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தடுப்பூசி பாதுகாப்பானதா? 
க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள் விரைவோ  வவளியிடப்பட கவண்டியிருந்தது, 
ஆனோல் அதற் ோ  போது ோப்பு சமைசம் வசய்யப்பட்டது என்று அர்த்தமல்ல. 
நியூசிலோந்தில் நோம் பயன்படுத்தும் ஃரபசர் தடுப்பூசி மற்ற மருந்து ரைப் 
கபோலகவ உயர் போது ோப்புத் தைத்துடன் உள்ைது. 
 
தடுப்பூசி ள் இதுவரை தயோரிக் ப்பட்டதிகலகய மி வும் நன்கு ஆய்வு 
வசய்யப்பட்ட தடுப்பூசி ள் ஆகும். உல  மக் ள்வதோர யில் 50% க்கும் 
அதி மோகனோர் க ோவிட்-19 தடுப்பூசிரயப் வபற்றுள்ைனர், கமலும் 
Aotearoaவில் 3 மில்லியனுக்கும் அதி மோன மக் ள் இைண்டோவது 
ஃரபசர் தடுப்பூசிரயப் வபற்றுள்ைனர். இதன் வபோருள், ஃரபசர் 
தடுப்பூசியோனது போது ோப்பிற் ோ  முழுரமயோ  மதிப்பிடப்பட்டிருப்பரதக் 
 ோட்ட நம்மிடம் நிரறய தைவு உள்ைது. 

 
தடுப்பூசி எப்படி இவ்வளவு விரைவாக உருவாக்கப்பட்டது? 
க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ரை விரைவோ த் தயோரிக் ப்பட்டதற்கு பல 
 ோைணங் ள் உள்ைன. 
• இது வதோடர்போன ரவைஸ் ள் குறித்து ஏற் னகவ கமற்வ ோள்ைப்பட்ட 
அரனத்து ஆைோய்ச்சி ளின்  ோைணமோ  விஞ்ஞோனி ள் ஒரு விரைவோன 
வதோடக் த்ரத வபற்றனர். 
• அைசு ள், தனியோர் நிறுவனங் ள் மற்றும் நிதி வழங்கும் நிறுவனங் ள் 
அதி  அைவில் பணம் வசலவழித்துள்ைன. இதன் வபோருள் குறுகிய 
 ோலத்தில் இன்னும் பலவற்ரறச் வசய்ய முடியும். 
• பல்கவறு நோடு ரைச் கசர்ந்த ஆைோய்ச்சியோைர் ளும் அைசோங் ங் ளும் 
த வல் ரைப் பகிர்ந்துவ ோண்டு ஒன்றோ ச் வசயல்பட்டனர். 
• வழக் த்ரத விட அதி மோன மக் ள் மருத்துவ பரிகசோதரன ளுக்கு 
முன்வந்தனர். சில மருத்துவ பரிகசோதரன ள் ஒன்றன் பின் ஒன்றோ  
இல்லோமல் ஒகை கநைத்தில் வசய்யப்பட்டன. 
• வபரிய உற்பத்தி ஆரல ள்  ட்டப்பட்டதோல், முன்பு இருந்தரத விட 
அதி மோன தடுப்பூசி ரை கவ மோ  தயோரிக்  முடியும். 
• க ோவிட்-19 இன் பல வதோற்று ள் இருப்பதோல், தடுப்பூசி வழக் த்ரத விட 
விரைவோ  கவரல வசய்வரத ஆைோய்ச்சியோைர் ள்  ோட்ட முடிந்தது. 



 
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருந்தால் அல்லது தாய்ப்பால் ககாடுப்பது 
பாதுகாப்பானதா? 
நீங்கள் கர்ப்பமாக இருந்தால் 

நீங் ள்  ர்ப்பமோ  இருக்கும் கபோது க ோவிட்-19 கநோயோல் 
போதிக் ப்பட்டோல், உங் ளுக்கு உடல்நிரல சரியில்லோமல் கபோகும் 
வோய்ப்பு அதி ம் - எனகவ தடுப்பூசி கபோடுவது நல்லது. 
 
உல ம் முழுவதும் லட்சக் ணக் ோன  ர்ப்பிணி ளுக்கு தடுப்பூசி 
கபோடப்பட்டுள்ைது. தடுப்பூசி  ர்ப்ப  ோலத்தில்  ருச்சிரதவு ஏற்படும் 
அபோயத்துடன் வதோடர்புரடயது என்பதற் ோன எந்த ஆதோைத்ரதயும் 
தைவு  ோட்டவில்ரல, கமலும் கூடுதல் போது ோப்பு  வரல ள் எதுவும் 
எழுப்பப்படவில்ரல. 
 
நீங் ள் தீவிைமோ  கநோய்வோய்ப்படுவதற் ோன வோய்ப்பு ள் மி க் குரறவு 
என்பதோல் தடுப்பூசி உங் ரைப் போது ோக்கிறது. குழந்ரத ள் 
நஞ்சுக்வ ோடி மூலம் ஆன்டிபோடி ரைப் வபற முடியும் என்பதற் ோன 
சோன்று ள் இருப்பதோல், உங் ள் குழந்ரதரய க ோவிட் -19இலிருந்து 
போது ோக்  உதவும். 

 
ஃரபசர் தடுப்பூசியில்  ர்ப்பிணி ள் அல்லது அவர் ளின் 
குழந்ரத ளுக்கு தீங்கு விரைவிக்கும் வபோருட் ள் அல்லது கநைடி 
ரவைஸ் கபோன்ற எதுவும் இல்ரல. 

 
நீங்கள் தாய்ப்பால் ககாடுத்தால் 
தடுப்பூசிக்குப் பிறகு தோய்ப்போல் வ ோடுப்பதில் கூடுதல் போது ோப்புக் 
 வரல ள் அல்லது சிக் ல் ள் எதுவும் இல்ரல என்று ஆய்வு ள் 
 ோட்டுகின்றன. 
 
தோய்ப்போல் ஆகைோக்கியமோன கநோவயதிர்ப்பு மண்டலத்தின் வைர்ச்சிரய 
ஆதரிக்கிறது, கமலும் நீங் ள் க ோவிட் -19க்கு எதிைோ  தடுப்பூசி 
கபோட்டிருந்தோல், உங் ள் தோய்ப்போலில் உள்ை ஆன்டிபோடி ள் மூலம் 



உங் ள் குழந்ரதக்கு கூடுதல் போது ோப்ரப வழங்  முடியும் என்பதற் ோன 
சோன்று ள் உள்ைன. 
தடுப்பூசி கருவுறுதரல பாதிக்குமா? 
இல்ரல, ஃரபசர் தடுப்பூசி உங் ள் மைபணுக் ரைகயோ அல்லது 
 ருவுறுதரலகயோ போதிக் ோது. தடுப்பூசியில் இருந்து வரும் எம்ஆர்என்ஏ 
எந்த உயிைணுக் ளின்  ருவுக்குள் நுரழவதில்ரல, அங்குதோன் உங் ள் 
டிஎன்ஏ உள்ைது. 
உங்களுக்கு உடல்நலக் குரைவு இருந்தால் அது பாதுகாப்பானதா? 
 ஃரபசர் தடுப்பூசி அடிப்பரட சு ோதோை நிரலரம ள் உள்ைவர் ளுக் ோன  
போது ோப்பிற் ோ  முழுரமயோ  மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
 
உங் ளுக்கு புற்றுகநோய், நீரிழிவு கநோய், சிறுநீை  கநோய் அல்லது இதய 
கநோய் கபோன்ற நிரல இருந்தோல் தடுப்பூசி கபோடுவதற்கு நீங் ள் வலுவோ  
ஊக்குவிக் ப்படுகிறீர் ள். ஏவனன்றோல், நீங் ள் க ோவிட்-19 ஆல் 
போதிக் ப்பட்டோல் பிடித்தோல், நீங் ள்  டுரமயோ  கநோய்வோய்ப்பட்டு 
மருத்துவமரனயில் சிகிச்ரச வபறுவதற் ோன வோய்ப்பு ள் அதி ம். 
 
தடுப்பூசியில் உள்ை ஒரு மூலப்வபோருளுக்கு  டுரமயோன ஒவ்வோரம 
எதிர்விரன (அனோபிலோக்ஸிஸ்) இருந்தோல் நீங் ள் ஃரபசர் தடுப்பூசிரயப் 
வபற முடியோது. 
 
உங் ளுக்கு ஏகதனும் க ள்வி ள் அல்லது  வரல ள் இருந்தோல், 
தடுப்பூசி கபோடுவதற்கு முன் உங் ள் மருத்துவரிடம் கபசுங் ள். 
 
இது குழந்ரதகளுக்கு பாதுகாப்பானதா? 
ஆ ஸ்ட் 2021 இல் 12 முதல் 15 வயதுரடய இரைஞர் ள் ஃரபசர் 
தடுப்பூசிக்கு தகுதி வபற்றனர், கமலும் 5 முதல் 11 வயதுரடய 
குழந்ரத ள் ஜனவரி 2022 இல் தகுதி வபற்றனர். 
நியூசிலோந்தில் அரனத்து மருந்து ள் மற்றும் தடுப்பூசி ளின் 
பயன்போட்ரட அங்கீ ரிப்பதற்குப் வபோறுப்போன வமட்கசஃப்(Medsafe) 
இந்த வயதினருக் ோன தடுப்பூசிக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. க ோவிட்-19 



தடுப்பூசி வதோழில்நுட்ப ஆகலோசரனக் குழுவில் உள்ை அறிவியல் 
நிபுணர் ளிடமிருந்தும் சு ோதோை அரமச்ச ம் ஆகலோசரனரயப் 
வபற்றது. 
 
போது ோப்பு, வசயல்திறன் மற்றும் தைம் ஆகியவற்றிற் ோன  டுரமயோன 
தைநிரல ரை பூர்த்தி வசய்திருப்பதோ  திருப்தி அரடந்தவுடன் மட்டுகம 
Aotearoa-ல் தடுப்பூசிரயப் பயன்படுத்துவதற்கு வமட்கசஃப் (Medsafe) 
ஒப்புதல் அளிக்கிறது. 
 
5 முதல் 11 வயது வரையிலோன குழந்ரத ளுக் ோன ஃரபசரின் 
(குழந்ரத ள்) கடோஸ் வ ோண்ட கசோதரன ள் தடுப்பூசி போது ோப்போனது 
என்பரதக்  ோட்டியது, கமலும் 12 முதல் 15 வயதுரடயவர் ளில் முழு 
கடோஸுடன்  ோணப்பட்ட பக்  விரைவு ள் கபோலகவ இருந்தன. பக்  
விரைவு ள் வபோதுவோ  கலசோ கவ இருந்தது. 
 
இப்கபோது உல ம் முழுவதும் 12 முதல் 15 வயதிற்குட்பட்ட ஏைோைமோன மக்  
ளுக்கு தடுப்பூசி கபோடப்பட்டுள்ைன, கமலும் கூடுதல் போது ோப்பு 
 வரல ள் எதுவும் எழுப்பப்படவில்ரல. 
 
நான் நநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தால் தடுப்பூசி நபாட முடியுமா?  
உங் ள் சந்திப்பின் நோளில் நீங் ள் உடல்நிரல சரியில்லோமல் இருந்தோல், 
அரத மீண்டும் திட்டமிட கவண்டும். நீங் ள் மீண்டும் நலம் அரடந்தவுடன் 
தடுப்பூசி கபோடலோம். 
உங் ளுக்கு க ோவிட்-19 அறிகுறி ள் இருந்தோல், பரிகசோதரன வசய்து, 
முடிவு ள் கிரடக்கும் வரை வீட்டிகலகய இருங் ள். நீங் ள் 
எதிர்மரறயோன கசோதரனரயப் வபற்றவுடன் நீங் ள் தடுப்பூசி கபோடலோம்.  

 

 

 



தடுப்பூசி என்ரன நகாவிட்-19 இலிருந்து பாதுகாக்குமா? 
தடுப்பூசி கபோடுவது என்றோல், நீங் ள் உண்ரமயில் 
கநோய்வோய்ப்படுவதற் ோன வோய்ப்பு ள் மி க் குரறவு மற்றும் நீங் ள் 
க ோவிட்-19 ஆல் போதிக் ப்பட்டோல் மருத்துவமரனக்குச் வசல்ல 
கவண்டி ய கதரவயும் குரறவு. கமலும் நீங் ள் மற்றவர் ளுக்கு 
க ோவிட்-19 பைவுவதற் ோன வோய்ப்பு ளும் குரறவு. 

 
2 கடோஸ் தடுப்பூசிரயப் வபற்றவர் ளில் 95% கபர் க ோவிட்-19 
அறிகுறி ரைப் வபறோமல் போது ோக் ப்படுவதோ  ஆய்வு ள்  ோட்டுகின்றன. 
 
தடுப்பூசி நபாட்டு இருந்தால், நான் நகாவிட்-19 ஆல் பாதிக்கப்பட 
முடியுமா?  
ஃரபசர் தடுப்பூசியின் 2 கடோஸ் ரைப் வபறுவதோல், வடல்டோ மோறுபோடு 
உட்பட நீங் ள் க ோவிட்-19 ஆல் போதிக் ப்படும் வோய்ப்பு மி க் குரறவு. 
 
எந்தவவோரு தடுப்பூசிரயயும் கபோலகவ, ஃரபசர் தடுப்பூசி அரதப் 
வபறும் அரனவரையும் முழுரமயோ ப் போது ோக் ோது. இருப்பினும், 
க ோவிட்-19 ஆல் போதிக் ப்பட்டோல், தடுப்பூசி உங் ளுக்கு  டுரமயோன 
போதிப்பிலிருந்து அதி  போது ோப்ரப வழங்கும். இதன் வபோருள் 
உங் ளிடம் க ோவிட்-19 அறிகுறி ள் இல்லோமல் இருக் லோம் அல்லது 
மி க் குரறவோன, கலசோன அறிகுறி ரைக் வ ோண்டிருப்பீர் ள், 
கமலும் விரைவோ  குணமரடவீர் ள். 

நீங்கள் தடுப்பூசி நபாட்டால், மற்ைவர்களுக்கு நகாவிட்-19 ஐ பைப்ப 
முடியுமா?  
தடுப்பூசி கபோடப்பட்டவர் ளிரடகய ரவைஸ் பைவுவது மி வும்  டினம் 
என்பரத நோங் ள் அறிகவோம். இருப்பினும், போது ோப்போ  இருக் , இன்னும் 
பைவும் ஆபத்து இருப்பதோ  நோம்  ருத கவண்டும். 
 
அதனோல்தோன், தடுப்பூசி கபோட்ட பிறகு, மு மூடி அணிவது மற்றும் உங் ள் 
ர  ரை தவறோமல்  ழுவுவது கபோன்ற கூடுதல் போது ோப்பு 
நடவடிக்ர  ரைத் வதோடை கவண்டியது அவசியம். 



தடுப்பூசிக்கு தற்காலிக ஒப்புதல் என்ைால் என்ன?  

ஃரபசர் தடுப்பூசி நியூசிலோந்தின் மருந்து போது ோப்பு 
ஆரணயமோன வமட்கசஃப்(Medsafe) மூலம் தற் ோலி மோ  
அங்கீ ரிக் ப்பட்டுள்ைது. 

 
இதன் வபோருள் தைம், போது ோப்பு மற்றும் வசயல்திறனுக் ோன சர்வகதச 
தைநிரல ரை இது பூர்த்தி வசய்துள்ைது, கமலும் ஃரபசர் வமட்கசஃப்புக்கு 
தற்கபோரதய தைரவ வழங்  கவண்டும். 
 
மருத்துவ பரிகசோதரன ளின் முக்கிய பகுதி ள் நிரறவரடந்துள்ைன, 
கமலும் ஃரபசர் தடுப்பூசியின் நீண்ட ோல பயன்போட்ரட 2023 வரை 
வதோடர்ந்து  ண் ோணித்து வருகிறது. 
 
மருத்துவ பரிகசோதரன ள் முடிவதற்குள் மருந்து ள் தற் ோலி  அனுமதி 
வபறுவது அசோதோைணமோனது அல்ல. ஒரு வபோதுவோன உதோைணம் 
புற்றுகநோய் எதிர்ப்பு மருந்து ள். 
 
தடுப்பூசியின் போது ோப்பு, மருத்துவ பரிகசோதரன ளில்  ோணப்படுவது 
கபோலகவ உள்ைதோ என்பரத வமட்கசஃப் வதோடர்ந்து சரிபோர்க்கும். 
நியூசிலோந்தில் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து மருந்து ளுக்கும் இகத 
வசயல்முரறதோன். 
 
எனக்கு ஏன் 2 நடாஸ்கள் நதரவ, இைண்டாவது நடாஸ் எப்நபாது எடுக்க 
நவண்டும்? 
சிறந்த போது ோப்பிற் ோ , தடுப்பூசியின் 2 கடோஸ் ரைப் வபறுவது 
முக்கியம் 
 
தடுப்பூசியின் இைண்டு கடோஸ் ளும் ஒகை மோதிரியோனரவ, ஆனோல் 
இைண்டோவது கடோஸ் உங் ள் போது ோப்ரப அதி ரிக்கிறது. இதன் 
வபோருள் நீங் ள் ஒரு மருந்ரத விட 2 கடோஸ் ளில் இருந்து சிறந்த 
மற்றும் நீண்ட  ோல கநோய் எதிர்ப்பு சக்திரயப் வபறுவீர் ள். 



 
• ஃரபசர் தடுப்பூசியின் அைவு ளுக்கு இரடகய நிரலயோன இரடவவளி 3 
வோைங் ள் அல்லது அதற்கும் அதி மோகும்.  
•அஸ்ட்ைோவஜவன ோ தடுப்பூசியின் அைவு ளுக்கு இரடகய நிரலயோன 
இரடவவளி 4 வோைங் ள் அல்லது அதற்கும் அதி மோகும். 
• 5 முதல் 11 வயது வரையிலோன குழந்ரத ளுக்கு பரிந்துரைக் ப்படும் 
இரடவவளி, 8 வோைங் ள் அல்லது அதற்கும் அதி மோகும். 
 
நகாவிட்-19 இன் மாறுபாடுகளுக்கு எதிைாக தடுப்பூசி நவரல 
கெய்கிைதா? 

கடல்டா 

முழுரமயோ  தடுப்பூசி கபோடுவது வடல்டோ கநோய்த்வதோற்றுக்கு எதிைோ  
அதி  அைவிலோன போது ோப்ரப வழங்குகிறது, கமலும்  டுரமயோன 
கநோய், மருத்துவமரனயில் கசர்க் ப்படுதல் மற்றும் இறப்பு 
ஆகியவற்றிற்கு எதிைோ  இன்னும் அதி மோன போது ோப்ரப 
வழங்குகிறது. 

 
வடல்டோ வதோற்று  ோைணமோ  ஏற்படும் கநோய் ளுக்கு எதிைோன ஃரபசர் 
தடுப்பூசியின் 2 கடோஸ் ளின் வசயல்திறன் 88% மற்றும் வடல்டோ வதோற்று 
 ோைணமோ  மருத்துவமரனயில் கசர்வதற்கு எதிைோன போது ோப்பு 96% என 
சோன்று ள் தற்கபோது  ோட்டுகின்றன. 

 
ஓமிக்ைான் 
ஓமிக்ைோன் மோறுபோட்டிற்கு எதிைோன 2-கடோஸ் கபோக்ர  விட ஃரபசர் 
தடுப்பூசியின் பூஸ்டர் கடோஸ் சிறந்த போது ோப்ரப வழங்குகிறது என்ற தைவு 
வதரியவருகிறது. 
 
2 கடோஸ் ள் ஓமிக்ைோன் இலிருந்து  டுரமயோன கநோய்க்கு எதிைோ  ஓைைவு 
போது ோப்ரப வழங்கும் அகத கவரையில், ஒரு பூஸ்டர் மற்றவர் ளுக்கு 
க ோவிட்-19 ஐப் பைப்புவதற்கு எதிைோ  அதி  போது ோப்ரப வழங் க்கூடும், 
கமலும் தீவிைமோன கநோய்த்வதோற்று ளின் வோய்ப்ரபக் குரறக்கிறது. 



நான் ஒரு பூஸ்டர் நடாஸ் கபை முடியுமா? 
நீங் ள் 18 அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட வயதுரடயவைோ  இருந்தோல் மற்றும் 
இைண்டோவது கடோஸ் எடுத்து 4 மோதங் ள் ஆகி இருந்தோல், .ஃரபசர் 
தடுப்பூசியின் பூஸ்டர் கடோரைப் வபறலோம்.  

உங்களுக்கு நநாய் எதிர்ப்பு ெக்தி குரைவாக இருந்தால்  

 டுரமயோன கநோவயதிர்ப்பு குரறபோடுள்ை 12 வயதுக்கு கமற்பட்ட சிலர் 
ஃரபசர் க ோவிட்-19 தடுப்பூசியின் மூன்றோவது முதன்ரம கடோஸ் வபற 
தகுதியுரடயவர் ள். இந்த மூன்றோவது கடோஸ் கதர்வு விருப்பமோ  
இருக்கும், ஆனோல் பரிந்துரைக் ப்படுகிறது. இந்த முதன்ரம மூன்றோவது 
கடோஸ் மற்ற வபோது மக் ளுக் ோன பூஸ்டர் கடோஸிலிருந்து கவறுபட்டது. 
மூன்றோவது முதன்ரம கடோஸுக்குத் தகுதியோனவர் ள், மூன்றோவது 
முதன்ரம கடோரைப் வபற்ற 6 மோதங் ளுக்குப் பிறகு பூஸ்டர் கடோரை 
அணு லோம். 

 
தடுப்பூசி நபாடும்நபாது நான் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? 
தடுப்பூசி கபோடுவரதப் பற்றி நீங் ள் பதட்டமோ  உணைலோம், இது 
சோதோைணமோனது. 
 
முழு பயிற்சி வபற்ற தடுப்பூசி கபோடுபவர் உங் ள் கமல் ர யில் 
தடுப்பூசி கபோடுவோர், அது மி  கவ மோ  முடிந்துவிடும். நீங் ள் 
குரறந்தது 15 நிமிடங் ைோவது இருக்  கவண்டும், எனகவ உங் ளுக்கு 
உடனடி எதிர்விரன இல்ரல என்பரத நோங் ள் உறுதிப்படுத்திக் 
வ ோள்ைலோம். 

 
எனக்கு பக்க விரளவுகள் வருமா?  
எல்லோ மருந்து ரையும் கபோலகவ, தடுப்பூசி கபோட்ட சில நோட் ளில் 
கலசோன பக் விரைவு ரை நீங் ள் சந்திக் லோம். இது வபோதுவோனது, 
உங் ள் உடல் ரவைரை எதிர்த்துப் கபோைோட  ற்றுக்வ ோள்கிறது 
என்பதற் ோன அறிகுறியோகும். 
 

 



வபரும்போலோன பக்  விரைவு ள் நீண்ட  ோலம் நீடிக் ோது, கமலும் 
இைண்டோவது கடோஸ் அல்லது உங் ள் அன்றோட வோழ்க்ர ரயப் 
பயன்படுத்துவரதத் தடுக் ோது. சில பக்  விரைவு ள் வோ னம் 
ஓட்டும் அல்லது இயந்திைங் ரைப் பயன்படுத்தும் உங் ள் திறரன 
தற் ோலி மோ  போதிக் லோம். 
இைண்டோவது கடோஸுக்குப் பிறகு சில பக்  விரைவு ள் மி வும் 
வபோதுவோனரவ. 

 
கபாதுவான பக்க விரளவுகள் 
மருத்துவ பரிகசோதரன ளில், 100 கபரில் 1 முதல் 10 கபருக்கு 
வபோதுவோன பக்  விரைவு ள் பதிவோகியுள்ைன. இவற்றில் 
அடங்குபரவ: 

• ஊசி கபோட்ட இடத்தில் வலி அல்லது வீக் ம் 
• கசோர்வோ  அல்லது கசோர்வோ  உணர்கிகறன் 
• தரலவலி 
•தரச வலி ள் 
• குளுரமயோன உணர்வு 
•மூட்டு வலி 
• ோய்ச்சல் 
• ஊசி கபோடும் இடத்தில் சிவத்தல் 
• குமட்டல். 

 
அொதாைண பக்க விரளவுகள் 
மருத்துவ பரிகசோதரன ளில், 100 இல் 1 முதல் 1,000 கபரில் 1 
கபருக்கு அசோதோைண பக்  விரைவு ள் பதிவோகியுள்ைன. 
இவற்றில் அடங்குபரவ: 

 
• விரிவோக் ப்பட்ட நிணநீர் முரன ள் 
• உடல்நிரல சரியில்லோமல் இருப்பது 
• தூக் மின்ரம. 
 
 
 



அரிதான பக்க விரளவுகள் 
 
தற் ோலி  ஒருபக்  மு த் வதோங்குதல் ஒரு அரிய பக்  விரைவு எனப் 
பு ோைளிக் ப்பட்டுள்ைது, மருத்துவ பரிகசோதரன ளில் 1,000 கபரில் 1 முதல் 
10,000 கபரில் 1 கபர் வரை இவ்வோறு போதிக் ப்படுகின்றனர். 
 
மந ார்கார்டிடிஸ் (Myocarditis) 
மகயோர் ோர்டிடிஸ் என்பது இதய தரசயின் வீக் ம் ஆகும், இது கலசோன 
அல்லது தீவிைமோனதோ  இருக் லோம். இது வபோதுவோ  ரவைஸ் ைோல் 
ஏற்படுகிறது ஆனோல் ஃரபசர் தடுப்பூசியின் மி வும் அரிதோன பக்  
விரைவு ஆகும். Pfizer தடுப்பூசியின் எதிர்விரனரய விட, நீங் ள் 
க ோவிட்-19 கநோயோல் போதிக் ப்பட்டோல், மோைரடப்பு ஏற்படும் அபோயம் 
அதி ம். 
 
தடுப்பூசியுடன் இரணக் ப்பட்ட மகயோர் ோர்டிடிஸின் அறிகுறி ள் 
வபோதுவோ  சில நோட் ளுக்குள் கதோன்றும், கமலும் வபரும்போலும் 
தடுப்பூசி கபோட்ட முதல் வோைத்தில். இந்த அறிகுறி ளில் ஏகதனும் 
ஒன்ரற நீங் ள்  ண்டோல், நீங் ள் மருத்துவ உதவிரய நோட கவண்டும், 
குறிப்பாக இந்த அறிகுறிகள் நீங்கவில்ரல என்ைால்: 

• உங் ள் மோர்பு அல்லது  ழுத்தில் இறுக் ம்,  னம், அவசௌ ரியம் 
அல்லது வலி 
• சுவோசிப்பதில் சிைமம் அல்லது உங் ள் மூச்ரசப் பிடிப்பது 
• மயக் ம் அல்லது தரலசுற்றல் அல்லது கலசோன தரல உணர்வு 
• படபடத்தல், துடித்தல் அல்லது இதயம் துடித்தல், அல்லது 
'துடிப்பரதத் தவிர்ப்பது' கபோன்ற உணர்வு. 

 
தடுப்பூசி கபோட்ட நோட் ள் அல்லது வோைங் ளில் இந்த தீவிை பக்  விரைவு 
அறிகுறி ரை நீங் ள் உணர்ந்தோல், நீங் ள் ஒரு மருத்துவர் அல்லது பிற 
சு ோதோை நிபுணரைப் போர்க்  கவண்டும். வெல்த்ரலரன(Healthline) 0800 
358 5453 என்ற எண்ணில் எப்கபோது கவண்டுமோனோலும் அரழத்து 
ஆகலோசரன வபறலோம். 
 
 



உங் ள் போது ோப்பு குறித்து உங் ளுக்கு உடனடி  வரல இருந்தோல், 
111ஐஅரழக் வும். நீங் ள் க ோவிட்-19 தடுப்பூசி கபோட்டுள்ளீர் ள் அல்லது 
தற்கபோது க ோவிட்-19 கநோயோல் போதிக் ப்பட்டு இருந்தோல் அல்லது முன்பு 
போதிக் ப்பட்டு இருந்தோல் அவர் ளிடம் வசோல்லுங் ள், அதன் மூலம் 
அவர் ள் உங் ரை நிரலரய சரியோ  மதிப்பிட முடியும். 

 
இன்றுவரை, மகயோர் ோர்டிடிஸ் போதிப்பு வைரும் விகிதம் இரைஞர் ளில் 
அதி மோ  உள்ைது, ஆனோல் எல்லோ வயதினருக்கும் முதல் அல்லது 
இைண்டோவது கடோஸுக்குப் பிறகு ஏற்படலோம். 
 
மகயோர் ோர்டிடிஸின் போதிப்பிற்கு பிற சோத்தியமோன  ோைணங் ள் உள்ைன, 
கமலும் வபோதுவோன  ோைணம் க ோவிட்-19 உட்பட ரவைஸ் வதோற்று ஆகும். 
 
ஒவ்வாரம எதிர்விரனகள் 
 டந்த  ோலத்தில் ஏகதனும் தடுப்பூசி அல்லது ஊசி மூலம் உங் ளுக்கு 
 டுரமயோன அல்லது உடனடி ஒவ்வோரம எதிர்விரைவு ஏற்பட்டிருந்தோல், 
நீங் ள் வரும்கபோது உங் ள் தடுப்பூசியோைரிடம் வசோல்லுங் ள். தீவிைமோன 
ஒவ்வோரம எதிர்விரன ள் ஏற்படும் ஆனோல் மி வும் அரிதோனரவ. 
 
நான் ஊசிகரளப் பற்றி பதட்டமாக இருந்தால் என்ன கெய்வது? 
நம்மில் பலர் ஊசி ரைப் பற்றி பயப்படுகிறோர் ள் – இதில் நீங் ள் 
மட்டும் தனியோ  இல்ரல. இதற்கு உதவ நீங் ள் வசய்யக்கூடிய 
விஷயங் ள் உள்ைன. உங் ள் ர ரயப் பிடிக் க்கூடிய அல்லது 
உங் ரைத் திரச திருப்பக்கூடிய ஒருவரை உங் ளுடன் அரழத்து 
வோருங் ள், கமலும் உங் ள் தடுப்பூசியோைரிடம் இரதப்பற்றிய பயத்ரத 
வசோல்லுவரத உறுதிப்படுத்திக் வ ோள்ளுங் ள். அவர் ள் 
புரிந்துவ ோள்வோர் ள் மற்றும் உங் ளுக்கு வசதியோ  இருக்  
உதவுவோர் ள். 

 
 
 
 



எனது தடுப்பூசி ெந்திப்பிற்கு அரட ாள அட்ரட ககாண்டு வை 
நவண்டுமா? 
இல்ரல, நீங் ள் அரடயோைத்ரதக்  ோட்ட கவண்டியதில்ரல. 
 
உங் ள் வபயர், பிறந்த கததி மற்றும் கநைடி மு வரி க ட் ப்படும். இதன் 
மூலம் உங் ளின் தடுப்பூசிரய பதிவு வசய்யும் க ோவிட் கநோய்த்தடுப்பு 
பதிகவட்டில் உங் ளின் விவைங் ரை நோங் ள் சரிபோர்க்  முடியும். 
 
நான் நியூசிலாந்தில் குடியிருப்பாளைாக இருக்க நவண்டுமா? 

இல்ரல, இலவச க ோவிட்-19 தடுப்பூசிரயப் வபற நீங் ள் 
நியூசிலோந்தில் குடியிருப்போைைோ  இருக்  கவண்டியதில்ரல. நீங் ள் 
இந்த நோட்டில் இருக்கும் வரை, உங் ள் விசோ அல்லது குடியுரிரம நிரல 
என்ன என்பது முக்கியமல்ல. 

 
என் வீட்டிநலந  இருந்து நகாவிட்-19 தடுப்பூசிர  கபை முடியுமா 
 
போது ோப்போ  வீட்ரட விட்டு வவளிகயறுவதில் சிைமம் உள்ைவர் ள் 
வீட்டிகலகய தடுப்பூசி கபோடலோம். 
 
உங் ள் மருத்துவரிடம் கபசுங் ள் அல்லது க ோவிட் தடுப்பூசி 
வெல்த்ரலரன 0800 28 29 26 என்ற எண்ணில் அரழக் வும், உங் ள் 
கதரவ ரைப் பூர்த்தி வசய்யும் விருப்பங் ரைப் பற்றி விவோதிக் வும். 

 
நவறு நகாவிட்-19 தடுப்பூசிர ப் கபை முடியுமா? 
மருத்துவ  ோைணங் ளுக் ோ  ஃரபசர் தடுப்பூசிரயப் வபற 
முடியோதவர் ள் ஒரு சிறிய எண்ணிக்ர யில் உள்ைனர். இது சில நூறு 
கபர் மட்டுகம என மதிப்பிடப்பட்டுள்ைது. 
 
வவவ்கவறு  ோைணங் ளுக் ோ  மற்வறோரு க ோவிட்-19 தடுப்பூசியின் 
விருப்பத்ரதப் வபற விரும்பும் நபர் ளும் உள்ைனர். 
 



அவர் ள் வசய்யும் கவரலயின்  ோைணமோ  தடுப்பூசி கபோட கவண்டிய 
நபர் ளும் இதில் அடங்குவர். 
 
அஸ்ட்ைோவஜவன ோ தடுப்பூசி 18 வயது மற்றும் அதற்கு 
கமற்பட்டவர் ளுக்கு இைண்டோவது விருப்பமோ  கிரடக்கிறது. ஃரபசர் 
தடுப்பூசிரயப் கபோலகவ, உங் ளுக்கு முழுரமயோ  தடுப்பூசி 
கபோடுவதற்கு 2 கடோஸ் அஸ்ட்ைோவஜவன ோ கதரவ. இந்த 2 கடோஸ் ள் 
குரறந்தது 4 வோை இரடவவளியில் இருக்  கவண்டும். 
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