COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca
സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ ചെയ്തത: 2021 ജൂലൈ 30

വാക്സിനേഷനേ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
ആളുകൾ COVID-19 ബാധിതരാകുന്നത തടയാൻ COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca-യക കഴിയുും. ഈ
വാക്സിനിൽ സജീവ SARS-CoV-2 ലവറസ ഒന്നുും അടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതിന നിങ്ങൾക COVID-19 ഡരാഗും
നൽകാൻ കഴിയുന്നതല്ല. സലപക ഡ്പാട്ടീൻ എന്നറിയചെടുന്ന SARS-CoV-2 ലവറസിചെ ഒരു ്പധാന
ഭാഗത്തിചെ ജനിതക ഡകാേ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരികുന്നു. ഈ ഡകാേ നിരുപ്രവകരമായ സാധാരണ
ജൈഡരാഷ പനിയുചട ലവറസിഡൈക (ഒരു അചേഡനാലവറസ) ഡെർത്തിരികുകയാണ ചെയതിരികുന്നത
്
,
ഈ ലവറസ ഡകാേിചന നിങ്ങളുചട ഡകാശങ്ങളിഡൈക വഹികുന്നു. തുടർന്ന നിങ്ങളുചട ശരീരും സലപക
ഡ്പാട്ടീചെ പകർെുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇത നിങ്ങളുചട ഡരാഗ്പതിഡരാധ ഡശഷിചയ SARS-CoV-2 ലവറസിചന
തിരിച്ചറിയാനുും ഡപാരാടാനുും പഠിെികുും. ഡകാശങ്ങൾകുള്ളിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവയക സവയും
പകർെ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയാത്തവിധും അചേഡനാലവറസ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട. ഇതിനർത്ഥും ഇതിന മറ്റ
ഡകാശങ്ങളിഡൈക വയാപികാനുും അണുബാധയുണ്ടാകാനുും കഴിയില്ല എന്നാണ.
വാക്സിഡനഷൻ സവമനസ്സാചൈ എടുഡകണ്ടതുും സൗജനയവുമാണ. COVID-19 വാക്സിഡനഷചന കുറിച്ച
നിങ്ങൾക എചെങ്കിൈുും ആശങ്കകഡളാ ഡൊരയങ്ങഡളാ ഉചണ്ടങ്കിൽ, വാക്സിഡനഷൻ സവീകരികുന്നതിന
മുൻപ നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂലണഡസഷൻ ച്പാലവേഡറാഡടാ ഒെും/അചല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുചട GP-ഡയാഡടാ െർച്ച
ചെയ്യാവുന്നതാണ.
COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca 18 വയസ്സുും അതിന മുകളിൈുും ്പായമുള്ളവർക ഉപഡയാഗികാൻ കഴിയുും,
അത സുരക്ഷിതവുും ഫൈ്പരവുമാണ. AstraZeneca വാക്സിൻ എടുത്ത ഡശഷും വളചര അപൂർവമായി റിഡൊർട്ട
ചെയ്യചെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാർശവഫൈും ‘ഡ്താഡപാലസഡറ്റാപീനിയ സിൻ്േഡത്താചടാെമുള്ള ഡ്താഡപാസിസ’്
(TTS) ആണ, രക്തും കട്ടപിടികൈുും കുറഞ്ഞ രക്ത ഡേറ്റ്ചൈറ്റ നിൈകളുമാണ ഇത മൂൈും സുംഭവികുന്നത.
വാക്സിഡനഷനിൽ നിന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുും അപകടസാധയതചയകാൾ കൂടുതൈാണ.
ചെറുെകാരിൽ TTS കൂടുതൽ സർവ്വസാധാരണമാണ. അതിനാൽ, അപകടസാധയത കുറയകാൻ 60 വയസ്സിൽ
താചഴ ്പായമുള്ള ആളുകളിൈുും, ചസറി്ബൽ വീനസ ലസൻസ ഡ്താഡപാസിചെഡയാ (തൈഡച്ചാറിനുള്ളിചൈ
ഒരു തരും രക്തും കട്ടപിടികൽ), ചഹൊരിൻ ഇൻേയൂസ്േ ഡ്താഡപാലസഡറ്റാപീനിയയുചടഡയാ (ചഹൊരിൻ
െികിത്സഡയാട അപൂർവമായുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ), ഇേിഡയാപതിക സോഞ്ചനിക ഡ്താഡപാസിസിചെഡയാ
(അടിവയറ്റിചൈ രക്തധമനികളിൈുള്ള രക്തും കട്ടപിടികൈുകൾ) അചല്ലങ്കിൽ ഡ്താഡപാസിഡസാട കൂടിയ
ആെിഡഫാസ്ഡഫാൈിപിേ സിൻ്േത്തിചെഡയാ മുൻകാൈ െരി്തമുള്ള ആളുകളിൈുും ഡകാമിർനാറ്റി (Pfizer)
വാക്സിൻ നൽകുന്നതിനാണ ്പഥമ പരിഗണന.

വാക്സിനേഷേിൽ േിന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ
ആളുകൾ COVID-19 ബാധിതരാകുന്നതിൽ നിന്ന സുംരക്ഷികാൻ COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca-യക
കഴിയുും. ഇത ്പഡതയകിച്ച കഠിനമായ ഡരാഗും, ആശുപ്തി വാസും, മരണും എന്നിവ തടയുന്നു. ക്ലിനികൽ
പരീക്ഷണങ്ങളിൈുും (ഉപഡയാഗത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന മുപ) ഇുംഗ്ലണ്ടിചൈയുും
സഡകാട്ടൈൻേിചൈയുും ‘യഥാർത്ഥ ഉപഡയാഗതിചെ’്ഭാഗമായി ആളുകളിൽ വാക്സിഡനഷൻ നടത്തിയ
പഠനത്തിൈുും ഈ വാക്സിൻ വളചര ഫൈ്പരമാചണന്ന ചതളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട.
COVID-19 വളചര ഗുരുതരമായ ഒരു ഡരാഗമാണ, ഇത എല്ലാ ്പായത്തിൈുമുള്ള ആളുകളിൽ ഗുരുതരമായ
ഡരാഗത്തിന കാരണമാകുും. ഡൈാകചമപാടുമുള്ള രശൈക്ഷകണകിന മരണങ്ങൾകുും രശൈക്ഷകണകിന
അണുബാധകൾകുും ഇത കാരണമായി. COVID-19-ചെ വയാപനും കുറയകുന്നതിൈൂചട വാക്സിഡനഷൻ
വയക്തികചള സുംരക്ഷികുകയുും സമൂഹത്തിചൈ എല്ലാ ആളുകൾകുും ്പഡയാജനും നൽകുകയുും ചെയ്യുന്നു.
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ആർക്കാണ ഈ വാക്സിൻ സവീകരിക്കാൻ കഴിയുക
18 വയസ്സുും അതിന മുകളിൈുും ്പായമുള്ള ആളുകൾക COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca സവീകരികാവുന്നതാണ. 60
വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ്പായമുള്ള ആളുകൾക നൽകുന്നതിന COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca-ഡയകാൾ ്പഥമ
പരിഗണന ഡകാമിർനാറ്റി (Pfizer) നൽകുന്നതിനാണ. എന്നിരുന്നാൈുും, ഡകാമിർനാറ്റി (Pfizer) ൈഭയമചല്ലങ്കിൽ,
അപകടസാധയതകളുും ഡനട്ടങ്ങളുും മനസ്സിൈാകുന്നതിചന അടിസ്ഥാനമാകി വയക്തി വിവരങ്ങൾ ഡബാധയചെട്ട
തീരുമാനചമടുത്തിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ 60 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ്പായമുള്ള മുതിർന്നവർക COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca
സവീകരികാവുന്നതാണ. ഡരാഗ വയാപനമുണ്ടാകുന്ന സാഹെരയങ്ങളിൽ, 60 വയസ്സിൽ കൂടുതൽ ്പായമുള്ള
മുതിർന്നവർക ഡകാമിർനാറ്റി (Pfizer) ആകസസ
്
ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നിചല്ലങ്കിൽ COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca
ശക്തമായി പരിഗണികണും.

വാക്സിനേഷനെ അപകടസാധ്യതകൾ
മറ്റ ഏചതാരു വാക്സിനിൈുും എന്ന ഡപാചൈ, ഒരു COVID-19 വാക്സിൻ സവീകരിച്ചതിന ഡശഷും നിങ്ങൾക െിൈ
താൽകാൈിക പാർശവഫൈങ്ങൾ ഉണ്ടാഡയകാും. COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca-യിൽ സർവസാധാരണമായി
കാണുന്ന പാർശവഫൈങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾചെടുന്നു: കുത്തിവയെ എടുത്ത സ്ഥൈത്ത ഡവരന അചല്ലങ്കിൽ ആർ്രത,
ക്ഷീണും, തൈഡവരന, ഡപശി ഡവരന, പനി, കിടുങ്ങൽ. മിക പാർശവഫൈങ്ങളുും ചെറുതുും താൽകാൈികവുമാണ,
അവ 1-2 രിവസത്തിനുള്ളിൽ അ്പതയക്ഷമാകുും. ഏചതാരു മരുന്നിഡൈാ വാക്സിനിഡൈാ എന്നഡപാചൈ, വളചര
അെൂർവമായി ഒെും/അചല്ലങ്കിൽ അജ്ഞാതമായ പാർശവഫൈങ്ങൾ ഉണ്ടാഡയകാും.

ന്താനപാസസനറാപീേിയ സിൻ്രനതാട കൂടിയ ന്താനപാസിസ (TTS)
COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca ഉപഡയാഗികുഡപാൾ വളചര അപൂർവമായി ഡ്താുംഡബാലസഡറ്റാപീനിയ
സിൻ്േഡത്താട കൂടി ഡ്താഡപാസിസ (ടിടിഎസ) എന്ന പാർശവഫൈും ഉണ്ടാകുന്നുചണ്ടന്ന ്ശദ്ധയിൽ ചപട്ടിട്ടുണ്ട, ഇത
വിഡരശത്ത പൈ രാജയങ്ങളിൈുും റിഡൊർട്ട ചെയ്യചെട്ടിട്ടുണ്ട.
എൊണ TTS?
രക്തും കട്ടപിടികൽ (ഡ്താുംഡബാസിസ), രക്തത്തിചൈ ഡേറ്റ്ചൈറ്റുകളുചട അളവ (ഡ്താുംഡബാലസഡറ്റാപീനിയ)
കുറയൽ എന്നിവ TTS-ൽ ഉൾചെടുന്നു, വാക്സിഡനഷൻ കഴിഞ്ഞ ഏകഡരശും 4 മുതൽ 42 രിവസങ്ങൾക ഡശഷമാണ
ഇത സുംഭവികുന്നത. തൈഡച്ചാഡറാ (ചസറി്ബൽ വീനസ ലസനസ ഡ്താുംഡബാസിസ അചല്ലങ്കിൽ CVST എന്ന
വിളികചെടുന്നവ) അചല്ലങ്കിൽ അടിവയഡറാ (ഇേിഡയാപതിക സോഞ്ചനിക
്
ഡ്താഡപാസിസ) ഡപാചൈ
ശരീരത്തിചെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രക്തും കട്ടപിടികാും.
TTS അപൂർവമാണ, പഡക്ഷ ഇത ആളുകചള വളചരയധികും ഡരാഗികളാകുകയുും രീർഘകാൈ
ലവകൈയത്തിഡൈഡകാ മരണത്തിഡൈഡകാ നയികുകയുും ചെയ്യുും.
TTS സുംഭവികുന്നതിനുള്ള കാരണും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിൈായിട്ടില്ല, പഡക്ഷ ഇത ചഹൊരിൽ െികിത്സ
സവീകരികുഡപാൾ അപൂർവമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചഹൊരിൻ-ഇൻേയൂസ്േ ഡ്താുംഡബാലസഡറ്റാപീനിയ (അചല്ലങ്കിൽ
HIT) ഡപാചൈയാണ ്പകടമാകുന്നത.
ഏചതങ്കിൈുും ്ഗൂെുകൾക TTS-ചെ അപകടസാധയത കൂടുതൈാഡണാ?
ഓസ്ഡ്ടൈിയയിൈുും വിഡരശത്തുും TTS റിഡൊർട്ട ചെയ്യചെടുന്നതിചെ നിരക ചെറുെകാരിൽ കൂടുതൈാണ, ഇത
സ്തീകളിൽ കൂടുതൽ ്പകടമാണ. എന്നിരുന്നാൈുും പുരുഷന്മാരിൈുും ്പായമായവരിൈുും ഇത്തരും ഡകസുകൾ
റിഡൊർട്ട ചെയ്യചെട്ടിട്ടുണ്ട. സ്തീകൾക കൂടുതൽ അപകടസാധയതയുഡണ്ടാ എന്ന ഇതുവചര വയക്തമായിട്ടില്ല.
നിൈവിചൈ വിവരങ്ങളുചട അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മുപുണ്ടായിരുന്ന ഏചതങ്കിൈുും ചമേികൽ അവസ്ഥകൾ മൂൈും TTS
വികസികുന്നതിന കാരണമാഡയകാചമഡന്നാ അചല്ലങ്കിൽ അത വഷളാവാൻ ഇടയുഡണ്ടാ എഡന്നാ ഞങ്ങൾ
തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.
മുപ രക്തും കട്ടപിടിച്ച െരി്തമുള്ള ആളുകളിൽ AstraZeneca വാകസിൻ
്
സുരക്ഷിതമാഡണാ?
രക്തും കട്ടപിടികുന്നതിനുള്ള െുവചട നൽകിയിരികുന്ന അപൂർവ കാരണങ്ങളിചൈാന്ന ഉള്ള ആളുകൾക
ഡകാമിർനാറ്റി (Pfizer) വാക്സിൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു: ചസറി്ബൽ വീനസ ലസനസ ഡ്താുംഡബാസിസ, ചഹൊരിൻഇൻേയൂസ്േ ഡ്താുംഡബാലസഡറ്റാപീനിയ, ഇേിഡയാപാത്തിക സോഞ്ചനിക ഡ്താുംഡബാസിസ അചല്ലങ്കിൽ
ഡ്താുംഡബാസിസിചനാെും ആെിഡഫാസഡഫാളിപിേ സിൻഡ്ോും.
േീെ ചവയിൻ ഡ്താഡപാസിസ (DVT) അചല്ലങ്കിൽ പൾമണറി എഡപാളിസും (PE) ഡപാൈുള്ള മറ്റ തരത്തിൈുള്ള രക്തും
കട്ടപിടികൈുകൾ നിങ്ങൾക മുപ ഉണ്ടായിട്ടുചണ്ടങ്കിഡൈാ അചല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾക രക്തും കട്ടപിടികുന്നതിനുള്ള
അപകടസാധയതാ ഘടകങ്ങളുചണ്ടങ്കിഡൈാ ഡപാൈുും നിങ്ങൾക AstraZeneca വാക്സിൻ എടുകാവുന്നതാണ. മറ്റ
തരത്തിൈുള്ള രക്തും കട്ടപിടികൈുകൾ ഉണ്ടായതിചെ മുൻകാൈ െരി്തും ഉള്ള ആളുകൾക TTS രൂപചെടുന്നതിഡനാ
അചല്ലങ്കിൽ അത ഉണ്ടാകുകയാചണങ്കിൽ അത മൂൈും കൂടുതൽ ഡരാഗബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള അപകടസാധയതഡയാ
കൂടുതൈാണ എന്നതിന ചതളിവുകചളാന്നുമില്ല.
െുവചട പറയുന്ന അവസ്ഥകളുള്ള ആളുകൾക AstraZeneca COVID-19 വാകസിൻ
്
സവീകരികാവുന്നതാണ:
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•

നിശ്ചിത സ്ഥൈങ്ങളിൽ രക്തും കട്ടപിടിച്ചതിചെ െരി്തും

•

ഇമ്മ്യൂൺ മീേിഡയറ്റേ അല്ലാത്ത വർദ്ധിച്ച രക്തും കട്ടപിടികൽ സാധയത

•

കുടുുംബത്തിചൈ രക്തും കട്ടപിടികൈുകളുചട െരി്തും

•

ഈസ്ചകമിക ഹൃഡ്രാഗും അചല്ലങ്കിൽ സ്ഡ്ടാകിചെ െരി്തും

•

നിൈവിൈുള്ളഡതാ മുൻകാൈത്ത ഉണ്ടായിരുന്നഡതാ ആയ ഡ്താഡപാലസഡറ്റാപീനിയ (കുറഞ്ഞ ഡേറ്റ്ചൈറ്റ
കൗണ്ട എണ്ണും)

•

ആെിചകായാഗുൈെ ചതറാെി സവീകരികുന്നവർ

AstraZeneca വാക്സിൻ വയാപകമായി ഉപഡയാഗിച്ച രാജയങ്ങളിൽ രക്തും കട്ടപിടികുന്നതിചെ ചമാത്തത്തിൈുള്ള
നിരക ഉയർന്നിട്ടില്ല. ചപാതുജനങ്ങളിൽ രക്തും കട്ടപിടികുന്നത സാധാരണമാണ, AstraZeneca COVID-19-ന ഡശഷും
സുംഭവികുന്ന എല്ലാ രക്തും കട്ടപിടികൈുകളുും വാക്സിൻ മൂൈമാകില്ല. വാകസിഡനഷന
്
ഡശഷും നിങ്ങൾക രക്തും
കട്ടപിടികുകയാചണങ്കിൽ, അതിചെ കാരണും നിർണ്ണയികാൻ ഡോകടർക
്
രക്തപരിഡശാധന
നിർവഹികാവുന്നതാണ.
എചെ ആരയചത്ത ഡോസ AstraZeneca വാക്സിൻ ഞാൻ സവീകരിച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുചണ്ടങ്കിഡൈാ?
ഗുരുതരമായ ്പതികൂൈ സാഹെരയങ്ങളില്ലാചത COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca-യുചട ആരയ ഡോസ എടുത്ത
പാർശവഫൈങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാ ്പായത്തിൈുമുള്ള ആളുകൾ അഡത വാക്സിന്റെ തചന്ന രണ്ടാമചത്ത ഡോസ
സവീകരികണും. രണ്ടാമചത്ത ഡോസിന ഡശഷും TTS-ചെ അപകടസാധയത വളചര കുറവാചണന്ന UK-യിൽ നിന്നുള്ള
ോറ്റ സൂെിെികുന്നു, AstraZeneca COVID-19 വാകസിൻ
്
നൽകിയ 22.8 രശൈക്ഷും രണ്ടാമചത്ത ഡോസുകളിൽ 44
ഡകസുകൾ റിഡൊർട്ട ചെയ്യചെട്ടിട്ടുണ്ട. ഇത ഒരു മില്ലയൺ രണ്ടാമചത്ത ഡോസിന 1.9 ഡകസുകൾ എന്ന നിൈയിൽ
കണകാകചെട്ടിരികുന്നു (UK-യിൽ നിന്ന ഒരു മില്ലയൺ ആരയ ഡോസുകളിൽ 14.8 ഡകസുകളുചട അപകട
സാധയതയുമായി താരതമയും ചെയ്യുഡപാൾ).

ആനരാനക്കയാണ ഈ വാക്സിൻ സവീകരിക്കാൻ പാടില്ലാതത
നിങ്ങൾക ഇവ ഉണ്ടായിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ വാക്സിൻ സവീകരികരുത:

•

വാക്സിചെ ഒരു മുൻ ഡോസ എടുത്തഡൊൾ അനാലഫൈാക്സിസ (ഒരു തരും രൂക്ഷമായ അൈർജിക
റിയാക്ഷൻ)
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട

•

ഡപാളിഡസാർഡബറ്റ 80 ഉൾചെചട വാക്സിനിചൈ ഏചതങ്കിൈുും ഘടകങ്ങളുമായി സപർകും ഉണ്ടായ ഡശഷും
ഡശഷും ്പകടമാകുന്ന അനാലഫൈാക്സിസ

•
•
•

കാെിൈറി ൈീക സിൻ്േത്തിചെ െരി്തും
വാക്സിന്റെ ഒരു മുൻ ഡോസിന ഡശഷും ഉണ്ടാകുന്ന TTS
വാക്സിന്റെ ഒരു മുൻ ഡോസിന ഡശഷും ഉണ്ടാകുന്ന മഡറ്റചതങ്കിൈുും ഗുരുതരമായ സുംഭവങ്ങൾ

വാക്സിനേഷേ മുൻപ പരിഗണിനക്കണ്ട കാരയങ്ങൾ
മുൻകരുതലുകൾ
െിൈ ഡരാഗാവസ്ഥകളുള്ള ആളുകൾക വാക്സിൻ സവീകരിച്ച ഡശഷും 30 മിനിറ്റ സമയും നിരീക്ഷണത്തിൽ
ഇരികുകഡയാ അചല്ലങ്കിൽ അൈർജി സചപഷയൈിസ്റ്റിചന സന്ദർശികുകഡയാ ചെഡയ്യണ്ടത ഡപാൈുള്ള അധിക
മുൻകരുതൈുകൾ ആവശയമായി വഡന്നകാും. നിങ്ങൾക ഇനിെറയുന്നവ മുൻപ ഉണ്ടായിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുചട
ഇമ്മ്യൂലണഡസഷൻ ച്പാലവേഡറാട പറയുക:

•

ഒരു COVID-19 വാക്സിചെ ഒരു മുൻ ഡോസിഡനാഡടാ അചല്ലങ്കിൽ അതിചൈ ഒരു ഘടകത്തിഡനാഡടാ
അലർജിക്ക റിയാക്ഷൻ

•

മറ വാക്സിേുകന ാനടാ മറ മരുന്നുകന ാനടാ അോസൈലാക്സിസ.ചപാതുവായി
ഉപഡയാഗികുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒന്നുും നിങ്ങൾക ൈഭികുന്ന COVID-19 വാക്സിനിൽ ഇചല്ലന്ന ഉറൊകാൻ
നിങ്ങളുചട ച്പാലവേറിന പരിഡശാധികാൻ കഴിയുും

•

െികിത്സ ആവശയമുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള അനാലഫൈാക്സിഡസാട കൂടിയ മാഡസ്റ്റാലസഡറ്റാസിസ
സ്ഥിരീകരിച്ചു

േിങ്ങൾക്ക രക്ത്സാവ സവകലയം ഉനണ്ടങ്കിനലാ അചല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലര തിന്നർ ഔഷധ്ം
(ആെിചകായാഗുൈെ) ഉപഡയാഗികുന്നുചണ്ടങ്കിഡൈാ, ഇമ്മ്യൂലണഡസഷൻ ച്പാലവേഡറാട ആ വിവരും പറയുക.
ഒരു ഇൻ്ടാമസ്കുൈാർ കുത്തിവയെ നടത്തുന്നത സുരക്ഷിതമാഡണാ എന്ന നിർണ്ണയികാനുും കുത്തിവയെിനുള്ള
ഏറ്റവുും മികച്ച സമയും തീരുമാനികാൻ സഹായികാനുും നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂലണഡസഷൻ ച്പാലവേർക
കഴിയുും.
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നരാഗ്പതിനരാധ് നേഷി ദുർബലമായ ആ ുകൾ (നരാഗ ്പതിനരാധ് നേഷി ഇല്ലാതവർ)
ഡരാഗ്പതിഡരാധ ഡശഷി രുർബൈചെടുത്തുന്ന ഒരു ചമേികൽ അവസ്ഥയുള്ളവചര ഡരാഗ ്പതിഡരാധ ഡശഷി
ഇല്ലാത്തവരായി കണകാകുന്നു. HIV ബാധിതർ ഉൾചെചടയുള്ള ഡരാഗ ്പതിഡരാധ ഡശഷി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക
COVID-19-ൽ മൂൈും മരണ സാധയത കൂടുതൈാണ.
ഡരാഗ ്പതിഡരാധ ഡശഷി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ COVID-19 വാക്സിഡനഷൻ എടുകണചമന്ന ഓസ്ഡ്ടൈിയൻ സർകാർ
ശക്തമായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. COVID-19 വാകസിൻ
്
AstraZeneca ഒരു ‘സജീവ വാക്സിൻ’്ഡപാചൈയല്ല
ചപരുമാറുന്നത. അേിഡനാലവറസ കാരിയർ പരിഷ്കരിച്ചതിനാൽ മറ്റ ഡകാശങ്ങളിഡൈക ഇരട്ടികാഡനാ
വയാപികാഡനാ കഴിയില്ല, മാ്തമല്ല ഇത അണുബാധയക കാരണമാകില്ല. ഡരാഗ ്പതിഡരാധ ഡശഷി കുറഞ്ഞ
ആളുകളിൽ അത സുരക്ഷിതമാണ.
COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca-യകുള്ള ക്ലിനികൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഡരാഗ്പതിഡരാധഡശഷിയില്ലാത്ത
ആളുകചള ഉൾചെടുത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ അത്തരും അവസ്ഥകളുള്ള നിരവധി ആളുകൾക ഇഡൊൾ
ഡൈാകചമപാടുും വാക്സിഡനഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട. രൂക്ഷമല്ലാത്ത HIV ബാധിതരായ ആളുകൾക COVID-19
വാക്സിൻ ആസ്്ടചസഡനക നൽകുന്ന ഒരു ക്ലീനികൽ ്ടയൽ നിർവഹിച്ച ചകാണ്ടിരികുകയാണ, അതിചെ
ഫൈങ്ങൾ ഏതാനുും മാസങ്ങൾകുള്ളിൽ ൈഭയമാകുന്നതാണ. മറ്റ ജനവിഭാഗവുമായി താരതമയചെടുത്തുഡപാൾ
COVID-19 വാക്സിൻ ആസ്്ടചസഡനക ഡരാഗ ്പതിഡരാധ ഡശഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ഫൈ്പരമാഡണാ എന്ന ഞങ്ങൾക
അറിയില്ല. അതിനാൽ ഇത ഫൈ്പരമല്ലാത്തതാകാൻ സാധയതയുണ്ട, അതിനാൽ വാക്സിഡനഷന ഡശഷവുും
ശാരീരിക അകൈും പാൈികൽ ഡപാൈുള്ള മറ്റ ്പതിഡരാധ നടപടികൾ തുടഡരണ്ടത ്പധാനമാണ.
ഡരാഗ്പതിഡരാധ ഡശഷി കുറഞ്ഞവരിൽ വാകസിൻ
്
ഉപഡയാഗികുന്നതിചന കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക
ഈ ചവബ്ലസറ്റ കാണുക: ഡരാഗ്പതിഡരാധ ഡശഷി കുറഞ്ഞവർക COVID-19 വാക്സിഡനഷൻ എടുകഡണാ എന്ന
തീരുമാനികാനുള്ള ലഗേ.

ഗർഭം ധ്രിച്ചനതാ അനല്ലങ്കിൽ മുലയൂട്ടുന്നനതാ ആയ സ്്തീകൾ
60 വയസ്സിൽ താചഴ ്പായമുള്ള മുതിർന്നവർകുും ഗർഭും ധരിച്ചഡതാ മുൈയൂട്ടുന്നഡതാ ആയ സ്്തീകൾകുും
ഡകാമിർനാറ്റി (Pfizer) നൽകുന്നതിനാണ ്പഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത. വാക്സിഡനഷന ഡശഷും നിങ്ങൾ മുൈയൂട്ടൽ
നിർഡത്തണ്ടതില്ല. COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca-കയുചട ആരയ ഡോസ ൈഭിച്ച ഗർഭിണികൾക
ഡകാമിർനാറ്റിയുചട അചല്ലങ്കിൽ COVID-19 വാകസിൻ
്
AstraZeneca-യുചട രണ്ടാമചത്ത ഡോസ
സവീകാരികാവുന്നതാണ, എന്നിരുന്നാൈുും ഡകാമിർനാറ്റികാണ ്പഥമ പരിഗണന.
ഗർഭാവസ്ഥയിൈുും മുൈയൂട്ടുഡപാഴുും വാക്സിൻ ഉപഡയാഗികുന്നതിചന കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക ഇത
കാണുക: ഗർഭിണികൾ, മുൈയൂട്ടുന്നവർ അചല്ലങ്കിൽ ഗർഭും ധരികാൻ പദ്ധതിയിടുന്നവരായ സ്തീകൾക COVID-19
വാക്സിഡനഷൻ എടുകഡണാ എന്ന തീരുമാനികുന്നതിനുള്ള ലഗേ.

COVID-19-നെ മുൻ ചരി്തം ഉള്ള ആ ുകൾക്ക
നിങ്ങൾക മുൻപ എഡൊചഴങ്കിൈുും COVID-19 ബാധിച്ചിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂലണഡസഷൻ
ച്പാലവേഡറാട പറയുക. ഒരു COVID-19 വാകസിൻ
്
എടുകാൻ ഡരാഗമുക്തിയക ഡശഷും ആറുമാസും വചര
കാത്തിരികാൻ നിങ്ങളുചട ച്പാലവേർ ഉപഡരശിഡച്ചകാും. നിങ്ങൾ നിൈവിൽ ഒരു COVID-19 ഡരാഗിയാചണങ്കിൽ,
വാക്സിഡനഷൻ എടുകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവുും മികച്ച സമയും നിങ്ങചള െികിത്സികുന്ന ഡോക്ടറുമായി െർച്ച
ചെയ്യുക.
COVID-19-ചെ മുൻകാൈ െരി്തമുള്ള ആളുകളിൽ COVID-19 വാക്സിചെ ഏത ്ബാൻേുും ഉപഡയാഗികാും.

COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca-യും കുട്ടിക ും
18 വയഡസ്സാ അതിൽ കൂടുതഡൈാ ്പായമുള്ള ആളുകളിൽ മാ്തഡമ COVID-19 വാകസിൻ
്
ആസ്്ടചസഡനകയ്ക
താൽകാൈികമായി അുംഗീകാരും ൈഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതിനാൽ ഇത കുട്ടികൾക നൽകാനാവില്ല. കുട്ടികളിൽ COVID-19
രൂക്ഷമായി ബാധികാനുള്ള അപകടസാധയത മുതിർന്ന കുട്ടികളിൈുും മുതിർന്നവരിൈുും ഉള്ളതിഡനകാൾ
കുറവാണ.

വാക്സിൻ സുരക്ഷയും ്പതികൂല സംഭവങ്ങൾ റിനപാർട്ട നചയ്യലും
ഓസ്ഡ്ടൈിയയിചൈ എല്ലാ വാക്സിനുകളുും ചതറാെയൂട്ടിക ഗുേ്സ അേ്മിനിസ്ഡ്ടഷൻ (TGA) വിൈയിരുത്തുന്നു.
ഒരു വാക്സിന ഉപഡയാഗത്തിനായി അുംഗീകാരും ൈഭികുന്നതിന മുൻപ അത സുരക്ഷിതവുും ഫൈ്പരവുും വളചര
ഉയർന്ന നിൈവാരത്തിൽ നിർമ്മ്ികുന്നതുമാചണന്ന ഇത ഉറൊകുന്നു. COVID-19 വാക്സിനുകൾക അുംഗീകാരും
നൽകുന്ന ്പ്കിയയുചട ഒരു വിവരണും TGA ചവബ്ലസറ്റിൽ ൈഭയമാണ.
COVID-19 വാക്സിനുകളുചട സുരക്ഷ COVID-19 വാക്സിഡനഷൻ ഡ്പാ്ഗാും കാൈയളവിൽ ഉടനീളും
നിരീക്ഷികചെടുന്നതാണ. സുംശയികചെടുന്ന പാർശവഫൈങ്ങൾ നിങ്ങളുചട വാക്സിഡനഷൻ രാതാവിഡനാ മറ്റ
ആഡരാഗയ പരിപാൈന വിരഗദ്ധർഡകാ റിഡൊർട്ട ചെയ്യാൻ കഴിയുും. അവർ നിങ്ങളുചട താൽെരയാർത്ഥും നിങ്ങളുചട
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സുംസ്ഥാനത്തിഡനാ ്പവിശയാ ആഡരാഗയ വകുെിഡനാ അചല്ലങ്കിൽ ഡനരിട്ട ചതറാെയൂട്ടിക ഗുേ്സ
അേമിനിസ
്
്ഡ്ടഷഡനാ (TGA) ഒരു ഔഡരയാഗിക റിഡൊർട്ട നൽകുും.
നിങ്ങൾക അവ സവയും റിഡൊർട്ട ചെയ്യണചമന്ന ഉചണ്ടങ്കിൽ, COVID-19 വാക്സിനുകളുമായി ബന്ധചെട്ട
സുംശയകരമായ പാർശവഫൈങ്ങൾ റിഡൊർട്ട ചെഡയ്യണ്ടത എങ്ങചന എന്നത സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക TGA
ചവബ്ലസറ്റ സന്ദർശികുക.
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