
 

 

 

உங்களின் ககோவிட்-19 
தடுப்பூசி 
அஸ்ட்ரோஜெஜெகோ தடுப்பூசி பற்றி நீங்கள் 
ஜதரிந்து ஜகோள்ள கேண்டிய விஷயங்கள் 

 

 



 

 
அஸ்ட்ரோஜெஜெகோ ககோவிட்-19 தடுப்பூசியோெது, ஃ
பபசர்ேோக்சிபெப் ஜபற முடியோத 18 ேயது மற்றும் 
அதற்கு கமற்பட்டேர்களுக்கும், ஃபபசர் ககோவிட்-19 
தடுப்பூசிக்கு மோற்பறப் ஜபற விரும்புபேர்களுக்கும் 
இப்கபோது கிபடக்கிறது.  
ஃபபசர் நியூசிலோந்தில் ஜபரிதும் பயன்படுத்த விரும்பும் 
ககோவிட்-19 தடுப்பூசியோக உள்ளது, இது அதன் சிறந்த 
போதுகோப்பு மற்றும் ஜசயல்திறன் சுயவிேரத்பத 
பிரதிபலிக்கிறது. ஃபபசர் மற்றும் அஸ்ட்ரோஜெஜெகோ 
ககோவிட்-19 தடுப்பூசிகள் இரண்டும் ககோவிட் -19 இன் 
அறிகுறிகளுக்கு எதிரோக உங்கபளப் போதுகோக்கும். 
இரண்டு தடுப்பூசிகளும் இலேசம். 



உங்கள் தடுப்பூசியை பெறுதல்: 
 
ஒரு சுகோதோர பணியோளர் 
உங்களுடன் சுகோதோர பரிகசோதபெ 
ஜசய்து உங்கள் ககள்விகளுக்கு 
பதிலளிப்போர். 

 
தடுப்பூசி கபோட நீங்கள் ஒப்புக் 
ஜகோள்ள கேண்டும். நீங்கள் எந்த 
கேரத்திலும் ககள்விகபளக் 
ககட்கலோம் என்பபத நிபெவில் 
ஜகோள்ளுங்கள். 

 
முழுப் பயிற்சி ஜபற்ற சுகோதோரப் 
பணியோளர், உங்கள் கமல் பகயில் 
தடுப்பூசிபய உங்களுக்குக் 
ஜகோடுப்போர். 

 
ஒரு சுகோதோரப் பணியோளர் 
உங்கபளக் கேனித்து நீங்கள் 
ேலமோக இருப்பபத உறுதிஜசய்ய, 
நீங்கள் குபறந்தபட்சம் 15 
நிமிடங்கள் தங்க கேண்டும.. 
 
நீங்கள் ேலமோக இருப்பதோகவும், 
நீங்கள் ேலமோக உணர்ேதோகவும் 
சுகோதோரப் பணியோளர் ேம்பிக்பக 
ஜதரிவித்தவுடன், நீங்கள் 
ஜேளிகயறி உங்கள் ேோபளத் 
ஜதோடரலோம். 



After your vaccination: 
 

4 முதல் 12 ேோரங்களுக்குள் உங்கள் 
இரண்டோேது கடோஸ் தடுப்பூசிபயப் 
ஜபற கேண்டும். 

 
இரண்டு கடோஸ்களுக்குப் பிறகு 
ககோவிட்-19க்கு எதிரோக சிறந்த 
போதுகோப்பபப் ஜபறுவீர்கள் 
என்பதோல் இது முக்கியமோெது. 

 
நீங்கள் உடல்நிபல சரியில்லோமல் 
இருந்தோல் அல்லது ஏகதனும் 
பக்கவிபளவுகபளப் பற்றி 
கேபலப்பட்டோல், உங்கள் 
ேம்பகமோெ சுகோதோர நிபுணரிடம் 
கபசுங்கள். 



 

 

 

தடுப்பூசி ொதுகாப்ொனதா? 
அஸ்ட்ரோஜெஜெகோ தடுப்பூசி எங்கள் ஜசோந்த 
Medsafe நிபுணர்களோல் போதுகோப்பிற்கோக 
முழுபமயோக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
இதெோல் ேரும் அபோயங்கபளவிட ேன்பமகள் 
அதிகம் இருப்பபத கோட்டும் சர்ேகதச 
சன்றுகளிெோல் திருப்தி அபடந்த பின்ெகர 
Medsafe இந்த தடுப்பூசிபயப் பயன்படுத்துேதற்கோெ 
ஒப்புதபல ேழங்குகிறது. 

 
நான் கர்ப்ெமாக இருந்தால் தடுப்பூசி 
பெற முடியுமா? 
கர்ப்பிணிப் ஜபண்களில் அஸ்ட்ரோ 
ஜெஜெகோபேப் பயன்படுத்துேது குறித்த 
கபோதுமோெ தரவு இல்பல, எெகே இந்த 
குழுவிற்கு தடுப்பூசியின் விருப்பமோெ கதர்ேோக 
ஃபபசர் உள்ளது. நீங்கள் கர்ப்பமோக இருந்தோல், 
உங்கள் கர்ப்பத்தின் எந்த நிபலயிலும் ஃபபசர் 
தடுப்பூசிபயப் ஜபறலோம். 



 
சாத்திைமான ெக்க வியைவுகள் 
எல்லோ மருந்துகபளயும் கபோலகே, தடுப்பூசி 
கபோட்ட 1-2 ேோட்களுக்குப் பிறகு சில கலசோெ 
பக்கவிபளவுகபள நீங்கள் சந்திக்கலோம்.  
 
ஜபரும்போலோெ பக்க விபளவுகள் நீண்ட கோலம் 
நீடிக்கோது மற்றும் இரண்டோேது கடோஸ் அல்லது 
உங்கள் அன்றோட ேோழ்க்பகபயப் 
பயன்படுத்துேபதத் தடுக்கோது. 
 
ஜமன்பம, ேலி, வீக்கம், ஊசி கபோடப்பட்ட 
இடத்தில் அரிப்பு அல்லது சிேத்தல், கசோர்வு 
அல்லது கசோர்வு, தபலேலி, தபச ேலி, குளிர், 
மூட்டு ேலி, கோய்ச்சல், குமட்டல், ேோந்தி அல்லது 
ேயிற்றுப்கபோக்கு ஆகியபே மிகவும் ஜபோதுேோெ 
எதிர்விபெகள். 



பின்வரும் சந்தர்ப்ெங்களில் நீங்கள் 
அஸ்ட்ராபெபனகாயவப் பெற முடிைாது: 

 தடுப்பூசி அல்லது அதன் உட்ஜபோருட்களுக்கு 
நீங்கள் எப்கபோதோேது கடுபமயோெ 
ஒவ்ேோபம எதிர்விபெ (அெோபிலோக்ஸிஸ்) 
ஜபற்றிருக்கிறீர்கள் 

 உங்களுக்கு எப்கபோதோேது ககபிலரி லீக் 
சிண்ட்கரோம் இருந்தது: சிறிய இரத்த 
ேோளங்களில் இருந்து திரேம் கசிபே 
ஏற்படுத்தும் ஒரு அரிய நிபல 

 ஏகதனும் ககோவிட்-19 தடுப்பூசி மூலம் தடுப்பூசி 
கபோட்டபதத் ஜதோடர்ந்து, குபறந்த இரத்தத் 
தட்டுக்களுடன் (த்கரோம்கபோபசட்கடோபீனியோ) 
இபணந்து ஜபரிய இரத்த உபறவு 
(த்கரோம்கபோசிஸ்) ஏற்பட்டுள்ளீர்கள். 

பின்வருெயவ இருந்தால் உங்கள் தடுப்பூசிக்கு 
நீங்கள் பதரிவிக்க வவண்டும்: 

 கடந்த கோலத்தில் நீங்கள் எப்கபோதோேது ஒரு 
ஜபரிய இரத்த உபறவு அல்லது குபறந்த 
பிகளட்ஜலட்டுகள் இருந்திருக்கிறீர்கள் 

 உங்களுக்கு ஆட்கடோ இம்யூன் நிபல உள்ளது, 
அதோேது உங்களுக்கு இரத்த உபறவு ஏற்பட 
ேோய்ப்பு அதிகம் 

 நீங்கள் கர்ப்பமோக உள்ளீர்கள். 
கமகல குறிப்பிட்டுள்ள ஏகதனும் ஒரு நிபந்தபெயின் 
ேரலோற்பறக் ஜகோண்டேர்கள் தங்கள் நிபலபம 
மற்றும் அஸ்ட்ரோஜெஜெகோ தடுப்பூசியின் ேன்பமகள் 
மற்றும் அபோயங்கபள ஒரு சுகோதோர நிபுணரிடம் 
விேோதிக்க பரிந்துபரக்கப்படுகிறது. ஜபரும்போலோெ 
மக்கள் AstraZeneca ஐப் போதுகோப்போகப் ஜபற முடியும், 
ஆெோல் சிலருக்கு Pfizer சிறந்த கதர்ேோக இருக்கலோம். 
 



கவனிக்க வவண்டிை அரிை ெக்க வியைவுகள் 
தடுப்பூசி கபோட்ட சில ேோட்கள் அல்லது ேோரங்களில் 
அறிகுறிகள் கதோன்றிெோல், உடெடியோக மருத்துே 
உதவிபய ேோட கேண்டும். 

• கடுபமயோெ அல்லது ஜதோடர்ந்து தபலேலி, 
மங்கலோெ போர்பே, குழப்பம் அல்லது ேலிப்பு 
• மூச்சுத் திணறல், மோர்பு ேலி, கோல் வீக்கம், கோல் 
ேலி அல்லது ஜதோடர்ந்து ேயிற்று ேலி 
• ேழக்கத்திற்கு மோறோெ கதோல் சிரோய்ப்பு அல்லது 
தடுப்பூசி இடத்துக்கு அப்போல் ேட்டமோெ புள்ளிகள். 

 
கடுபமயோெ ஒவ்ேோபம எதிர்விபெகள் நிகழ்கின்றெ, 
ஆெோல் அபே மிகவும் அரிதோெபே. தடுப்பூசி கபோட்ட 
உடகெகய அபே கதோன்றும், அதெோல்தோன் நீங்கள் 
குபறந்தது 15 நிமிடங்கள் கோத்திருக்க கேண்டும். 
உங்களுக்கு தீவிர ஒவ்ேோபம எதிர்விபளவுகள் இருந்தோல், 
தடுப்பூசி கபோடுபேர்கள் அேற்பற நிர்ேகிக்க 
பயிற்சியளிக்கப்படுகிறோர்கள். 
 
உங்கள் அறிகுறிகள் குறித்து உங்களுக்குத் 
ஜதரியோவிட்டோல் அல்லது அபே கமோசமோகிவிட்டோல், 0800 
358 5453 என்ற எண்ணில் ஜெல்த்பலபெத் 
ஜதோடர்புஜகோள்ளவும். உங்கள் போதுகோப்பு குறித்து 
உங்களுக்கு உடெடியோகக் கேபல இருந்தோல், 111ஐத் 
ஜதோடர்புஜகோண்டு, நீங்கள் ககோவிட்-19 தடுப்பூசி 
கபோட்டுள்ளீர்கள் என்பபத அேர்களிடம் ஜதரிவிக்கவும். 
அேர்கள் உங்கபள சரியோக மதிப்பிட முடியும்.



 
 

ககோவிட் -19 தடுப்பூசிகள் பற்றிய 
உண்பமயோெ மற்றும் ேம்பகமோெ 
தகேலுக்கு, இங்கு ஜசல்க: 
covid19.govt.nz/vaccines and 
health.govt.nz/covid-19-vaccines 

 
 
 

சந்திப்பப முன்பதிவு ஜசய்ய: 
இங்கு ஜசல்க: 
bookmyvaccine.nz 
அஸ்ட்ரோஜெஜெகோபே நிர்ேகிக்கக்கூடிய 
தடுப்பூசி தளங்களின் பட்டியபல நீங்கள் 
கோண்பீர்கள், ஏஜெனில் இந்த தடுப்பூசிபய 
ேழங்க அபெத்து தளங்களும் 
ஜபோருத்தப்படவில்பல. 

 
அல்லது ஜதோபலகபசியில் அபழக்க 
0800 28 29 26 
ேோங்கள் உங்களுக்கோக முன்பதிவு ஜசய்து, 
உங்கள் ககள்விகளுக்கு பதிலளிப்கபோம். 
உங்களுக்குத் கதபேப்பட்டோல் ஜமோழி 
விளக்கச் கசபேகள் கிபடக்கும். 
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