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க ோவிட்-19 தடுப் பூசி பற் றிய த வல்
அடிப் படட தடுப் பூசி: நன் கு இணக்கமான மூன் று தடுப்பூசி மருந்துகள் உள் ளன : ஃடபசர், மோடர்னோ
மற் றும் ஜோன்சசன். ஃடபசர் மற் றும் மோடர்னோவில் அடிப்படை தடுப்பூசிக்கு நான் கு வார இடைவவளியில்
இரண்டு ஊசிகள் ததடவப்படுகின் றன, ஜோன்சனில் ஒன் று மை்டுதம . பின் னர் பல மாதங் களுக்கு 90%
தநாய் க்கு எதிராக நல் ல பாதுகாப்பு உள் ளது.
புத்துயிர்ப்பு தடுப் பூசி: இது அவசியம் , ஏவனனில் தமதலயுள் ள தடுப்பூசிகளில் தடுப்பூசி பாதுகாப்பு
குறிப்பாக புதிய மாறுபாடுகளுக்கு எதிராக ஒரு சில மாதங் களில் குடறகின் றது. நீ ங் கள் ஃடபசர் மற் றும்
மோடர்னோவுடன் கடைசியாக தடுப்பூசி தபாை்டு 4 முதல் 6 மாதங் களுக்கும் தமலாக இருந்தால் இரண்டு
தடுப்பூசி மருந்துகளிலும் (16 வயது முதல் ஃடபசர், 18 வயது முதல் மாைர்னா) ஒரு புத்துயிர்ப்பு தடுப்பூசி =
பூஸ்ைர் தடுப்பூசி பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. இது வபாதுவாக முதல் தடுப்பூசிகளின் அதத தடுப்பூசி மருந்து
மூலம் நடைவபறுகிறது. நீ ங் கள் ஜோன்சசடன வபற் றிருந்தால் , முதல் தடுப்பூசி தபாை்ை 2 மாதங் களிற் குப்
பிறகு 18 வயதிலிருந்து அதத தடுப்பூசி மருந்துைன் ஒரு புத்துயிர்ப்பு தடுப்பூசிடயப் தபாை
பரிந்துடரக்கப்படுகிறது.
இதுவடரயான அனுபவங் களின் படி, தடுப்பூசிகள் நன் கு இணக்கமாக உள் ளன. மிகவும் வபாதுவான பக்க
விடளவுகள் : ஊசி தபாடும் இைத்தில் தலசான வலி, தசார்வு, தடலவலி - மற் றும் உைல் வலி, ஒருதவடள
காய் ச்சல் . அரிதாக, இதய தடச அழற் சி,குறிப்பாக 30 வயதிற் குை்பை்ை இடளயவர்களில் தீவிரமற் ற
தபாக்குைன் வரலாம் . தீவிரமான நீ ண்ை கால பக்க விடளவுகள் மற் றும் பிந்திய விடளவுகள் இதுவடர
ஏற் பைவில் டல மற் றும் எதிர்பார்க்கப்பைவில் டல . பக்க விடளவுகள்
வபாதுவாக தலசானடவ மற் றும் குறுகிய காலதம உள் ளன. இந்த பக்கவிடளவுகள் வபாதுவாக நீ ங் கள்
வகாதரானாவால் தநாயுறுவடதக் காை்டிலும் குடறந்தளதவ தீவிரமானடவ.
தநாய் க்கு எதிராக தடுப்பூசி நல் ல பாதுகாப்டப அளித்தாலும் , பரிந்துடரக்கப்பை்ை சுகாதாரம் - மற் றும்
நைத்டத விதிகடள நீ ங் கள் வதாைர்ந்து கடைப்பிடிப்பது முக்கியம் .
நாங் கள் இறுதியாக வபருந்வதாற் டறக் கைந்து இயல் பு வாழ் க்டகக்குத் திரும் ப விரும் புகிதறாம் .அதற் கு
எங் களுக்கு தடுப்பூசி ததடவ.
தடுப் பூசி கபோடுங் ள் ! Charlottenfels தடுப்பூசி டமயத்திற் கு உங் கடள வரதவற் பதில் நாங் கள் மகிழ் சசி
்
அடைகிதறாம் . தடுப்பூசி தபாடுவது மிகவும் எளிதானது மற் றும் சிக்கலற் றது. அதற் கு நீ ங் கள் பதிவு
வசய் வதத சிறந்த விஷயம் .
அன் பான வாழ் த்துக்களுைன்

தகாவிை்-19 தடுப்பூசி குழு

நோன் எவ் வோறு தடுப் பூசி கபோட முடியும் ?
உங் கள் அடையாள அை்டை, தடுப் பூசி டகதயடு (கிடைத்தால் ) மற் றும் சுகாதார
காப் பீை்டு அை்டை ஆகியவற் டறக் வகாண்டு வாருங் கள்
இடணயம் வழியாக வழடமயான பதிவு: sh.ch
அல் லது 052 632 65 57 வதாடலதபசி எண் மூலம் சந்திப் பிற் கு பதிவு வசய் தல்
பதிவு இல் லாமல் தடுப் பூசி தபாடுதல் : வாக்-இன் வசவ் வாய் க்கிழடம 17 – 20 மணி
இது 1வது மற் றும் 2 வது தடுப் பூசிக்கு மை்டுதம சாத்தியம் , புத்துயிர்ப்பு தடுப் பூசிக்கு அல் ல!

