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ஒரு mRNA-தடுப் பூசி (யபசெர்/பகயான்சரக் , சமாகடர்னா)
ககாவிட்-19-தடுப் பூசி பற் றிய சபாதுைான தகைல் கள்
இத் தடுப் பூசி பாதுகாப் பு மற் றும் செயல் திறன்

பத்திரம் «வகொவிட்-19-பிை் கைகளுக்கொன தடுப்பூசி 5

உள் ளதா?

வதொடக்கம் 11 வயதொனவர்கை் »).

சுவிஸ் இல் ஒவ் வவொரு தடுபூசிக்கும் அனுமதி
அவசியமொகும் . இதற் கு பொதுகொப் பு, வெயல் திறன்
மற் றும் தரொதரம் என்பவற் றில் உயரிய
தகககமககைப் பூர்த்தி வெய் யப்படல் வவண்டும் .
சுவிஸ்வமடிக் எனப் படும் மருந்துப் வபொருட்கை்
கல் லூரி வகொவிட்-19 க்வகதிரொன mRNA-தடுப் பூசிகய
நன்கு பரிசீலித்து அதற் கு அனுமதியைித்துை் ைது.
இது பொதுகொப் பொனது என்பதுடன்
வெயல் திறனுை் ைதுமொகும் . பல் லொயிர வகொடிக்
கணக்கொன மக்கை் இத் தடுப் பூசிகய ஆய் வின்
வபொழுது வபற் றுை் ைனர். அனுமதி வகொடுக்கப் பட
நொைிலிருந்து பல வகொடிக்கணக்கொன மக்களுக்கு
இந்த ஊசி வபொடப் பட்டது. அதியுயர் வயதொனவர்கை்
மற் றும் நீ ண்ட நொை் வநொயுற் ற நபர்களுக்கும் கூட இது
பொதுகொப் பொனதும் வெயல் திறனுகடயதுமொகும் .
துகறெொர் வல் லுனர்கை் வதொடர்ந்தும் இத்
தடுப் பூசியின் பொதுகொப் பு மற் றும் வெயல் திறன் பற் றி
அவதொனித்துக் வகொண்டு இருக்கின்றனர். ஒரு
தடுப் பூசியினொல் ஏற் படும் அபொயத்கத விட அதன்
பயன்பொடு குறிப் பிடக்கூடிய அைவு அதிகமொக
இருத்தல் வவண்டும் . அதன் பின் னர் மட்டுவம இது
சுவிஸில் பரிந்துகரக்கப் படுகின்றது.
எங் கக நான் தடுப் பூசியய சபற் றுக்சகாள் ள முடியம் ?
மத்திய கூட்டொட்சி அரசு ஒரு தடுப்பூசி திட்டத்கதம்
மற் றும் சிபொர்சு பற் றி திட்டம் வகுத்திருக்கிறது.
தடுப்பூசிக்கு வபொறுப்பொக இருப்பது மொநிலங் கை் .
மொநிலத்தின் இகணயத்தைத்திலும் மற் றும் உங் கை்
மொநில தகவல் வதொகலவபசி ஊடொக எங் வக நீ ங் கை்
ஊசி வபொடலொம் என் பகதத் வதரிந்து வகொை் ைலொம்
(www.bag-coronavirus.ch/kantone),
அல் லது உங் கை் கவத்தியரிடம் , உங் கை்
மருந்துெ்ெொகலயில் வகட்டறிந்து வகொை் ைலொம் .
தடுப் பூசி யாருக்கு பரிந்துயரக்கப் படுகிறது?
12 வயது மற் றும் அதற் கு வமற் பட்ட அகனவருக்கும்
எம் ஆர்என் ஏ தடுப்பூசியுடன் வகொவிட் -19 இப் பரிந்துகர
விவெடமொக கீழ் வரும் நபர்களுக்கு வபொருந்தும் :


mRNA-தடுப் பூசி யார் சபற் றுக் சகாள் ளலாகாது?
கீழ் வரும் நபர்களுக்கு mRNA-தடுப்பூசியுடன் கூடிய
வகொவிட்-19-தடுப்பூசிகய நொம் சிபொர்சு வெய் யவில் கல:


கடுகமயொன உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஒவ் வொகம
(அல் வலர்ஜி) உை் ை நபர்கை் , குறிப்பொக வபொலி

எவதலீன் ககலவகொல் (PEG) ஐக் வகொண்டுை் ை
தடுப்பூசிகை் . அல் லது வரொவமதொமின் (TRIS).
வவறுரகமொன தடுப்பூசி மருந்துகை் பலவுை் ைன.
தயவுவெய் து இதுகுறித்து ஒரு ஒவ் வொகம
அவலர்ஜிக்கொன ஆண் அல் லது வபண் கவத்தியரிடம்
ஆவலொெகன வபறுங் கை் .


5 வயதுக்குட்பட்ட பிை் கைகை் மற் றும் இைவயதினர்.
இது வகரக்கும் வமவல குறிப்பிட்ட வயதினர்களுக்கு
தடுப்பூசி வதொடர்பொன தரவுகை் வபொதியைவு இல் கல.

தயவு வெய் து அவதொனியுங் கை் : உங் களுக்கு அதிகமொக
கொய் ெ்ெல் ஏற் பட்டுை் ைதொ? நீ ங் கை் உடல் நலம்
குன்றியிருப்பதுடன் அவெௌகரியமொக இருப்பொதொக
உணர்கின் றீர்கை? அப்படியொயின் தடுப்பூசிக்கொன
தவகணகய ஒத்திப்வபொடுங் கை் .
முடியுமொனவகர விகரவொக பிறிவதொரு ெந்தர்ப்பத்தில்
தடுப்பூசிகய வபொடவும் .
நான் கர்ப்பம் தரித்திருந்தால் அல் லது கர்ப்பம்
தரிக்க விரும் பும் பட்ெெ
் த்தில் எயை
செல் லுபடியாகும் ?
நீ ங் கை் கர்ப்பம் தரிப்பதற் கு திட்டமிடுகின் றீர்கைொ?
அவ் வொறொயின் விகரவில் தடுப்பூசிகய வபொடவும் .
நீ ங் கை் ஏற் கனவவ கர்ப்பம் தரித்துை் ைீர ்கைொ மற் றும்
கர்ப்பம் தரிப்பதற் கு முன் தடுப்பூசி வபொடவில் கலயொ?
அப்படியொயின் , கர்ப்பம் தரித்து 12 வொரங் கைிலிருந்து
(அதொவது கர்ப்பத்தின் மூன் றில் இரண்டின் 2 வது
கொலப்பகுதியிலிருந்து) தடுப்பூசிகய வபொதுவதற் கு
பரிந்துகரக்கிவறொம் .இருப்பினும் , வகொை் ககயைவில் ,
ஆயினும் இது கர்ப்பத்தின் ஆரம் பத்திலும் கூட
ெொத்தியமொகும் .
நீ ங் கை் கர்ப்பம் தரித்திருக்கும் பட்ெத்தில் அல் லது

வகொவரொனொ கவரஸினொல் விவெட ஆபத்தில்

கர்ப்பம் தரிக்க திட்டமிடும் பட்ெத்தில் , தவிரவும் தடுப்

உை் ைவர்கை் (குறிப்பிட்ட நொை் பட்ட வநொய்

பூசி பற் றி வகை் விகை் இருப்பின் , உங் கை் மருத்துவர்

உை் ைவர்கை் , 65 வயதுக்கு வமற் பட்ட நபர்கை் மற் றும்

அல் லது மகப்வபற் று மருத்துவெ்சியுடன் வபசுங் கை் .

கர்ப்பிணிப் வபண்கை் );


தனிப்பட்ட மற் றும் வதொழில் துகறெொர் சூழலில்

தடுப் பூசி எை் ைாறு கபாடப் படுகின்றது?

வநருங் கிய வதொடர்பு நபர்கை் .

உங் கை் ககயின் வமல் பகுதியில் ஒரு ஊசி

5 முதல் 11 வயது வகரயிலொன குழந்கதகளுக்கு, கபெர்/

ஏற் றப்படுகின் றது. முதல் தடுப்பூசிக்குப் பின் பு

பிவயொன் வரக் வழங் கும் , குழந்கதகளுக்கொன-

கண்கொணிப்புக்கொக நீ ங் கை் வமலும் 15 நிமிடங் கை்

தடுப்பூசிகய பரிந்துகரக்கிவறொம் (ஒப்பிடுக. குறிப்புப்

அந்த இடத்தில் இருங் கை் . இரண்டொவது தடுப்பூசி
வபொட்ட பின் னர் 5 நிமிடங் கை் வபொதுமொனது.

www.foph-coronavirus.ch/vaccination
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இத்தடுப்பூசி கடுகமயொன சுகயினத்தில் இருந்து
எத்தயன முயற நான் தடுப் பூசி கபாட கைண்டும் ?

பொதுகொப்கப அதிகரிக்கிறது மற் றும் நீ டிக்கிறது

வழகமயொக இரண்டு முகற தடுப்பூசி அடிப்பகட யொன

(ஒப்பிடுக. துண்டுப்பிரசுரம் « mRNA-தடுப்பு மருந்துடன்

எதிர்ப்புெ்ெக்கிக்கொக வதகவப் படுகின் றது. முதலொவது

கூடிய பூஸ்டர்தடுப்பூசி).

தடுப்பூசி ஏற் றி நொன் கு வொரங் கைின் பின் இரண்டொவது
தடுப்பூசிகய நீ ங் கை் வபொட முடியும் .

தடுப் பூசி காரணமாக எனக்கு ககாவிட்-19

இரண்டு தடுப்பூசிககையும் வபொடுங் கை் . உங் களுக்கு

ஏற் படலாமா?

ஏற் கனவவ வகொவரொனொ கவரஸ் வதொற் று

இல் கல. தடுப்பூசியின் மூலமொக உங் களுக்கு வகொவிட்-

ஏற் பட்டிருந்தகம உறுதிப்படுத்தப்

19 ஏற் படுவதில் கல. தடுப்பூசியில் வகொவரொனொ

பட்டிருப்பின் , mRNA-தடுப்பூசியுடன் கூடிய தடுப்பூசி

கவரசுக்கை் எதுவுமில் கல.

ஒன் று மட்டும் உங் களுக்கு அடிப்பகடயொன
எதிர்ப்புெ்ெக்கிக்கொக வபொதுமொனதொகும் .
வநொவயதிர்ப்பு ெக்தி மிகவும் பலவீனமொகவகொண்ட
குறிப்பொக அதிகமொக பொதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு
விதிவிலக்குகை் வபொருந்தும் ; உங் கை் மருத்துவ
மருத்துவிெ்சியுடன் வதொடர்பு வகொண்டு அறிந்து
வகொை் ைவும் .

சகாகரானா யைரஸ் இனால் நான் ஏற் கனகை
சதாற் றுக்கு உள் ளாகி இருந் தாலும் கூட, தடுப் பூசி
கபாட கைண்டுமா?
வகொவரொனொ கவரஸ் இனொல் ஏற் கனவவ நீ ங் கை்
வதொற் றுக்குை் ைொகி இருந்தொலும் கூட தடுப்பூசி
பயனுை் ைதொகும் . வதொற் று ஏற் பட்டு தடுப்பூசி
ஏற் றிக்வகொை் ளுமொறு நொங் கை் உங் களுக்குப் பரிந்துகர

12 வயதுக்கு வமற் பட்ட எல் லொ நபர்களுக்கு, அடிப்பகடத்

வெய் கிவறொம் , இதன் மூலம் நீ ங் கை் நீ ண்டகொலத்திற் குப்

தடுப்பூசி வபொட்டு பூர்த்தி வெய் தபின் னர் குகறந்தது 4

பொதுகொப் புப் வபறுகின் றீர்கை் . நொங் கை் உங் களுக்குப்

மொதங் களுக்குப் பிறகு பூஸ்டர் தடுப்பூசி

பரிந்துகர வெய் கிவறொம் தடுப்பூசி வபொடும் படி. அதனொல்

பரிந்துகரக்கப்படுகிறது (mRNA தடுப்பூசியுடன் பூஸ்டர்

நீ ங் கை் நீ ண்டகொலத்துக்குப் பொதுகொக்கப்படுகின் றீர்கை் .

தடுப்பூசி' என் ற துண்டுப்பிரசுரத்கதப் பொர்க்கவும் ).

வநொய் வொய் ப்பட்டு மூன் று மொதத்துக்குை் அதற் கொன
தடுப்பூசிகயப் வபொடவும் . வகொவரொனொகவரஸ்-வதொற் று

தடுப் பூசி என்யன எை் ைாறு பாதுகாக்கின்றது?

ஏற் பட்டதொக உறுதிவெய் யப்பட்டு நொன் கு வொரங் கை்

உங் கை் உடல் வகொவிட்-19 க்கு எதிரொக ஒரு பொதுகொப் கப

வதொடக்கம் ஒரு தடுப்பூசி வபொதுமொனது.

உற் பத்தி வெய் கின் றது. இரண்டொவது தடுப்பூசிக்குக்குப்
பின் அண்ணைவொக ஒன் று, இரண்டு வொரங் கை் இதற் கு

பக்கவியளவுகள் உள் ளனைா?

எடுக்கும் . தடுப்பூசி உங் கை் எதிர்ப்புெ் ெக்திகய

இந்த தடுப்பூசி வபொடலொம் என உத்தரவு வகொடுத்த

பலப்படுத்துகின் றது. கவரஸ் வபொரொட்டத்தில் இது

பின் னர் பல ஆயிரக்கணக்கொன மக்களுக்கு வபொடப்

உங் கை் உடலுக்கு உதவுகின் றது. வகொவிட்-19 இனொல்

பட்டது. இதனொல் வபறும் நன் கம பக்கவிகைவிலும்

கடுகமயொக வநொய் வொய் ப்படும் ஆபத்கத இது மிகவும்

பலமடங் கு வமலொனது. ஒவ் வவொரு தடுப்பூசியின்

திறமொக குகறக்கின் றது.

வபொழுதும் பக்கவிகைவுகை் ஏற் படலொம் . அவநக

இதகன அறிந்து வகொை் வது முக்கியமொகும் :
தற் வபொகதய கவரஸ் மொறுபொடுகளுடன் , தடுப்பூசி
அரிதொகவவ பொதுகொக்கிறது மற் றும் வநொய்
வதொற் றுதகலயும் வமல் லிய சுகயீனத்கத மட்டுவம
பொதுகொக்கிறது.. தடுப்பூசி ஏற் றிய பின் னரும் கூட ஒரு
சிலர் வகொவிட்-19 இனொல் வநொயய் வொய் ப்படலொம் .

ெந்தர்ப்பங் கைில் இகவ சிறியதொக இருந்து சிறிது
கடுகமயொனதொகவும் இருக்கும் விகரவில் இல் லொது
வபொய் விடுகின் றன. மிக அரிதொன ெந்தர்ப்பங் கைில்
கடுகமயொன பக்க விகைவுகை் ஏற் படுகின் றன. ஒரு
சில நபர்கைிடத்தில் mRNA-தடுப்பூசியுடன் கூடிய
வகொவிட்-19-தடுப்பூசி ஏற் றப்பட்டதும் உடனடியொகவவ
கடுகமயொன ஒவ் வொகம (அவலர்ஜி) தொக்கம் ஏற் படலொம் .

தடுப்பூசி எவ் வொறு வெயல் படுகின் றது என் பது பற் றி

மிகவும் விதிவிலக்கொக குகறவொன நபர்களுக்கு

இங் வக நீ ங் கை் ெரியொன தகவல் ககைப்

தடுப்பூசி வபொட்டு 14 நொட்கைில் இதயத்தகெநொர்

வபற் றுக்வகொை் ை முடியும் : www.foph-coronavirus.ch/mrna.

நரம் புகைில் வலிகமயில் லொத்தன் கம ஏற் படுவது
அவதொனிக்கப்பட்டுை் ைது, இது மிகவும் சிறிதொக

தடுப் பூசி எை் ைளவு காலம் என்யனப்

இருக்கும் அத்துடன் அகத சுலபமொக மொற் றிக்

பாதுகாக்கின்றது?

வகொை் ைலொம் . Moderna தடுப்பூசி மூலம் தடுப்பூசி வபொட்ட

mRNA தடுப்பூசிகை் , வநொயுற் று மருத்துவமகனயில்

பிறகு 30 வயதிற் குட்பட்டவர்கைில் இத்தககய வீக்கம்

அனுமதிக்கப்படும் வபொது கடுகமயொன வநொய் களுக்கு

கொணப்படுகிறது. எனவவ Pfizer / BioNTech எனும்

எதிரொக பொதுகொக்கின் றன. தற் வபொதுை் ை கவரசின்

தடுப்பூசி மூலம் தடுப்பூசி வபொடுவது 30

ரகங் கை் அடிப்பகடப் பொதுகொப்புெ் ெக்திகய

வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு அடிப்பகட பொதுகொப்கப

பலவீனமொக்குகிறது. 12 வயதுக்கு வமற் பட்ட அகனத்து

நியப்படுத்த விரும் பப்படுகிறது. பின் வருபகவ இரண்டு

மக்களுக்கும் முழுத் தடுப்பூசி வபொட்ட 4 மொதங் களுக்குப்

தடுப்பூசிகளுக்கும் வபொருந்தும் :

பிறகு முழுதொகப் வபொடப்பட்ட அடிப்பகட பொதுகொப்பு
முடிந்த பின் னர் வபொடுமொறு பரிந்துகரக்கிவறொம் .
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ஒரு வகொவிட்-19-தடுப்பூசிகயப் பொவிப்பதொல் இைவயது

தடுப் பூசி கபாடுதல் சுயவிருப் பத்தின் கபரிலா?

நபர்களுக்கும் ஆபத்துகை் ஏற் படலொம் . வகொவரொனொ

ஆம் . சுவிஸ் இல் தடுப்பூசி வபொடுவது சுயவிருப்பத்தின்

கவரஸ் வதொற் றுக்குப்பின் பு இதயத் தகெநொர்கைில்

வபரிலொகும் .

அல் லது இதயப்கபகைில் அழற் சி ஏற் படலொம் .
இது தவிர கடுகமயொன பக்கவிகைவுகை் வதொடர்பொக

கமலதிக தகைல் கயள நான் எங் கக

வவவறந்த அெொதொரண விகைவுகளும் இதுவகர

சபற் றுக்சகாள் ைது?

அறியப்பட வில் கல. தடுப்பூசி வபொட்டு ஒரு சில

வகொவிட்-19-தடுப்பூசி பற் றிய வமலதிக தகவல் ககை BAG

மொதங் களுக்குை் இவ் வொறொன பக்க விகைவுகை்

இன் இகணயத்தைத்தில் www.foph-

எதிர்பொர்க்கப்படுகின் றன. துகற ெொர் நிபுணர்கை்

coronavirus.ch/vaccination

ெொத்தியமொன அறிகுறிககை மிகக் கவனமொக

பொர்க்கலொம் . அல் லது உங் கை் அல் லது உங் கை்

அவதொனிக்கின் றனர்.

மருந்துெ்ெொகலயில் வகட்கலொம் .

எை் ைாறான பக்க வியளவுகள் ொத்தியமானயை?


ககயில் தடுப்பூசி ஏற் றிய இடத்தில் சிவப்பொகி, வலி
அல் லது வீக்கம் ஏற் ப்படுகின் றது.



தகலவலி (தகலயிடி)



வெொர்வு



தகெ – மற் றும் மூடு வலி



நடுக்கம் , கொய் ெ்ெல் உணர்வு அல் லது வமல் லிய
கொய் ெ்ெல் வபொன் ற வபொதுவொன அறிகுறிகை்

தடுப்பூசியின் பின் அவனகமொக பக்கவிகைவுகை்
ஏற் படுகின் றன. வநொய் க்வகதிரொன பொதுகொப்கப உடல்
உற் பத்தி வெய் கின் றது என் பகத இது கொண்பிக்கின் றது.
ஒவ் வொகம (அவலர்ஜி) தொக்கம் ஒன் று ஏற் படும் வபொழுது
தடுப்பூசி ஏற் ற்றப்பட்டு உடனடியொகவவ உதொரணமொக
கடுகமயொன வீக்கம் , வதொல் சிவத்தல் , ெரிவு அல் லது
மூெ்சுத்திணறல் வபொன் றன ஏற் படலொம் . இதயதகெநொர்
வநொவுகைின் வபொது வரும் கெகககை் ஆவன, மொர்பு
வநொவு மூெ்சுத்திணறல் மற் றும் கடுகமயொன
இதயஅடிப்பு, அவநகமொக தடுப்பூசி வபொட்டு 2
கிழகமக்குை் வரலொம் . இவ் வொறொன அறிகுறிகை்
ஏற் பட்டொல் உடனடியொக கவத்தியரிடம் வெல் லுங் கை் .
எை் ைளவு காலம் பக்கவியளவுகள் நியலத்திருக்கும் ?
பக்கவிகைவுகை் ெொதரணமொக ஒரு சில நொட்கைில்
இல் லொமல் வபொய் விடுகின் றன. ஒரு வொரத்தின்
பின் னரும் கூட பக்கவிகைவுகை் உங் களுக்கு இன் னும்
இருக்கின் றனவொ ? இகவ வமொெமகடகின் றனவொ ?
அல் லது நீ ங் கை் இகதயிட்டு கவகலப்படுகின் றீர்கைொ?
அப்படியொயின் நீ ங் கை் கவத்தியருடன் ஆவலொசியுங் கை் .
தடுப் பூசிக்கு கட்டணம் செலுத்துைது யார்?
இத் தடுப்பூசி உங் களுக்கு இலவெமொகும் . தடுப்பூசியின்
வெலவின் ஒரு பகுதிகய கிறங் கன் கெ எனும்
கவத்தியபொதுகொப்பு நீ றுவனம் வெலுத்தும் . மிகுதிகய
கன் வரொனும் அரெொங் கமும் வெலுத்துவர்.
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