നിങ്ങളുടെ COVID-19 വാക്സിൻ
AstraZeneca COVID-19 വാക്സിനനഷൻ
എെുത്തതിന നേഷം
അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ ചെയ്തത: 2021 ജൂലൈ 30

വാക്സിനനഷടന കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
ഇന്ന നിങ്ങൾക്ക COVID-19 വാക്സിൻ ആസ്ട്െടസനനക്ക ൈഭിച്ചു.
COVID-19 മൂൈം ആളുകൾ ഡ ാഗികളാകുന്നത തടയാൻ ഈ വാക്സിൻ സഹായിക്കും. COVID-19 വാക്സിൻ
ആസ്ട്ടചസഡനക്കയിൽ സജീവ SARS-CoV-2 ലവറസ (COVID-19-ന ഇടയാക്കുന്ന ലവറസ) ഒന്നും
അടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതിന നിങ്ങൾക്ക COVID-19 ഡ ാഗം നൽകാൻ കഴിയുന്നതല്ല. സ്ലപക്ക ഡട്പാട്ടീൻ
എന്നറിയചെടുന്ന SARS-CoV-2 ലവറസിചെ ഒ ു ട്പധാന ഭാഗത്തിചെ ജനിതക ഡകാേ ഇതിൽ
അടങ്ങിയി ിക്കുന്നു, അത നിങ്ങളുചട ഡകാശങ്ങളിഡൈക്ക അപകടക മല്ലാത്ത സാധാ ണ ജൈഡ ാഷെനിയക്ക
ഇടയാക്കുന്ന ‘കാ ിയർ’്ലവറസ (ഒ ു അേിഡനാലവറസ) ഉപഡയാഗിച്ച ചകാണ്ടുഡപാകുന്നു. തുടർന്ന
നിങ്ങളുചട ശ ീ ം സ്ലപക്ക ഡട്പാട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുകയും അത ഉപഡയാഗിച്ച SARS-CoV-2 ലവറസിചന
തി ിച്ചറിയാനും ഡപാ ാടാനും പഠിക്കാൻ ഉപഡയാഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡകാശങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എത്തി
കഴിഞ്ഞാൽ അവയക്ക സവയം പകർെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം അചേഡനാലവറസ
പ ിഷക്ക
്
ിച്ചിട്ടുണ്ട. ഇതിനർത്ഥം ഇതിന മറ്റ ഡകാശങ്ങളിഡൈക്ക വയാപിക്കാനും അണുബാധയുണ്ടാക്കാനും
കഴിയില്ല എന്നാണ.

വാക്സിനനഷന നേഷം എന്താണ ട്രതീക്ഷിനക്കണ്ടത
മറ്റ ഏചതാ ു വാക്സിനിൈും എന്ന ഡപാചൈ, ഒ ു COVID-19 വാക്സിൻ സവീക ിച്ചതിന ഡശഷം നിങ്ങൾക്ക െിൈ
പാർശവഫൈങ്ങൾ ഉണ്ടാഡയക്കാം.
COVID-19 വാക്സിൻ ആസ്ട്െടസനനക്ക എടുത്ത ഡശഷമുള്ള സാധാരണ പാർശവഫൈങ്ങളിൽ ഇവ
ഉൾചെടുന്നു:
•

കുത്തിവയ്െ എടുത്ത സ്ഥൈത്ത ഡവ ന, നീർവീക്കം, മൃ ുൈത, െുവെ അചല്ലങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ

•

ക്ഷീണം

•

തൈഡവ ന

•

ഡപശീ ഡവ ന

•

മനംപി ട്ടൽ

•

പനിയും കിടുങ്ങൈും

•

സുഖമില്ലായമ
് അനുഭവചെടൽ

•

സന്ധി ഡവ ന.

COVID-19 വാക്സിൻ ആസ്ട്െടസനനക്ക എടുത്ത ഡശഷം അട്ത സാധാരണമല്ലാത്ത പാർശവഫൈങ്ങളിൽ
ഇവ ഉൾചെടുന്നു:
•

വീങ്ങിയ ൈിംഫ ഡനാേുകൾ

•

ലകകാൈുകളിൽ ഡവ ന

•

തൈകറക്കം

•

വിശെ കുറവ

•

വയറ ഡവ ന.
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ഈ പാർശവഫൈങ്ങൾ സാധാ ണയായി ൈഘുവാണ. വാക്സിഡനഷൻ ൈഭിച്ച മൂന്നിൽ
സംഭവിക്കുന്നു, വാക്സിഡനഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒ ു

ിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ംഭിച്ച ഒഡന്നാ

ണ്ട ആളുകളിൈും ഇവ
ഡണ്ടാ

ിവസത്തിനുള്ളിൽ അട്പതയക്ഷമാകും.
മറ്റ വാക്സിനുകളുമായി താ തമയചെടുത്തുഡപാൾ ഈ വാക്സിൻ സവീക ിക്കുന്ന െിൈ ആളുകൾക്ക
കൂടുതൽ ട്പകടമായ

ീതിയിൽ ഫ്ലൂ ഡപാൈുള്ള ൈക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, മാട്തമല്ല സാധാ ണ

ട്പവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന കൂടുതൽ സമയം വിട്ശമം ആവശയമായും വഡന്നക്കാം.

ണ്ടാമചത്ത ഡോസുമായി

താ തമയചെടുത്തുഡപാൾ ആ യ ഡോസിന ഡശഷം ഈ ൈക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൈായി കാണചെടുന്നു.
കുത്തിവയ്െ എടുത്ത സ്ഥൈത്ത ഡവ ന, കുത്തിവയ്െ എടുത്ത ഡശഷമുള്ള ആ യചത്ത 1-2

ിവസങ്ങളിൽ

നിങ്ങൾക്ക പനിഡയാ, തൈഡവ നഡയാ, ശ ീ ഡവ നഡയാ ഉചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക പാ ചസറ്റഡമാൾ എടുക്കാം.
ഡമൽെറഞ്ഞ െിൈ ൈക്ഷണങ്ങൾ കുറയക്കാൻ ഇത സഹായിക്കും. വാകസിഡനഷന
്
മുപ നിങ്ങൾ
പാ ചസറ്റഡമാൾ അചല്ലങ്കിൽ ഇബുട്പൂചഫൻ എടുഡക്കണ്ടതില്ല. കുത്തിവയെ എടുത്ത സ്ഥൈത്ത വീക്കം
ഉചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക ഒ ു ഡകാൾേ ട്പസ്സ ഉപഡയാഗിക്കാം.
COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca കുത്തിവയ്െ എടുത്ത ഡശഷം അരൂർവമായി റിഡൊർട്ട ചെയ്തിട്ടുള്ള
പാർശവഫൈങ്ങൾ ഇവയാണ:
ൂക്ഷമായ അൈർജിക്ക റിയാക്ഷൻ (അനാലഫൈാക്സിസ):

•
o

COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca എടുത്തതിന ഡശഷം അനാലഫൈാക്സിസ വളച
അപൂർവമാണ. ഓസ്ഡട്ടൈിയയിചൈ നി ക്ക മറ്റ ഏചതാ ു വാക്സിനും സമാനമാണ.

•

ക്തം കട്ടപിടിക്കൈും (ഡട്താഡപാസിസ) കുറഞ്ഞ ഡേറ്റ്ചൈറ്റ നിൈകളും (ഡട്താഡപാലസഡറ്റാപീനിയ)
ഉൾചെടുന്ന ഡട്താഡപാലസഡറ്റാപീനിയ സിൻട്േഡത്താട കൂടിയ ഡട്താഡപാസിസ (TTS) എന്ന
വിളിക്കുന്ന ഒ ു അവസ്ഥ:
o

ഓസ്ഡട്ടൈിയയിൽ നിന്നും വിഡ ശങ്ങളിൽ നിന്നും ൈഭയമായ വിവ ങ്ങൾ അനുസ ിച്ച TTS വളച
അപൂർവമായ ഒ ു അവസ്ഥയാണ

o

തൈഡച്ചാറും (ചസറിട്ബൽ വീനസ ലസനസ ഡട്താംഡബാസിസ എന്ന ഇത അറിയചെടുന്നു)
അചല്ലങ്കിൽ അടിവയറും (ഇേിഡയാപതിക്ക സോഞ്ച
്
നിക ചവയിൻ ഡട്താഡപാസിസ) എന്ന ഇത
അറിയചെടുന്നു) ഉൾചെചട ശ ീ ത്തിചെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ
ക്തത്തിചൈ ഡേറ്റ്ചൈറ്റുകളുചട താഴന്ന നിൈ

o

വാക്സിഡനഷൻ കഴിഞ്ഞ 4 മുതൽ 42

ക്തം കട്ടപിടിക്കും.

ക്തട്സാവത്തിന കാ ണമാകും.

ിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ അവസ്ഥയുചട ൈക്ഷണങ്ങൾ

സംഭവിക്കും.
o

ഈ അവസ്ഥയിൈുള്ള ആളുകൾ വളച

സുഖമില്ലാതാവുകയും അവർക്ക ആശുപട്തിയിൽ

ഡപാഡകണ്ടി വ ികയും ചെയ്യും. ഈ അവസ്ഥ ീർഘകാൈ ലവകൈയത്തിനും മ ണത്തിനും
ഇടയാക്കും.
o

TTS സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവ ങ്ങൾ AstraZeneca COVID-19 വാകസിനും
്
TTS-ഉം
സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡ ാഗീ വിവ

ഷീറ്റിൽ കചണ്ടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ.

വാകസിനനഷന
്
നേഷം നിങ്ങൾക്ക ഇവ അനുഭവടെെുകയാടണങ്കിൽ വവദ്യ സഹായം നതെുക:
•

•
•

നിങ്ങൾക്ക ഒ ു അൈർജിക്ക റിയാക്ഷൻ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക ഡതാന്നുകയാചണങ്കിൽ. ശവസിക്കാൻ
ബുദ്ധിമുട്ട, വൈിവ, ഡവഗത്തിൈുള്ള ഹൃ യമിടിെ അചല്ലങ്കിൽ തളർന്ന വീഴുക എന്നിവ ഡപാൈുള്ള
ൂക്ഷമായ ഡ ാഗൈക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക അനുഭവചെടുകയാചണങ്കിൽ 000 എന്ന നപറിൽ
വിളിക്കുക.
കുറച്ച ിവസങ്ങൾക്ക ഡശഷവും അട്പതയക്ഷമാകാത്ത വാക്സിചെ ട്പതീക്ഷിച്ചി ുന്ന ഒ ു
പാർശവഫൈം നിങ്ങൾക്കുണ്ട.
നിങ്ങൾക്ക ഇനിെറയുന്നവയിൽ ഏചതങ്കിൈും ൈക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ട്പഡതയകിച്ച വാക്സിഡനഷൻ
കഴിഞ്ഞ 4 മുതൽ 42 ിവസം വച :
o

വാക്സിഡനഷൻ സവീക ിച്ച ഡശഷം 48 മണിക്കൂറിനെുറം നിൈനിൽക്കുന്നഡതാ അചല്ലങ്കിൽ
വാക്സിഡനഷൻ സവീക ിച്ച 48 മണിക്കൂറിന ഡശഷം

ൃശയമാകുന്നഡതാ ആയ തൈഡവ ന.

ൈളിതമായ ഡവ നസംഹാ ികൾ തുടക്കത്തിൽ തൈഡവ ന കുറയക്കും, പഡക്ഷ ഡവ ന
തുട ുന്നു
o
o
o
o
o
o
o
o

കാഴ്െ മങ്ങൽ
മുഖത്തിചെഡയാ ലകകാൈുകളുചടഡയാ ബൈക്ഷയം
ആശയക്കുഴെം അചല്ലങ്കിൽ ജവ ം.
ശവാസചമടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട
ചനഞ്ച ഡവ ന
തുടർച്ചയായ വയർ ഡവ ന
കാൈിൽ നീ
ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്ഥൈത്ത അല്ലാചത വിശ ീക ിക്കാൻ കഴിയാത്ത സൂെി കുത്തിയ മാതി ിയുള്ള
െുവന്ന തടിക്കൽ അചല്ലങ്കിൽ െതവ.
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നിങ്ങൾക്ക അടുത്തിചട വാക്സിൻ ൈഭിച്ചുചവന്ന ഡോക്ടഡറാട പറയാൻ മറക്ക ുത. അടിയന്തി മല്ലാത്ത
ൈക്ഷണങ്ങൾക്ക, നിങ്ങളുചട പതിവ ആഡ ാഗയ സം ക്ഷണ

ാതാവിചന (സാധാ ണയായി നിങ്ങളുചട

GP/ഫിസിഷയൻ) കാണാവുന്നതാണ.

വാക്സിൻ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണവും രാർേവഫലങ്ങൾ റിനൊർട്ട ടെയ്യലും
സംശയിക്കചെടുന്ന പാർശവഫൈങ്ങൾ നിങ്ങളുചട വാക്സിഡനഷൻ ാതാവിഡനാ മറ്റ ആഡ ാഗയ പ ിപാൈന
വി ഗദ്ധർഡക്കാ റിഡൊർട്ട ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുചട താൽെ യാർത്ഥം നിങ്ങളുചട
സംസ്ഥാനത്തിഡനാ ട്പവിശയാ ആഡ ാഗയ വകുെിഡനാ അചല്ലങ്കിൽ ഡന ിട്ട ചതറാെയൂട്ടിക്ക ഗുേ്സ
അേമിനിസ
്
്ഡട്ടഷഡനാ (TGA) ഒ ു ഔഡ യാഗിക റിഡൊർട്ട നൽകും.
നിങ്ങൾക്ക സവയം റിഡൊർട്ട ചെയ്യണചമന്ന ഉചണ്ടങ്കിൽ, TGA ചവബലസറ്റ
്
സന്ദർശിച്ച ഇനിെറയുന്ന ഡപജിചൈ
നിർഡേശങ്ങൾ പാൈിക്കുക: https://www.tga.gov.au/reporting-suspected-side-effects-associated-covid-19-vaccine.

COVID-19 രരിനോധനയും വാക്സിനനഷനും
COVID-19 വാക്സിൻ എടുത്തത മൂൈമുള്ള െിൈ പാർശവഫൈങ്ങൾ COVID-19-ചെ (ഉ ാ. പനി) ൈക്ഷണങ്ങൾക്ക
സമാനമായി ിക്കും. എന്നി ുന്നാൈും, COVID-19 വാക്സിൻ ആസ്ട്ടചസഡനക്കയിൽ സജീവ SARS-CoV-2
ലവറസ ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതിനാൽ അത നിങ്ങൾക്ക COVID-19 ഡ ാഗം പിടിചപടാൻ ഇടയാക്കുന്നതല്ല.
ഇനിെറയുന്നവ ഉണ്ടാവുകയാചണങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒ ു COVID-19 പ ിഡശാധനയ്ക്ക വിഡധയമാവുകഡയാ
ഐചസാഡൈറ്റ ചെയ്യുകഡയാ ചെഡയ്യണ്ടതില്ല:
•

വാക്സിഡനഷൻ കഴിഞ്ഞ ആ യ

ണ്ട ിവസങ്ങളിൽ പനി, തൈഡവ ന അചല്ലങ്കിൽ ക്ഷീണം

തുടങ്ങിയ ചപാതുവായ ൈക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ട്പകടമാവുകയാചണങ്കിൽ, മാട്തമല്ല
•

നിങ്ങൾക്ക ശവാസഡകാശ സംബന്ധമായ ഡ ാഗൈക്ഷണങ്ങചളാന്നും ഇചല്ലന്ന ഉറൊചണങ്കിൽ (ഉ ാ.
മൂക്ക, െുമ, ചതാണ്ടഡവ ന, മണം നഷ്ടചെടുക അചല്ലങ്കിൽ

ുെി നഷ്ടചെടുക).

എന്നി ുന്നാൈും, ഏറ്റവും പുതിയ വിവ ങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുചട സംസ്ഥാനചത്ത/ട്പവിശയയിചൈ നിൈവിചൈ
മാർഗ്ഗ നിർഡേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ ിഡശാധിക്കണം. നിങ്ങളുചട ട്പാഡ ശികമായ ഡമഖൈയിൽ ഒ ു COVID-19
വയാപനം ഉണ്ടായാൽ ഈ ഉപഡ ശം മാറിഡയക്കാം. നിങ്ങൾ മറ്റ മാന ണ്ഡങ്ങൾ പാൈിക്കുകയാചണങ്കിൽ
നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഒ ു COVID-19 പ ിഡശാധനയക്ക വിഡധയമാഡകണ്ടതുണ്ട, ഉ ാഹ ണത്തിന, നിങ്ങൾക്ക ഒ ു
തി ിച്ചറിയചെട്ട COVID-19 ഡ ാഗിയുമായി അടുത്ത സപർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട. സംശയമുചണ്ടങ്കിൽ, ലവ യ
പ ിഡശാധനയ്ക്ക വിഡധയമാവുക.

നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമടത്ത അനൊയിന്്ടമന് ഓർത്തിരിക്കുക
നിങ്ങൾക്ക COVID-19 വാകസിൻ
്
ആസ്ട്ടചസഡനക്ക ഏകഡ ശം 12 ആഴ്െ ഇടഡവളയിൽ ൈഭിഡക്കണ്ടത
ട്പധാനമാണ. ഡോസുകൾക്കിടയിൈുള്ള ഇടഡവള 12 ആഴ്െയിൽ നിന്ന 4 ആഴ്െയിൽ കുറയാത്ത
ഇടഡവളയായി കുറയ്ക്കുന്നത െിൈ സാഹെ യങ്ങളിൽ അനുഡയാജയമായി ിക്കും.
നിങ്ങൾക്ക COVID-19-ന എതിച

ണ്ടാമചത്ത ഡോസ

മികച്ച പ ി ക്ഷ നൽകും.

നിങ്ങളുടെ അനൊയിന്്ടമന്ിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ
എങ്ങടനയാണ ഉരനയാഗിക്കടെെുന്നത
നിങ്ങളുചട വയക്തിഗത വിവ ങ്ങൾ ഡശഖ ിക്കുകയും, സംഭ ിക്കുകയും, ഉപഡയാഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവ ങ്ങൾക്ക, https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19vaccinations സന്ദർശിക്കുക
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