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ஒரு mRNA-தடுப் பு மரு ் துடை் கூடிய பூஸ்டர் தடுப் பூசி
(னபசெர்/பநயோை்சரக் , சமோநடர்ைோ)
mRNA- தடுப் பூசிகள் , ந ோயுற் று மருத்துவமனையில் அனுமதிக் கப் படும் நபோது கடுனமயோை
நகோவிட்-19 எதிரோக அடிப் பனடப் போதுகோப் புஎை போதுகோக் கிை்றை. எைநவ 12 வயதுக்கு
நமற் பட்ட அனைவருக்கும் பூஸ்டர் தடுப் பூசினய பரி ் துனரக் கிநறோம் .
பூஸ்டர் தடுப் பூசி ஒை்று எதற் கோக?

இமடயவைிெோக 4 மோதங் கை் கமடசிக் நகோவிட் 19

பூஸ்டர் தடுப்பூசி மூலம் , ந ோயெதிர்ப்பு கட்டமமப்பு

தடுப்பூசி நபோட்ட பிை் ைர்).

ந ோெ் க்கிருமிமெ

ிமைவூட்டு கிறது. தடுப்பூசி

மூலமோை போதுகோப் பு கடுமம ெோக
ந ோெ் வோெ் படவிடோது போதுகோத்து அமத ீ டிக்கிை் றது
இது கட்டோெம் யதரி ்திருக்க நவண்டும் : தற் சம ெம்
உலோவும் மவரசிை் ைடி தடுப்பூசி போதுகோப் பது குமறவு
அத்துடை் யதோற் றவிடோமலும் ந ோயிை் விமைமவ

எவ் வோறோை தடுப் பூசி மரு ் து பூஸ்டர் தடுப் பூசி
நபோடப் படுகிறது?
அடிப்பமடெோக எ ்த மரு ்தோைோலும் பிரச்சமை
இல் மல mRNA இரண்டு வமகெோை தில் எது
கிமடக்கறநதோ அமதப் போவிக்கலோம் .

சிறிதோக்கவும் உதவுகிறது.

30 வெதுக்குட்பட்ட

பூஸ்டர் தடுப் பூசி யோருக்கு சிபோர்சு

பநெோை் யரக் பூஸ்டர் தடுப்பு மரு ்துக்கு முை் னுரிமம

செய் யப் படுகிை்றது?

வழங் குமோறு சிபோர்சு யசெ் ெப்படுகிை் றது. 12

பூஸ்டர் தடுப்பூசி 12 வெதுக்கு நமற் பட்ட அமைவருக்கும்

யதோடக்கம் 17 வெதோை

சிபோர்சு யசெ் ெப்படுகிை் றது.

பநெோை் யரக் பூஸ்டர் தடுப்பு மரு ்து வழங் குமோறு

சுலபமோக யகோநரோைோ மவரஸோல் போதிக்கப்படக்கூடிெ

சிபோர்சு யசெ் ெப்படுகிை் றது. ஏயைை் றோல் , மிகவும்

மக்களுக்கு இது பரி ்துமரக்கப்படுகிை் றது.:

அரிதோை ச ்தர்ப்பங் கைில் , தடுப்பூசி நபோட்ட சிறிது



65 வெதுக்கு நமற் பட்ட



16 வெதுக்கு நமற் பட்டவர்கை் ;

பர்களுக்கு
ோை் பட்ட

ந ோெ் கைோல் போதிக்கப்பட்டவர்கை்


1

கர்ப்பிணிப் யபண்கை்

பூஸ்டர் தடுப் பூசி எப் நபோது நமற் சகோள் ளப் பட
நவண்டும் ?
ஒரு mRNA- தடுப்பூசி மூலம் அடிப்பமட ந ோெ் த்தடுப்பு
திடமோக்கப்பட்ட பிை் பு 4 மோங் களுக்குப் பிை் பூஸ்டர்
தடுப்பூசி நபோட சிபோர்சு யசெ் ெப்படுகிறது. அடிப்பமட
ந ோெ் த்தடுப்பு கீழ் வரும் ச ்தர்ப்பங் கைில் :


ஒரு mRNA-தடுப்பு மரு ் தினுமடெ தடுப்பூசியிை்
இரண்டு நடோஸ்களுக்குப் பிை் ைர்; அல் லது



பர்களுக்கு பிை் வருவை நசரும் :

18 யதோடக்கம் 29 வெதோை

யகோநரோைோ மவரஸோல் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட
யதோற் றிை் பிை் ைர் + ஒரு mRNA தடுப்பு மரு ்திை்
தடுப்பூசி நடோஸுக்குப் பிறகு குமற ்தது 4 வோர கோல

பர்களுக்கு மபஸர் /

பர்களுக்கு மபஸர் /

ந ரத்திநலநெ இதெத் தமச அல் லது யபரிகோர்டிெத்தில்
வீக் கம் ஏற் படுகிறது. Pfizer/BioNTech இை் தடுப்பூசி மெக்
கோட்டிலும் , மோடர்ைோவிை் தடுப்பூசியிை் மூலம் தடுப்பூசி
நபோட்ட பிறகு அமவ சற் று அதி கமோகக்
கோணப்படுகிை் றை. இது மிகவும் அரிதோை பக்க
விமைவு மற் றும்

ை் கு

ிர்வகிக் கப்படலோம் .

யகோநரோைோ மவரஸ் யதோற் றுக்குப் பிறகும் இத்தமகெ
அழற் சிகை் ஏற் படுகிை் றை. இருப்பினும் , பிை் வரும்
இரண்டு mRNA தடுப்பூசி களுக்கும் யபோரு ்தும் : 30
வெதிற் குட்பட்டவர் களுக்கு கூட, நகோவிட் 19
தடுப்பூசியிை்

ை் மமகை் சோத்திெமோை அபோெங் கமை

விட அதிகமோக இருக்கும் .
ோை் எங் கு தடுப் பூசி நபோடலோம் ?
தடுப்பூசி நபோடுவதற் கு மோ ிலங் கநை யபோறுப்போகும் .
ீ ங் கை் எங் கு பதிவு யசெ் வது மற் றும் எங் கு தடுப்பூசி

இமடயவைியில் (வரிமசக் கிரோமத்தில் தங் கி

நபோடலோம் எை் பமத இமணெதைத்தில் அல் லது

இல் லோமல் )

உங் கை் மோ ிலத்திை் இை் நபோமலை் (www.foph-

coronavirus.ch/cantons) இல் அறி ்து யகோை் ளுங் கை் .
ஒரு முழுமமெோை அடிப்பமட ந ோெ் த்தடுப்பு ஏற் பட்ட

அல் லது உங் கை் மருத்துவர் அல் லது மரு ்தோைரிடம்

பிை் ைர், யகோநரோைோ மவரஸிைோல் யதோற் று உறுதி

நகளுங் கை் .

யசெ் ெப்படோதிருப்பிை் , பூஸ்டர் தடுப்பூசிமெப்
நபோடுமோறு பரி ்துமரக்கநறோம் . ந ோெ் யதோற் றெது
எை் பது கோணக்ககூடிெ போதுகோப்மப தரும் எைறில் மல

யோருக்கு நமலும் பூஸ்டர் தடுப் பூசி (ஏற் கைநவ
ிர்வகிக்கப் பட்ட முதல் பூஸ்டர் தடுப் பூசிக்குப் பிறகு)

எை புதிெ ஆரோெ் சிதருகிறது. 4 கிழமமக்குப்பிை் ைர்:

பரி ் துனரக்கப் படுகிறது?

. ந ோெ் ப்பட்டோல் தடுப்பூசி நபோவும் (இதில்

80 வெதுக்கு நமற் பட்ட அமைவருக்கும் தற் நபோது

அவதோைிக்கப்பட நவண்டிெது குமற ்த

மற் யறோரு பூஸ்டர் தடுப்பூசி பரி ்துமரக்கப்படுகிறது.

ந ோெ் கைிை் விரிவோை பட்டிெமலக் கீநழ கோணலோம் :
அதிக ஆபத்தில் உை் ைவர்கைிை் வமககை் (PDF, 205 kB)
1
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கடுமமெோை பலவீைமோை ந ோயெதிர்ப்பு அமமப்பு
உை் ைவர்களுக்கு (ந ோெ் அல் லது மரு ்து கோரணமோக)
நமலும் பூஸ்டர் தடுப்பூசிமெ பரி ்துமரக்கிநறோம் இ ்த விஷெத்தில் , உங் கை் மருத்துவமர யதோடர்பு
யகோை் ைவும் .
கமடசி தடுப்பூசி நபோட்ட 4 மோதங் களுக்குப் பிறகு
மற் யறோரு பூஸ்டர் தடுப்பூசி நபோடலோம் . இது மீண்டும்
ஒரு தீவிர ந ோெ் க்கு எதிரோக தடுப்பூசி போதுகோப்மப
அதிகரிக்கிறது, குமற ்தபட்சம் ஒரு குறிப்பிட்ட
கோலத்திற் கு.
கமடசிெோக தடுப்பூசி நபோட்டதில் இரு ்து ீ ங் கை்
யகோநரோைோ மவரஸோல் போதிக்கப் பட்டுை் ைீர ்கைோ?
இ ்த ந ோெ் த்யதோற் றிலிரு ்து கடுமமெோை ந ோெ் க்கு
எதிரோை உங் கை் போது கோப்பு கணிசமோக
அதிகரிக்கவில் மல எை் ப தோல் , ீ ங் கை் மற் யறோரு
பூஸ்டர் தடுப்பூசிமெப் பரி ்துமரக்கிநறோம் .
ந ோெ் த்யதோற் றுக்குப் பிறகு 4 வோரங் கைிலிரு ்து ீ ங் கை்
தடுப்பூசி நபோடலோம் (கமடசி நகோவிட்-19 தடுப்பூசிக்குப்
பிறகு 4 மோதங் கைிை் குமற ்தபட்ச இமடயவைி மெக்
கணக்கில் எடுத்துக்யகோை் வது).
அடிப் பனட ந ோய் த்தடுப் பு நபோலநவ பூஸ்டர்
தடுப் பூசிக்கும் மீதமுள் ள தகவல் கள் ஒநர
மோதிரியோைனவ எை்பதுடை் «mRNA- தடுப் பு

மரு ் துடை் கூடிய நகோவிட்-19 தடுப் பூசி பற் றிய
சபோதுவோை தகவல் கள் » எை்ற துண்டுப் பிரசுரத்தில்
இவற் னற வோசித்தறி ் து சகோள் ள முடியும் .

www.foph-coronavirus.ch/vaccination

