നിങ്ങളുടെ COVID-19 വാക്സിനനഷൻ ഫൈസർ (Pfizer) എെുത്ത നേഷം
വാക്സിനേഷനേ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നകാമിർോറ്റി (Pfizer Australia Pty Ltd) വാകസിൻ
്
ലഭിച്ചു.
COVID-19 മൂലം ആളുകൾ ര ോഗികളോകുന്നത് തടയോൻ ഈ വോക്സിൻ
്
സഹോയിക്കും. രകോമിർനോറ്റിയിൽ ഒ ു
സജീവ വവറസും അടങ്ങിയിട്ടില്ല, മോത്തമല്ല ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 ര ോഗം നൽകോനും കഴിയില്ല.
സ്വൈക്ക് രത്ൈോട്ടീൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന SARS-CoV-2 വവറസിപ്പെ ഒ ു ത്ൈധോന ഭോഗത്തിപ്പെ ജനിതക രകോഡ്
ഇതിൽ അടങ്ങിയി ിക്കുന്നു. വോക്സിൻ
്
ലഭിച്ച രേഷം, നിങ്ങളുപ്പട േ ീ ം സ്വൈക്ക് രത്ൈോട്ടീപ്പെ ൈകർെുകൾ
സൃഷ്്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുപ്പട ര ോഗത്ൈതിര ോധ രേഷി SARS-CoV-2 വവറസിപ്പന തി ിച്ചറിയോനും
അവയ്്പ്പക്കതിപ്പ

രൈോ ോടോനും ൈഠിക്കും. ജനിതക രകോഡിപ്പന േ ീ ം വളപ്പ

രവഗത്തിൽ

രവർതി ിപ്പച്ചടുക്കുന്നു.

വാക്സിനേഷേ നേഷം എന്താണ പ്രതീക്ഷിനേണ്ടത
മറ്റ് ഏപ്പതോ ു വോക്സിനിലും
്
എന്ന രൈോപ്പല, ഒ ു COVID-19 വോക്സിൻ
്
സവീക ിച്ചതിന് രേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചില
ൈോർേവഫലങ്ങൾ ഉണ്ടോരയക്കോം.
നകാമിർോറ്റി എടുത്ത രേഷം സാധാരണയായി ത്ൈകടമോകുന്ന ൈോർേവഫലങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:
•

കുത്തിവയ്െ്
് എടുത്ത സ്ഥലത്ത് രവദനരയോ വീക്കരമോ

•

ക്ഷീണം

•

തലരവദന

•

രൈേീ രവദന

•

ൈനിയും കിടുങ്ങലും

•

സന്ധി രവദന.

നകാമിർോറ്റി എടുത്ത രേഷം അപ്ത സാധാരണമല്ലാനത ത്ൈകടമോകുന്ന ൈോർേവഫലങ്ങളിൽ ഇവ
ഉൾപ്പെടുന്നു:
•

കുത്തിവയ്െ്
് എടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചുവെ് നിറം

•

മനംൈി ട്ടൽ

•

വീങ്ങിയ ലിംഫ് രനോഡുകൾ

•

സുഖമില്ലോയ്്മ അനുഭവപ്പെടൽ

•

വകകോലുകളിൽ രവദന

•

ഉറക്കമില്ലോയ്്മ

•

കുത്തിവയ്െ്
് എടുത്ത സ്ഥലത്ത് പ്പചോറിച്ചിൽ
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ഈ ൈോർേവഫലങ്ങൾ സോധോ ണയോയി വളപ്പ

പ്പചറുതോണ്, അവ ഒരന്നോ

രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

അത്ൈതയക്ഷമോകും. സോധോ ണമോയി ഉൈരയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വോക്സിനുകളുമോയി
്
തോ തമയപ്പെടുത്തുരപോൾ
ഈ വോക്സിൻ
്
സവീക ിക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ത്ൈകടമോയ

ീതിയിൽ ഫ്ലൂ രൈോലുള്ള

ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും, മോത്തമല്ല സോധോ ണ ത്ൈവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സമയം വിത്േമം
ആവേയമോയും വരന്നക്കോം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ

ണ്ട് രഡോസിന് രേഷവും ത്ൈകടമോകോം, ൈരക്ഷ

ണ്ടോമപ്പത്ത

രഡോസിന് രേഷമോണ് ഇത് കൂടുതൽ കോണപ്പെടുന്നത്.
കുത്തിവയ്െ്
് എടുത്ത സ്ഥലത്ത് രവദന അപ്പല്ലങ്കിൽ കുത്തിവയ്്െ് എടുത്ത രേഷം നിങ്ങൾക്ക് ൈനിരയോ,
തലരവദനരയോ, േ ീ രവദനരയോ അനുഭവപ്പെടുകയോപ്പണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ൈോ പ്പസറ്റരമോൾ അപ്പല്ലങ്കിൽ
ഇബുത്ൈൂപ്പഫൻ എടുക്കോം. മുകളിൽ വിവ ിച്ച ര ോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ചിലത് കുറയ്ക്കോൻ ഇവ
സഹോയിക്കുന്നു (വോക്സിരനഷന്
്
മുപ് നിങ്ങൾ ൈോ പ്പസറ്റരമോൾ അപ്പല്ലങ്കിൽ ഇബുത്ൈൂപ്പഫൻ
എടുരക്കണ്ടതില്ല). കുത്തിവയ്െ് എടുത്ത സ്ഥലത്ത് വീക്കം ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒ ു രകോൾഡ് ത്ൈസ്സ്
ഉൈരയോഗിക്കോം.
നകാമിർോറ്റി എടുത്ത രേഷം അരൂർവ്വമായി ത്ൈകടമോയതോയി റിരെോർട്ട് പ്പചയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
ൈോർേവഫലങ്ങൾ ഇവയോണ്:
•

ൂക്ഷമോയ അലർജിക്ക് റിയോക്ഷൻ (അനോവഫലോക്സിസ്
്
)

വോക്സിരനഷന്
്
രേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവ അനുഭവപ്പെടുകയോപ്പണങ്കിൽ വവദയ സഹോയം രതടുക:
•

•
•

നിങ്ങൾക്ക് ഒ ു അലർജിക്ക് റിയോക്ഷൻ ഉള്ളതോയി നിങ്ങൾക്ക് രതോന്നുകയോപ്പണങ്കിൽ. േവസിക്കോൻ
ബുദ്ധിമുട്ട്, വലിവ്, രവഗത്തിലുള്ള ഹൃദയമിടിെ് അപ്പല്ലങ്കിൽ തളർന്ന് വീഴുക എന്നിവ രൈോലുള്ള
ൂക്ഷമോയ ര ോഗലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയോപ്പണങ്കിൽ 000 എന്ന നപറിൽ
വിളിക്കുക
സോധയതയുള്ള ഒ ു ൈോർേവഫലപ്പത്ത കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആേങ്കയുണ്ട് അപ്പല്ലങ്കിൽ ൈുതിയരതോ
അത്ൈതീക്ഷിതരമോ ആയ ര ോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് രേഷവും അത്ൈതയക്ഷമോകോത്ത വോക്സിപ്പെ
്
ത്ൈതീക്ഷിച്ച ഒ ു ൈോർേവഫലം
നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.

അടിയന്തി മല്ലോത്ത ലക്ഷണങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുപ്പട ൈതിവ് ആര ോഗയ സം ക്ഷണ ദോതോവിപ്പന
(സോധോ ണയോയി നിങ്ങളുപ്പട GP/ഫിസിഷയൻ) കോണോവുന്നതോണ്.

വാക്സിൻ സുരക്ഷാ േിരീക്ഷണവും രാർേവഫലങ്ങൾ റിനപാർട്ട നെയ്യലും
സംേയിക്കപ്പെടുന്ന ൈോർേവഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുപ്പട വോക്സിരനഷൻ
്
ദോതോവിരനോ മറ്റ് ആര ോഗയ ൈ ിൈോലന
വിദഗ്ദ്ധർരക്കോ റിരെോർട്ട് പ്പചയ്യോൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുപ്പട തോൽെ യോർത്ഥം നിങ്ങളുപ്പട
സംസ്ഥോനത്തിരനോ ത്ൈവിേയോ ആര ോഗയ വകുെിരനോ അപ്പല്ലങ്കിൽ രന ിട്ട് പ്പതറോെയൂട്ടിക്ക് ഗുഡ്സ്
്
അഡ്്മിനിസ്്രത്ടഷരനോ (TGA) ഒ ു ഔരദയോഗിക റിരെോർട്ട് നൽകും.
നിങ്ങൾക്ക് അവ സവയം റിരെോർട്ട് പ്പചയ്യണപ്പമന്ന് ഉപ്പണ്ടങ്കിൽ, TGA പ്പവബ്വസറ്റിപ്പല
്
ഒ ു COVID-19
വോക്സിനുമോയി
്
ബന്ധപ്പെട്ട സംേയക മോയ ൈോർേവഫലങ്ങൾ റിരെോർട്ട് പ്പചയ്യൽ എന്ന പ്പവബ്്രൈജ്
സന്ദർേിച്ച് ആ രൈജിപ്പല നിർരേേങ്ങൾ ൈിന്തുട ുക.

COVID-19 രരിനോധേയും വാക്സിനേഷേും
COVID-19 വോക്സിൻ
്
എടുത്തത് മൂലമുള്ള ചില ൈോർേവഫലങ്ങൾ COVID-19-പ്പെ (ഉദോ. ൈനി) ലക്ഷണങ്ങൾക്ക്
സമോനമോയി ിക്കും. എന്നി ുന്നോലും, രകോമിർനോറ്റിയിൽ ഒ ു സജീവ വവറസ് ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല,
മോത്തമല്ല ഇതിന് നിങ്ങളിൽ COVID-19-ന് ഇടയോക്കോനും കഴിയില്ല. ഇനിെറയുന്നവ ഉണ്ടോവുകയോപ്പണങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ഒ ു COVID-19 ൈ ിരേോധനയ്ക്ക്
്
വിരധയമോവുകരയോ ഐപ്പസോരലറ്റ് പ്പചയ്യുകരയോ പ്പചരയ്യണ്ടതില്ല:
•

വോക്സിരനഷൻ
്
കഴിഞ്ഞ് ആദയ

ണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ൈനി, തലരവദന അപ്പല്ലങ്കിൽ ക്ഷീണം

തുടങ്ങിയ പ്പൈോതുവോയ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ത്ൈകടമോവുകയോപ്പണങ്കിൽ, മോത്തമല്ല
•

നിങ്ങൾക്ക് േവോസരകോേ സംബന്ധമോയ ര ോഗലക്ഷണങ്ങപ്പളോന്നും ഇപ്പല്ലന്ന് ഉറെോപ്പണങ്കിൽ (ഉദോ.
മൂക്ക്, ചുമ, പ്പതോണ്ടരവദന, മണം നഷ്്ടപ്പെടുക അപ്പല്ലങ്കിൽ

ുചി നഷ്ടപ്പെടുക).
്

എന്നി ുന്നോലും, ഏറ്റവും ൈുതിയ വിവ ങ്ങൾക്കോയി നിങ്ങളുപ്പട സംസ്ഥോനപ്പത്ത/ത്ൈവിേയയിപ്പല നിലവിപ്പല
മോർഗ്ഗ നിർരേേങ്ങൾ നിങ്ങൾ ൈ ിരേോധിക്കണം. നിങ്ങളുപ്പട ത്ൈോരദേികമോയ രമഖലയിൽ ഒ ു COVID-19
വയോൈനം ഉണ്ടോയോൽ ഈ ഉൈരദേം മോറിരയക്കോം. നിങ്ങൾ മറ്റ് മോനദണ്ഡങ്ങൾ ൈോലിക്കുകയോപ്പണങ്കിൽ
നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഒ ു COVID-19 ൈ ിരേോധനയ്ക്ക് വിരധയമോരകണ്ടതുണ്ട്, ഉദോഹ ണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒ ു
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തി ിച്ചറിയപ്പെട്ട COVID-19 ര ോഗിയുമോയി അടുത്ത സപർക്കം ഉണ്ടോയിട്ടുണ്ട്. സംേയമുപ്പണ്ടങ്കിൽ, വവദയ
ൈ ിരേോധനയ്ക്ക്
്
വിരധയമോവുക.

േിങ്ങളുനെ രണ്ടാമനെ അനപായിന്്നമന് ഓർെിരിേുക
നിങ്ങൾക്ക് രകോർമിനോറ്റിയുപ്പട (Pfizer)
ത്ൈധോനമോണ്.

ണ്ട് രഡോസുകൾ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ആഴ്ച
് ഇടരവളയിൽ ലഭിരക്കണ്ടത്

ണ്ടോമപ്പത്ത രഡോസ് COVID-19-ന് എതിപ്പ യുള്ള ൈ ി ക്ഷയുപ്പട കോലോവധി നീട്ടോൻ

സോധയതയുണ്ട്.

േിങ്ങളുനെ അനപായിന്്നമന്ിൽ േിങ്ങൾ േൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ
എങ്ങനേയാണ ഉരനയാഗിേനപെുന്നത
നിങ്ങളുപ്പട വയക്തിഗത വിവ ങ്ങൾ രേഖ ിക്കുകയും, സംഭ ിക്കുകയും, ഉൈരയോഗിക്കുകയും പ്പചയ്യുന്നത്
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവ ങ്ങൾക്ക്, https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19vaccinations സന്ദർേിക്കുക

health.gov.au/covid19-vaccines
After your COVID-19 vaccination - Pfizer - 07042021 - Malayalam

3

