்டுமோ?

ஆம், �டுடையோன சு�வீனைடைநது 
ைரு்துவைடனயில் கசர்க்�ப்்படுவதிலிருநது 
அதி��ி்த ்போது�ோப்ட்பப் க்பற 
கவணடுகைனறோல் ்ப�ிநதுட�க்�ப்்படும் 
அடன்து க�ோவிட்-19 தடுப்பூசி�டளயும் நீங�ள் 
க்பற்றுக்க�ோள்ளகவணடும்.

க�ோவிட்-19 இலிருநது நீங�ள் 
குணைடைநதுவிட்ைோலும், உங�ளுடைய 
க�ோகயதிர்ப்பு சக்தி குடறவோ� 
இருக்கும் என்பதோல், மீணடும் டவ�ஸ் 
கதோற்றிக்க�ோள்ளலோம், அறிகுறி�ள் எதுவும் 
இல்லோைகலகய நீங�ள் ைற்றவர்�ளுக்கு 
க�ோடயப் ்ப�ப்்பலோம். புதிய டவ�ஸ் வட��ள் 
்ப�வி வருவதோல் க�ோவிட்-19 வக்சீன�டளப் 
க்பற்று நீங�ள் தயோ�ோ� இருப்்பது முக்�ியம்.

உங�ளுக்கு அணடையில் க�ோவிட்-19 
வநதிருநதோல், க�ோவிட்-19 வநததிலிருநது 
ஆறு ைோதங�ள் வட� க்போறு்திருநது உங�ள் 
அடு்த வக்சீடன க்பற்றுக்க�ோள்ளலோம். 
உங�ளுடைய வயது, எ்தடன வக்சீன�டள 
ஏற்க�னகவ க்பற்றுவிட்டீர்�ள் ைற்றும் 
உங�ள் ஆக�ோக்�ிய �ிடல க்போனறவற்டற 
அடிப்்படையோ�க் க�ோணடு நீங�ள் வக்சீடன 
க்பற்றுக்க�ோள்வதற்�ோன உ�நத க��்டதப் 
்பற்றிய கைலதி� த�வடல க்பற்றுக்க�ோள்ள 
உங�ள் உைல்�ல ்ப�ோை�ிப்பு வழஙகு்பவ�ிைம் 
க்பசுங�ள்.

எ்னக்கு ்பக்�வின்ளவு�ள ஏற்்படுமோ?

ஏடனய வக்சீன�டளப் 
க்போட்டுக்க�ோள்ளும்க்போது ஏற்்படுவது க்போனற, 
சில ைணி க��ம் முதல் சில �ோட்�ள் வட� 
நீடிக்கும் கலசோன ்பக்�விடளவு�ள் ைற்றும் 
்பி�தி்பலிப்பு�டள சிலர் அனு்பவிக்�லோம். 
க�ோவிட்-19 க்கு எதி�ோ� க�ோகயதிர்ப்பு சக்திடய 
�ட்டிகயழுப்புவதற்�ோன உைலின முயற்சியின 
ஒரு ்பகுதிதோன இநத ்பக்�விடளவு�ளோகும். 
நீங�ள் வக்சீன க்போட்ை இை்தில் �ிறம் ைோறுதல், 
(உதோ�ணம், சி�ப்பு அல்லது �ோவல்) வலி 
அல்லது வீக்�ம், ைற்றும் �டளப்பு, தடலவலி, 
தடச ைற்றும் மூட்டு வலி, குளிர் அல்லது 
கலசோன �ோயசசல் க்போனறவற்டற ைி�வும் 
க்போதுவோன ்பக்�விடளவு�ள் உட்்படு்தும்.

்பக்�விடளவு�ள் உங�ளுக்கு �வடலடய 
ஏற்்படு்தினோல் அல்லது சில �ோட்�ளுக்குப் 
்பின க்போயவிைவில்டல எனறோல், உங�ளுக்கு 
உைல்�ல ்ப�ோை�ிப்பு வழஙகு்பவட� 
கதோைர்புக�ோள்ளுங�ள்.

க�ோவிட்-19 வக்சீன�ள 
்போது�ோப்போ்னனவயோ?

ஆம். கெல்் �னைோ, உல�ிகலகய ைி�ச 
சிறநத அறிவியல் ஆயவு அடைப்பு�ளில் 
ஒனடறக் க�ோணடிருப்்பகதோடு, 
வக்சீன�ள் ்போது�ோப்்போனடவயோ�வும், 
்பயனுள்ளடவயோ�வும், உற்்ப்தி ைற்றும் 
த�்தின ைதிப்்பளவு ைி� உயர்நததோ� இருக்கும் 
வக்சீன�டள ைட்டுகை அஙகீ��ிக்கும்.

கெல்் �னைோவினோல் அஙகீ��ிக்�ப்்பட்ை 
வக்சீன�ள் ைட்டுகை ஒனைோ�ிகயோவில் 
வழங�ப்்படும்.

https://ontario.ca/covidvaccineinfo
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Health Canada’s website இல் வக்சீன�டளப்்பற்றி 
கைலும் கத�ிநதுக�ோள்ளுங�ள்.

இவவ்ளவு வினரவோ� தயோரிக்�ப்பட்ட 
வக்சீன�ன்ளப ்பற்்ி நோன �வனலப்பட 
கவண்டுமோ?

இல்டல. ்போது�ோப்்போனடவ ்பயனுள்ளடவ 
என கெல்் �னைோவினோல் தீர்ைோனிக்�ப்்பட்டு, 
அஙகீ��ிக்�ப்்பட்ை வக்சீன�ள் ைட்டுகை 
ஒனைோ�ிகயோவில் வழங�ப்்படும்.

உல�ம் முழுவதும் முனபு எப்க்போதுகை 
�ணடி�ோத அளவு ஒ்துடழப்பும், �ிதி முதலீடும் 
இநத முயற்சியில் கசயயப்்பட்ைதோல்தோன 
இநத வக்சீன�ள் ஏடனய வக்சீன�டளவிை 
விட�வோ� தயோ�ிக்�ப்்பட்ைன.

அ்கதோடு ஆயவோளர்�ள் 10 வருைங�ளுக்கும் 
அதி�ைோ� mRNA vaccines ஐ (mRNA வக்சீன�ள்) 
்படி்து ஆயவுகசயது க�ோணடிருநதோர்�ள். 
அதனோல்்தோன க�ோவிட்-19 வக்சீன�டள 
தயோ�ிப்்பதற்கு mRNA கதோழில்நுட்்ப்டத 
விட�வோ� ்பயன்படு்த முடிநதது.

க�ோவிட்-19 வக்சீன�ள் விட�வோ� 
தயோ�ிக்�ப்்பட்ை அகதகவடளயில் 
அடவ ்போது�ோப்்போனடவயோ�வும், 
்பயனுள்ளடவயோ�வும் இருப்்படத 
உறுதிப்்படு்துவதற்�ோன அடன்து 
்படிமுடற�ளும் எடுக்�ப்்பட்ைன.

வக்சீனுக்�ோ்ன அங்கீ�ோரப ்படிமுன்�ள 
என்ன?

க�ோவிட்-19 வக்சீடன தயோ�ிப்்பதில் 
உல�ம் முழுவதிலும் இருநது ்போ�ிய 
வளங�ள் ்பயன்படு்தப்்பட்ைது, 
வக்சீடன அஙகீ��ிக்கும் ்படிமுடறடய 
திறடையோ�வும் கவற்றி��ைோ�வும் 
கசயவதற்கு உதவியது. ஏற்க�னகவ இருநத 
ஆயவு் திட்ைங�டள கதடவக்க�ற்்ப 
ைோற்றியடை்தல், விஞ்ோனி�ளுக்கும் 
அ�சோங�ங�ளுக்குைிடைகய சர்வகதச 
கூட்டுசகசர்தல், ஒதுக்�ப்்பட்ை �ிதிடய 
அதி��ி்தல், ைரு்துவ ்ப�ிகசோதடனயில் 
்பஙக�ற்்போளர்�ளின விட�வோன ஆட்கசர்ப்பு, 
ைற்றும் வக்சீனின திறடன �ோண்பிப்்பதற்கு 
ைரு்துவ ்ப�ிகசோதடன�டள விட�வோ� 
கசயதல், க்போனறவற்டற இது உட்்படு்தும். 
வக்சீன�ள் �கனடியர்�ளுக்கு ்போது�ோப்்போனது 

ைற்றும் ்பயனுள்ளது என அஙகீ��ிப்்பதற்கு 
முன �னைோவின ைி�சசிறநத சுயோதீன 
விஞ்ோனி�ள் அடன்து த�வு�டளயும் 
முழுடையோ� ்ப�ிசீலடன கசயதனர். 
இநத வக்சீன�டள அஙகீ��ிப்்பதில் 
அடன்து ்போது�ோப்பு ்படிமுடற�ளும் 
�டைப்்பிடிக்�ப்்பட்ைன.

ைறு்போர்டவ ைற்றும் அஙகீ�ோ�ப் 
்படிமுடற�டளப் ்பற்றி Health Canada’s website. 
இல் கைலும் கத�ிநதுக�ோள்ளுங�ள்.

இந்த வக்சீன�்ளின நீண்ட-�ோல 
்பக்�வின்ளவு�ள என்ன?

வக்சீன�ளின நீணை-�ோல ்பக்�விடளவு�ள் 
்பற்றி கதோைர்நது க�ோணடிருக்கும் 
ஆயவு�ளின்படி இனறுவட� எநத 
ஒரு ்போ�தூ�ைோன ்பக்�விடளவு�ளும் 
�ோணப்்பைவில்டல. ஆயவு�ளினக்போது 
வக்சீடனப் க்பற்றுக்க�ோணைவர்�ள் நீணை-
�ோல ்பக்�விடளவு�ள் ஏற்்படு�ினறதோ என 
கதோைர்நது �ண�ோணிக்�ப்்பட்டு வரு�ிறோர்�ள்.

வக்சீடனக்பற்ற்பின ஏற்்படும் ்போத�ைோன 
�ி�ழ்வு (adverse events following immunization 
AEFIs) ்பற்றி கைலும் கத�ிநதுக�ோள்ள அல்லது 
வக்சீடனப்க்பற்ற்பின ஏற்்படும் ்போத�ைோன 
�ி�ழ்வு AEFIs ஒனடறப் ்பற்றி அறிவிக்� 
Public Heath Ontario’s vaccine safety web page
க்கு கசல்லுங�ள்.

இரண்டோவது வக்சீன அல்லது பூஸடர் 
ஊசி�்ளின ்பக்�வின்ளவு�ள முதலோவது 
வக்சீ்னின ்பக்�வின்ளனவவிட 
கமோசமோ்னதோ?

இ�ணைோவது வக்சீடன க்பற்றுக்க�ோணை 
்பின சிலருக்கு �டுடையோன ்பக்�விடளவு�ள் 
ஏற்்பைலோம். உங�ள் க�ோகயதிர்ப்பு சக்தி 
்போது�ோப்ட்ப ்பலப்்படு்துவதுதோன 
்பக்�விடளவு�ளுக்�ோன �ோ�ணம் என்பதோல், 
முதலோவது வக்சீனின மூலைோ� உங�ள் 
க�ோகயதிர்ப்பு சக்தி ்பலப்்பட்டிருப்்பதோல் 
இ�ணைோவது வக்சீடனப் க்பற்றதும் 
�டுடையோன க�ோகயதிர்ப்பு விடளவு�ள் 
ஏற்்படு�ிறது. இப்்படி �ி�ழ்வது �ல்ல விஷயம் 
என்பகதோடு வக்சீன �னறோ� கவடல கசய�ிறது 
என்பதற்�ோன அடையோளைோ�வும் இருக்�ிறது.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-types
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety
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பூஸ்ைர் ஊசிக்�ோன ்பக்�விடளவு�ள் 
முதலோவது ைற்றும் இ�ணைோவது 
வக்சீன�ளுக்�ோன ்பக்�விடளவு�டளப் 
க்போலகவ இருக்கும். க்போதுவோன 
்பக்�விடளவு�ள் வக்சீடன எடு்துக்க�ோணை 
்பின சில ைணிக��ங�ளுக்கு அல்லது சில 
�ோட்�ளுக்கு நீடிக்�லோம். நீங�ள் வக்சீன க்போட்ை 
இை்தில் �ிறம் ைோறுதல், (உதோ�ணம், சி�ப்பு 
அல்லது �ோவல்) வலி அல்லது வீக்�ம், ைற்றும் 
�டளப்பு, தடலவலி, தடச ைற்றும் மூட்டு வலி, 
குளிர் அல்லது கலசோன �ோயசசல் க்போனறடவ 
்பக்�விடளவு�ளில் உட்்படும்.

வக்சீன க்போட்டோல் எ்னக்கு க�ோவிட்-19 
வருமோ?

இல்டல. வக்சீன மூலைோ� நீங�ள் க�ோவி-19 
ஐ அல்லது கவகறநத கதோற்றுக�ோடயகயோ 
க்பற்றுக்க�ோள்ள ைோட்டீர்�ள். கெல்் 
�னைோவினோல் அஙகீ��ிக்�ப்்பட்ை எநத ஒரு 
வக்சீனிலும் உயிர் வக்சீன�ள் அதோவது 
க�ோவிட்-19 ஐ ஏற்்படு்தும் டவ�ஸ்�ள் இல்டல.

வக்சீன்னப ப்பற்றுக்ப�ோண்ட ்பினனும் 
எ்னக்கு க�ோவிட்-19 வருமோ?

க�ோவிட்-19 வருவதற்�ோன அ்போய்டத வக்சீன 
குடறக்கும், ஆனோல் ஏடனய வக்சீன�டளப் 
க்போலகவ க�ோயகதோற்டற முழுடையோ� 
தவிர்க்� முடியோது. அதுவும் குறிப்்போ� டவ�ஸ் 
சமுதோய்தில் கதோைர்நது ்ப�விவரு�ிறது 
என்பதோல் க�ோய கதோற்டற தவிர்க்� முடியோது.

வக்சீன க்போட்டுக்க�ோள்ளுவது, �டுடையோ� 
சு�வீனைடைதல், ைரு்துவைடனயில் 
கசர்க்�ப்்படுதல் ைற்றும் ை�ணைடையும் 
அ்போய்தில் இருநது உங�டள 
�ணிசைோன அளவு ்போது�ோக்கும். க�ோவிட்-
19 இலிருநது உங�டளயும் உங�டள 
சுற்றியிருப்்பவர்�டளயும் ்போது�ோப்்பதற்கு 
இதுகவ சிறநத வழியோகும்.

க�ோவிட்-19 வக்சீன எ்னது இ்னபப்பருக்�த் 
தி்ன்ன ்போதிக்குமோ? நோன �ர்ப்பமோ� 
இருந்தோலும் இந்த வக்சீன்ன க்போடலோமோ?

க�ோவிட்-19 வக்சீன இனப்க்பருக்�் திறடன 
்போதிக்கும் என்பதற்�ோன ஆதோ�ம் எதுவும் 
தற்க்போது இல்டல.

நீங�ள் �ர்ப்்பைோவதற்கு முனபு 
அல்லது �ர்ப்்பைோ� இருக்கும்க்போது, 
்ப�ிநதுட�க்�ப்்பட்டுள்ள எல்லோ க�ோவிட்-
19 வக்சீன�டளயும் க்போட்டுக்க�ோள்வது 
உங�டளயும் உங�ள் எதிர்�ோல 
குழநடதடயயும், �ர்ப்்பைோ� இருக்கும் 
க��்தில் க�ோவிட்-19 வரும் அ்போய்தில் 
இருநது ்போது�ோக்கும்.

�ர்ப்பமோ� இருப்பவர்�ள, ்போலூட்டும் 
தோய�ள அல்லது �ர்ப்பமோ� முயற்சி 
பசய�ி்வர்�ள க�ோவிட்-19 வக்சீன்ன 
எடுத்துக்ப�ோளவது ்போது�ோப்போ்னதோ?

ஆம். �ர்ப்்பைோவதற்கு முனபு அல்லது �ர்ப்்பைோ� 
இருக்கும் ஒவகவோரு மூனறு ைோதங�ளின 
க்போதும் நீங�ள் ்போது�ோப்்போ� க�ோவிட்-19 
வக்சீடன க்போட்டுக்க�ோள்ளலோம். �ர்ப்்பைோ� 
இருக்கும்க்போதும் ்போலூட்டும்க்போதும் 
அல்லது �ர்ப்்பைோ� முயற்சி கசயதுக�ோணடு 
இருக்கும்க்போதும் க�ோவிட்-19 வக்சீடன 
எடு்துக்க�ோள்வது ்போது�ோப்்போனது, 
்பயனுள்ளது என்பகதோடு, �ர்ப்்ப�ோல ைற்றும் 
குழநடத உைல்�ல்திற்�ோன ைோ�ோண 
�வுனசில் (PCMCH), ை�ப்க்பறியல் ைற்றும் 
ை�ப்க்பறு ைரு்துவர்�ள் (OSOG) ை�ப்க்பறியல் 
ைற்றும் ை�ப்க்பறு ைரு்துவர்�ள் �னைோ 
சங�ம் (SOGC), க�ோய்தடுப்புக்�ோன கதசிய 
ஆகலோசடனக் குழு (NACI) ைற்றும் ்பல கதசிய 
ைற்றும் சர்வகதச அடைப்பு�ளோல் கவகுவோ� 
்ப�ிநதுட�க்�ப்்படு�ிறது.

�ர்ப்்ப�ோல்தின க்போது வ�க்கூடிய 
சிக்�ல்�டள் தவிர்ப்்பதற்�ோ� வக்சீடனப் 
க்பற்றுக்க�ோள்வதோல் வரும் �னடை�ள் 
அ்போயங�டளவிை ைி� உயர்நததோகும். நீங�ள் 
�ர்ப்்பைோ� இருக்கும்க்போது உங�ளுக்கு 
க�ோவிட்-19 வநதுவிட்ைோல், �ர்ப்்பைோ� 
இல்லோதவர்�களோடு ஒப்்பிட்டுப் ்போர்க்கும்க்போது, 
ைரு்துவ ைடனயில் கசர்க்�ப்்படுதல், தீவி� 
சி�ிசடசப் ்பி�ிவில் அனுைதிக்�ப்்படுதல் ைற்றும் 
டலஃப் சப்க்போர்ட் கதடவப்்படும் அ்போயம் ைி� 
அதி�ைோகும்.

வக்சீன, க�ோவிட்-19 கதோற்றுவதிலிருநது 
உங�டள ்போது�ோப்்பகதோடு �டுடையோன 
சு�வீனம் ைற்றும் �ர்ப்்பைோ� இருக்கும்க்போது 
க�ோவிட்-19 வநதோல் ஏற்்பைக்கூடிய சிக்�ல்�ளில் 
இருநதும் ்போது�ோக்�ிறது. வக்சீடனப் 
க்பற்ற ்பினனர் உங�ள் உைல் உருவோக்கும் 
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க�ோகயதிர்ப்பு சக்தியோனது கதோப்புள் 
க�ோடியின வழியோ� ைற்றும்/அல்லது 
தோயப்்போல் மூலைோ� குழநடதக்கு �ை்தப்்படும். 
இது உங�ளுக்கும் உங�ள் குழநடதக்கும் 
க�ோவிட்-19 க்கு எதி�ோன க்ப�ியளவு 
்போது�ோப்ட்ப வழஙகும்.

கைலதி� த�வல்�ளுக்கு 
ontario.ca/covidvaccinepregnancy.

எ்னது ்பிளன்ளக்கு ஏன வக்சீன 
க்போடகவண்டும்? க�ோவிட்-19 
்பிளன்ள�ளுக்கு கலசோ்னதோ� இருக்கும் 
அல்லவோ?

்பிள்டள�ளுக்கு க�ோவிட்-19 வரும்க்போது 
அறிகுறி�ள் கலசோனடவயோ� இருநதோலும் 
சிலருக்கு ைரு்துவ ைடனயில் கசர்க்�ப்்பை, 
தீவி� சி�ிசடசப் ்பி�ிவில் (ICU) அனுைதிக்�ப்்பை 
அல்லது இறநதுக்போ�க்கூடிய அளவுக்கு 
�டுடையோன சு�வீனம் வ�லோம். இனனும் 
சிலருக்கு �டுடையோன நீணை �ோட்�ள் 
நீடிக்�க்கூடிய அறிகுறி�ள் ஏற்்பைலோம் 
(உதோ�ணம்: நீணை �ோல க�ோவிட்-19, ்பிநதிய-
�டுடையோன க�ோவிட்-19 க�ோயக்குறி). 
க�ோகயதிர்ப்பு சக்தி குடறநத அல்லது கவறு 
உைல்�லக் க�ோளோறு�ள் உள்ள ்பிள்டள�ளுக்கு 
இது விகசஷைோ� க்போருநதும்.

்பிள்டள�ளுக்கும் இடள்ர்�ளுக்கும் வக்சீன 
க�ோடுப்்பது டவ�சினோல் �டுடையோன 
சு�வீனைடைதல், ைரு்துவைடனயில் கசர்்தல் 
ைற்றும் ை�ணைடைதலுக்கு எதி�ோன ்பலைோன 
அளவு ்போது�ோப்ட்ப வழஙகும். இவவோறு 
வக்சீடனப் க்பற்றுக்க�ோள்வது அடத 
இனனும் க்பற்றுக்க�ோள்ள முடியோதவர்�ள், 
ைற்றும் இலகுவோ� க�ோயவோயப்்பைக்கூடிய 
வகயோதி்பர்�ள் க்போனற ஏடனய குடும்்ப 
அங�்தவர்�டளப் ்போது�ோக்�வும் உதவும்.

ஃட்பசர் வக்சீடன ஐநது வயதுக்கு கைற்்பட்ை 
்பிள்டள�ளுக்கு க�ோடுக்�வும், கைோைர்னோ 
வக்சீடன ஆறு வயதுக்கு கைற்்பட்ை 
்பிள்டள�ளுக்கு க�ோடுக்�வும் கெல்் �னைோ 
அஙகீ�ோ�ம் வழங�ியுள்ளது.

ஐநதும் வயதும் அதற்கு கைற்்பட்ை வயதும் 
உள்ள ்பிள்டள�ளுக்கு ஃட்பசர் க�ோவிட்-19 
வக்சீடன வழஙகும்்படி ்ப�ிநதுட�க்�ப்்படு�ிறது. 
்பிள்டள�ள் ஆறு வயதும் அதற்கு 
கைற்்பட்ைவர்�ளும் எனறோல் கைோைர்னோ 

க�ோவிட்-19 வக்சீன க்போட்டுக்க�ோள்ளலோம். 
ஆனோல், ைகயோ�ோர்டைடிஸ்/க்ப�ி�ோர்டைடிஸ் 
ஏற்்பை அதி��ிக்�ப்்பட்ை வோயப்பு இருக்�ினறது 
எனற த�வல் வழங�ப்்பட்டு ைற்றும் சம்ைதம் 
க்பறப்்பட்ை ்பினபு இது கசயயப்்பை கவணடும்.

�னைோவிலும் அகை�ிக்�ோவிலும் உள்ள ்பல 
லட்சக்�ணக்�ோன ்பிள்டள�ள் க�ோவிட்-19 
வக்சீடனப் க்பற்றுக்க�ோணைோர்�ள். அவர்�ளில் 
�வடலக்�ிைைோன ்போது�ோப்பு விடளவு�ள் ஏதும் 
�வன்தற்கு வ�வில்டல.

கவறு க�ோய�ளுக்�ோன தடுப்புசி�டளப் 
க்போலகவ, ்ப�ிநதுட�க்�ப்்படும் அடன்து 
வக்சீன�டளயும் உங�ள் ்பிள்டள�ள் 
க்பற்றுக்க�ோணைோல் stay up-to-date 
அவர்�ள் ைி�ச சிறநத ்போது�ோப்ட்பப் 
க்பறுவோர்�ள். கைலதி� த�வல்�ளுக்கு 
ontario.ca/covidvaccinekids க்குச கசல்லுங�ள்.

வக்சீ்னில் னமக்கரோ சிப இருக்�ி்தோ?

இல்டல.

க�ோவிட்-19 வக்சீனுக்கும் ஃபளூ 
வக்சீனுக்கும் என்ன வித்தியோசம்?

க�ோவிட்-19 வக்சீனும் ஃப்ளூ வக்சீனும் ைி�வும் 
வி்தியோசைோனடவ என்பகதோடு அவற்டற 
ஒப்்பிட்டுப் ்போர்க்� முடியோது. அடவ கவவகவறு 
டவ�ஸ்�டள குறிடவக்�ினறன. ஃப்ளூ 
வக்சீன ்பல வட�ப்்பட்ை இனஃப்ளுகவனசோ 
டவ�ஸ்�டள ஒக� க��்தில் குறி 
டவக்�ினறது. க�ோவிட்-19 வக்சீன SARS-
CoV-2 எனனும் ஒரு டவ�டச ைட்டும் 
குறிடவக்�ினறது.

ஃப்ளூ வக்சீன ைற்றும் க�ோவிட்-19 வக்சீன 
கவவகவறு டவ�ஸ்�ளுக்கு எதி�ோன 
்போது�ோப்ட்ப வழஙகுவதோல் அடவ 
இ�ணடையுகை க்பற்றுக்க�ோள்வது முக்�ியம். 
க�ோவிட்-19 வக்சீடன க்பற்றுக்க�ோள்ளும் 
அகத க��்தில் ஃப்ளூ வக்சீன ைற்றும் 
கவறு வக்சீன�டள க்பற்றுக்க�ோள்வது 
்போது�ோப்்போனகத. க�ோவிட்-19 வக்சீன 
எடுப்்பதற்கு முனனக�ோ ்பினனக�ோ 14 �ோட்�ள் 
�ோ்திருக்� கவணடியதில்டல.

https://ontario.ca/covidvaccinepregnancy
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_vaccine_up_to_date.pdf
https://ontario.ca/covidvaccinekids


7

இரத்த தோ்னம் பசயவது க�ோவிட்-19 
வக்சீ்னின வீரியத்னத குன்க்குமோ?

இல்டல, இ�்த தோனம் கசயவது க�ோவிட்-19 
வக்சீனின வீ�ிய்டத குடறக்கும் என்பதற்�ோன 
்ப�ிநதுட�கயோ ஆதோ�கைோ எதுவும் 
�ிடைக்�ப்க்பறும் ஆயவில் இல்டல.

இ�்த தோனம் கசயவது உைலில் இருநது 
வக்சீடன நீக்�ிவிைோது. வக்சீனின விடளவோ� 
உருவோன முக்�ியைோன க�ோடய எதிர்்துப் 
க்போ�ோடும் �லன�ள் ைற்றும் க�ோகயதிர்க்கும் 
�ோ�ணி�டளயும் உைலில் இருநது 
அழி்துவிைோது.

கைலதி� த�வலுக்கு canadianbloodservices க்குச 
கசல்லுங�ள்.

எ்னது வழக்�மோ்ன வக்சீன 
அட்டவனணயில் நோன 
்பினதங்�ியிருக்�ிக்ன 
என்ோலும் க�ோவிட்-19 வக்சீன்ன 
ப்பற்றுக்ப�ோள்ளலோமோ?

ஆம். வழக்�ைோன வக்சீன அட்ைவடணயில் 
்பினதங�ியிருக்�ிறவர்�ளும் தங�ள் உைல்�ல 
்ப�ோை�ிப்்போளட� கதோைர்புக�ோணடு அவற்டற 
தவோறோைல் க்போட்டுக்க�ோள்ளும்்படி �ோங�ள் 
உற்சோ�ப்்படு்து�ிகறோம்.

மோற்றுத் தி்்னோ்ளி�ள அல்லது 
பதோடர்புப�ோள்ள சிரமப்படு�ி்வர்�ளுக்கு 
என்ன உதவி�ள �ினடக்கும்?

வக்சீன க்போடும் இைங�ள் சி�ைம் இனறி 
கசல்லக்கூடியதோ� இருக்�கவணடும். 
அ்துைன, ைோற்று் திறனோளி�களோடு 
சி�ைைினறி கதோைர்புக�ோள்ள ஏற்்போடு 
கசயயகவணடும். அ்கதோடு ்பினவரும் 
த�வலும் �ிடைக்�ப்க்பறும்:

• க�ோவிட்-19 வக்சீன�ள் ்பற்றிய த�வல்�ள், 
்ப�ோை�ிப்பு வழஙகு்பவர்�ளுக்�ோன உதவி 
ைற்றும் ஆத�வு, �ம்்ப�ைோன வீடிகயோக்�ள் 
ைற்றும் அக�� விஷயங�ளுக்கு 
ConnectABILITY.ca.

• வளர்சசி அல்லது மூடள விரு்தி குடறநத 
உங�ள் ்பிள்டள அல்லது உங�ள் ஆத�வில் 
இருப்்பவருக்கு வக்சீன க�ோடுப்்பது ்பற்றிய 
த�வலுக்கு Health Care Access Research 
and Developmental Disabilities கவப்டசட் 

என்னிடம் ஒனரோரிகயோ பெல்த் 
இனசூரனஸ ்பிலோன (OHIP) இல்னல 
என்ோலும் நோன வக்சீன்னப 
ப்பற்றுக்ப�ோள்ள முடியுமோ?

ஒருவ�ின குடியு�ிடை அல்லது குடிவ�வு �ிடல 
எதுவோ� இருநதோலும், அவர் ஒன�ோ�ிகயோவில் 
வசிப்்பவர், ்படிப்்பவர் அல்லது கவடலகசய்பவர் 
அல்லது ஒன�ோ�ிகயோவுக்கு வருட� 
தநதிருப்்பவர் எனறோல் வக்சீடன இலவசைோ� 
க்பற்றுக்க�ோள்ளலோம்.

வக்சீடனப் க்பற்றுக்க�ோள்வதற்கு உங�ளிைம் 
ஒன�ோ�ிகயோ கெல்் �ோர்ட் (ஒன�ோ�ிகயோ 
உைல்�ல அட்டை) இருக்� கவணடிய அவசியம் 
இல்டல. உங�ள் க்பயட�யும் ்பிறநத 
தி�திடயயும் �ோண்பிக்கும் ைற்கறோரு 
புட�ப்்பை்டதக் க�ோணடுள்ள அடையோள 
ஆவண்டதகயோ (ID) டிட�வர்ஸ் டலசனஸ், 
்போஸ்க்போர்ட், ்பதிவுகசயயப்்பட்ை �டிதம், சம்்பளச 
சீட்டு, ைோணவர் அட்டை, கவறு இைங�டளச 
கசர்நத அ�சோங�்தோல் வழங�ப்்பட்ை 
அடையோள ஆவணம் க்போனற ்பல அடையோள 
ஆவணங�டளகயோ நீங�ள் ்பயன்படு்தலோம். 
இடவ கவளி�ோட்டு ைற்றும் �ோலோவதியோன 
அ�சோங� ஆவணங�டள உட்்படு்தலோம்.

உங�ளிைம் கெல்் �ோர்ட் இல்டலகயனறோல் 
ைற்றும் உங�ள் க்போதுசன உைல்�ல ்பி�ிவு 
புக�ோவினசியல் வக்சீன �ோனைோக்ட் கசணைர் 
(PVCC) ஐ உ்பகயோ�ிக்�ிறது எனறோல், நீங�ள் 
�ியைனம் ஒனடற ்பதிவுகசயய 1-833-943-3900 
எனற எணணில் PVCC ஐ அடழக்�லோம். வக்சீன 
�ியைன்தினக்போது ஒரு புட�ப்்பை்துைன 
கூடிய அடையோள ஆவணம் ஒனடற 
வழஙகும்்படி க�ட்டுக்க�ோள்ளப்்படுவீர்�ள்.

வக்சீடன க்பற்றுக்க�ோள்வதற்�ோன உங�ள் 
தகுதிடய உறுதி கசயதுக�ோள்வதற்கும் 
ஒரு �ியைன்டத ்பதிவுகசயய உதவி 
க்பற்றுக்க�ோள்வதற்கும் நீங�ள் உங�ள் 
உள்ளூர் க்போதுசன உைல்�லப் ்பி�ிடவயும் 
கதோைர்புக�ோள்ளலோம். உள்ளூர் க்போதுசன 
உைல்�லப் ்பி�ிடவ �ணடு்பிடிப்்பதற்கும் 
கதோைர்பு எணடண க்பற்றுக்க�ோள்வதற்கும் 
ontario.ca/publichealth க்குச கசல்லுங�ள்.

https://www.blood.ca/en/covid19#qaa2
https://ConnectABILITY.ca
https://www.hcarddcovid.com/info
https://www.hcarddcovid.com/info
https://ontario.ca/publichealth
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(www.hcarddcovid.com/info) ைற்றும் 
vaccinesupport.ca க்குச கசல்லுங�ள். 
(வக்சீன க்போடும் இை்தில் வசதி�ள், வீட்டில் 
வக்சீன க்போடுதல், ஊசிக்போைப் ்பயப்்படுதல் 
க்போனறடவ)

• ்போது�ோப்்போன க்போக்குவ�்டத
க்பற்றுக்க�ோள்ளும் சவோடலயுடைய, �ைக்�
முடியோத வகயோதி்பர்�ள் உட்்பை ைோற்று்திறன
உள்ளவர்�ள் வக்சீன வழங�ப்்படும்
இைங�ளுக்கு கசல்ல வீடு வீைோ�ச கசனறு
வோ�ன்தில் அடழ்துச கசல்வதற்�ோன
அக்கசசி்பிள் டிட�வ-டு-வக்சீன புக�ோ�ி�ோம்
(�ிடைக்�க்கூடிய வோ�ன உதவி திட்ை்டதப்)
்பற்றிய த�வடல க்பற்றுக்க�ோள்ள
ஒன�ோ�ிகயோ �ம்யூனிட்டி சப்க்போர்ட்
அகசோசிகயஷன (ஒன�ோ�ிகயோ சமூ� ஆத�வு
சங�ம்) (www.ontariocommunitysupport.ca)
க்குச கசல்லுங�ள்.

கமலதி� த�வல்�ன்ள நோன எங்க�
ப்பற்றுக்ப�ோள்ளலோம்?

வக்சீன த�வல் உட்்பை தகுதிக்பறுதல், 
ஒரு �ியைன்டத ்பதிவுகசயவது எப்்படி, 
எடத எதிர்்போர்க்�லோம் ைற்றும் அக�� 
விஷயங�ளுக்கும் ஒன�ோ�ிகயோவில் 
க�ோவிட்-19 வக்சீன�ள் ்பற்றி கைலும் 
கத�ிநதுக�ோள்வதற்கும் ontario.ca/covidvaccine 
க்குச கசல்லுங�ள். அனு்பவம் உள்ள ஒரு 
மு�வருைன அல்லது உைல்�ல வல்லுனருைன 
க்பசுவதற்கு அல்லது ைோ�ோண வக்சீன கதோைர்பு 
�ிடலய்டத கதோைர்பு க�ோள்ள கவணடிய 
இலக்�ம்: 1-833-943-3900 (�ோது க�ட்�ோதவர்�ள், 

கசவி் திறன ைற்றும் க்பசசு் திறன 
குடறநதவர்�ளுக்கு TTY : 1-866-797-0007) 300 
க்கும் அதி�ைோன கைோழி�ளில், வோ�்தின ஏழு 
�ோட்�ளிலும் �ோடல 8:00 முதல் ைோடல 8:00 
ைணிவட� �ிடைக்�ப்க்பறும்.

்பிள்டள�ள், இடள்ர்�ள், �ர்ப்்பைோனவர்�ள், 
்போலூட்டும் தோயைோர்�ள் அல்லது �ர்ப்்பைோ�
முயற்சிகசய�ிறவர்�ள் ஆ�ிகயோருக்�ோன 
க�ோவிட்-19 வக்சீன�ள் ்பற்றிய 
க�ள்வி�ளுக்கும், சிக்�ிட்ஸ் குழநடத ைரு்துவ 
்பதிவுகசயயப்்பட்ை தோதி ஒருவருைன ஒரு 
அநத�ங� கதோடலக்பசி �ியைனம் ஒனடற 
கசயவதற்கும் sickkids.ca/vaccineconsult 
அல்லது 1-888-304-6558 மூலைோ� சிக்�ிட்ஸ் 
க�ோவிட்-19 வக்சீன க�ோனசல்ட் சர்விஸ்-ஐ 
கதோைர்பு க�ோள்ளுங�ள். இநதச கசடவ�ள் 
்பல கைோழி�ளில் கதோடலக்பசி மூலைோ� 
கைோழிக்பயர்ப்பு உதவிடயப் ்பயன்படு்தியும் 
�ிடைக்�ப்க்பறும்.

அல்லது, க�ோவிட்-19 வக்சீன�டளப் ்பற்றிய 
த�வலறிநத தீர்ைோனங�டள கசயய் 
கதடவயோன உணடை�டளப் க்பற்றுக்க�ோள்ள
தகுதிக்பற்ற ஸ்�ோர்்பக�ோ கெல்் க�ட்வர்க் 
(SHN) ைரு்துவருைன க��டி் கதோடலக்பசி 
ஆகலோசடன க்பற SHN வக்ஸ்ஃ்பக்ட் 
�ிளினிக்ட� அடழயுங�ள். shn.ca/vaxfacts 
மூலைோ� �ியைனம் ஒனடற கசயயுங�ள் 
அல்லது 416-438-2911, ext. 5738 ஐ அடழயுங�ள்.  
வோ�்தின ஏழு �ோட்�ளிலும் �ோடல 9 முதல் 
ைோடல 8 வட� 200 கைோழி�ளில் �ியைனங�ள் 
�ிடைக்�ப்க்பறும்.
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