COVID-19
വാക്സിനേഷോയി
തയ്യാറെടുക്കൽ
അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ ചെയ്തത: ജൂലൈ 30, 2021

േിങ്ങളുറട വിവരങ്ങൾ ശരിയാന

ാ എന്ന സ്ഥിരീകരിക്കുക

നിങ്ങളുചെ അഡപായിന്്ചമന്ിനായി കാത്തിരിക്കുഡപാൾ,
തയ്യാറാകുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക ഇഡപാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന െിൈ
കാരയങ്ങളുണ്ട.
നിങ്ങൾക്ക ഡയാഗ്യതയുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുചെ വിവരങ്ങൾ ചമേിചകയറിൽ
അപ്റ്റുഡേറ്റ ആചെന്ന ഉറപാക്കുക (നിങ്ങൾക്ക ചമേിചകയറിന ഡയാഗ്യത
ഇചെങ്കിൽ കൂെിയുും നിങ്ങൾക്ക തുെർന്നുും ഒരു COVID-19 വാക്സിൻ
സവീകരിക്കാചമന്ന കാരയും ശ്രദ്ധിക്കുക). നിങ്ങൾക്ക ഇത ഉപഡയാഗ്ിച്ച
നിങ്ങൾക്ക ഇത ചെയ്യാൻ കഴിയുും:
• myGov ഉപഡയാഗ്ിച്ച ചമേിചകയർ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടിൈൂചെ
• എക്സശ്പസ
്
പ്ലസ ചമേിചകയർ ആപിൈൂചെ.
• ചമേിചകയർ ഡശ്പാശ്ഗ്ാമിൽ വിളിക്കുന്നതിൈൂചെ.
നിങ്ങളുചെ അക്കൗണ്ട സജ്ജമാക്കിയിട്ടിചെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക ഇവ ചെയ്യാും:
• ഇതിനകും എൻഡറാൾ ചെയ്തിട്ടിചെങ്കിൽ ചമേിചകയറിൽ എൻഡറാൾ
ചെയ്യുക.
• നിങ്ങൾ ചമേിചകയറിൽ എൻഡറാൾ ചെയതിട്ടുചണ്ടങ്കിൈുും,
്
അത myGovൽ ൈിങ്ക ചെയതിട്ടിചെങ്കിൽ,
്
നിങ്ങളുചെ ചമേിചകയർ ഓൺലൈൻ
അക്കൗണ്ട സജ്ജീകരിക്കുക.
• ചമേിചകയർ ൈഭിക്കാൻ ഡയാഗ്യതയിചെങ്കിൽ, ഒരു ഇൻേിവിേവൽ
ചെൽത്ത ഐേന്ിഫയർ (IHI) സവന്തമാക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക വാക്സിൻ ൈഭിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുചെ വാക്സിഡനഷൻ നിൈ
ചതളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക ഒരു ഇമ്മ്യൂലെഡസഷൻ െിസ്റ്ററി ഡസ്റ്ററ്റ്ചമന്
(ശ്പതിഡരാധ കുത്തിവയ്പ എെുത്തത ചതളിയിക്കുന്ന ഡരഖ) ൈഭിക്കുും.
നിങ്ങളുചെ ഇമ്മ്യൂലെഡസഷൻ െിസ്റ്ററി ഡസ്റ്ററ്റചമന്
്
എങ്ങചനയാെ
സവന്തമാഡക്കണ്ടത എന്നതിചന കുറിച്ച സർവീസസ ഓസ്ഡശ്െൈിയ
ചവബലസറ്റിൽ
്
നിന്ന അറിയാൻ കഴിയുന്നതാെ.
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അനപായിന്്റെന്ിോയി തയ്യാറെടുക്കൽ
ഓസ്ഡശ്െൈിയയിൈുും ആഡഗ്ാളതൈത്തിൈുും പരിമിതമായ COVID-19
വാക്സിനുകൾ മാശ്തമാെ ഉള്ളത. ഇതിനർത്ഥും, രൂക്ഷമായ COVID-19
ഒപും/അചെങ്കിൽ ലവറസ എക്സഡപാഷർ
്
സാധയതയുള്ള ആളുകൾക്കാെ
ആദ്യും വാക്സിൻ ൈഭിക്കുന്നത എന്നാെ. മറ്റ ആളുകചള കാൈശ്കഡമെ
വാക്സിഡനറ്റ ചെയ്യുും. www.health.gov.au/covid19-vaccines വാക്സിഡനഷൻ
ൈഭിക്കാൻ ആർക്കാെ മുൻഗ്െന നൽകിയിരിക്കുന്നചതന്ന കചണ്ടത്തുക.
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/ സന്ദർരിച്ച നിങ്ങൾക്ക ഒരു COVID-19
വാക്സിഡനഷൻ ബുക്ക ചെയ്യാനാകുഡമാ എന്ന നിങ്ങൾക്ക പരിഡരാധിക്കാും.
നിങ്ങൾക്ക ഇവയുചണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു COVID-19 വാക്സിഡനഷൻ
അഡപായിന്്ചമന്ിൽ പചങ്കെുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല:
• COVID-19 മൂൈും ആകാവുന്ന പനിഡയാ, െുമഡയാ, മൂചക്കാൈിഡപാ, മറ്റ
ഡരാഗ്ങ്ങഡളാ
മൂൈും സുഖമിചെങ്കിൽ
• COVID-19 പരിഡരാധനാ ഫൈത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാചെങ്കിൽ
• പരിഡരാധനയിൽ COVID-19 ഡപാസിറ്റീവ ആചെന്ന കചണ്ടത്തുകയുും
നിങ്ങൾ ഐചസാഡൈഷനിൈുമാെ
• നിങ്ങൾ കവാറലന്നിൈാെ
• COVID-19 ഉള്ള ഒരാളുമായി അെുത്ത സപർക്കമുണ്ട.
നിങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏചതങ്കിൈുും വിഭാഗ്ങ്ങളിൽ
ചപെുകയാചെങ്കിൽ, നിങ്ങളുചെ ഇമ്മ്യൂലെഡസഷൻ ചശ്പാലവേഡറാെ
ഡൊദ്ിക്കുക. വാക്സിഡനഷനായി നിങ്ങളുചെ അഡപായിന്്ചമന് നിങ്ങൾ
വീണ്ടുും ചഷേയൂൾ ചെഡയ്യണ്ടി വഡന്നക്കാും. COVID-19 വാക്സിനുകൾ COVID-19
െികിത്സിക്കുന്നതിൽ ഫൈശ്പദ്മെ.
നിങ്ങളുചെ COVID-19 വാക്സിൻ അഡപായിന്ചമന്ിന 7 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ
നിങ്ങൾക്ക മചറ്റാരു വാക്സിൻ ൈഭിച്ചിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, ഇമ്മ്യൂലെഡസഷൻ
ചശ്പാലവേഡറാെ പറയുക. നിങ്ങളുചെ ഇമ്മ്യൂലെഡസഷൻ ചശ്പാലവേർ
നിങ്ങളുചെ അഡപായിന്്ചമന് വീണ്ടുും ചഷേയൂൾ ചെയ്യാൻ ആവരയചപഡട്ടക്കാും.
നിങ്ങൾക്ക പനിഡയാ രവസന സുംബന്ധമായ ഡരാഗ്ൈക്ഷെങ്ങഡളാ ഇചെങ്കിൽ
വാക്സിഡനഷന മുപ നിങ്ങൾ COVID-19 പരിഡരാധിഡക്കണ്ടതിെ.

രണ്ട ന
ാസുകൾ എടുക്കുന്നതിോയി െുൻകൂട്ടി പദ്ധതി
തയ്യാൊക്കുക.
നിങ്ങളുചെ COVID-19 വാക്സിചന് രണ്ട ഡോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക ൈഭിഡക്കണ്ടത
ശ്പധാനമാെ. നിങ്ങൾക്ക COVID-19 Pfizer [Comirnaty] വാക്സിൻ
ൈഭിക്കുകയാചെങ്കിൽ രണ്ട ഡോസുകൾക്കിെയിൽ കുറഞ്ഞത
മൂന്നാഴ്െചയങ്കിൈുും ഇെഡവള ഉണ്ടായിരിക്കെും. നിങ്ങൾക്ക COVID-19 Vaccine
AstraZeneca ൈഭിക്കുകയാചെങ്കിൽ രണ്ട ഡോസുകൾക്കിെയിൽ ഏകഡദ്രും 12
ആഴ്െകൾ ഇെഡവള ഉണ്ടായിരിക്കെും. ഡോസുകൾക്കിെയിൈുള്ള ഇെഡവള 12
ആഴ്െയിൽ നിന്ന 4 ആഴ്െയിൽ കുറയാത്ത ഇെഡവളയായി കുറയ്ക്കുന്നത െിൈ
സാെെരയങ്ങളിൽ അനുഡയാജയമായിരിക്കുും. നിങ്ങളുചെ രണ്ടാമചത്ത ഡോസ
കഴിഞ്ഞ ഏകഡദ്രും ഒന്നു മുതൽ രണ്ട ആഴ്െ കഴിയുന്നത വചര COVID-19ചനതിചര മികച്ച പരിരക്ഷ ൈഭിക്കുന്നതെ.

േിങ്ങളുറട വാക്സിനേഷൻ അനപായിന്റെന്ിൽ എന്താ
പ്പതീക്ഷിനക്കണ്ടത
ഇനിപറയുന്നവ നിങ്ങളുചെ COVID-19 വാക്സിഡനഷൻ അഡപായിന്ചമന്ിഡൈക്ക
ചകാണ്ടുവരെും:
• ഡഫാഡട്ടാ ഐേി, നിങ്ങൾക്ക ഉചണ്ടങ്കിൽ
• ചമേിചകയർ കാർേ, നിങ്ങൾക്ക ഉചണ്ടങ്കിൽ
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•
•

•
•
•
•
•

എഡ്ാല യി ഐേി, നിങ്ങളുചെ ചതാഴിൽ ആവരയത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക
ഒരു COVID-19 വാക്സിൻ ൈഭിക്കുകയാചെങ്കിൽ.
നിങ്ങളുചെ ഏചതങ്കിൈുും ചമേിക്കൽ അവസ്ഥകൾ, അൈർജികൾ,
രക്തശ്സാവും അചെങ്കിൽ ഡരാഗ്ശ്പതിഡരാധ ഡരഷി കുറവ (അതായത
ഡരാഗ്ശ്പതിഡരാധ ഡരഷി ദ്ുർബൈമായത) എന്നിവചയ കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾ
നിങ്ങൾ എെുത്ത ചകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഏചതങ്കിൈുും മരുന്നുകചള കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾ
മുപ ൈഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏചതങ്കിൈുും COVID-19 വാക്സിചന കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾ (വാക്സിൻ ശ്ബാൻേുും വാക്സിഡനഷൻ തീയതിയുും)
മുപ ഏചതങ്കിൈുും വാക്സിനിൽ നിങ്ങൾ ഡനരിട്ട ശ്പതികരെങ്ങചള
കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
നിങ്ങളുചെ നിൈവിചൈ GP-യുചെ/ഫിസിഷയചന്യുും നിങ്ങൾ കാെുന്ന
ഏചതങ്കിൈുും സചപഷയൈിസ്റ്റ ഡോക്െർമാരുചെയുും ഡപര
ഒരു ചഫയിസ മാസ്ക്ക (നിങ്ങളുചെ സുംസ്ഥാനും/ശ്പവിരയ
ആവരയചപെുന്നുചണ്ടങ്കിൽ).

നിങ്ങളുചെ അഡപായിന്ചമൻറിൽ, COVID-19 വാക്സിഡനഷനുകചള കുറിച്ച
നിങ്ങൾക്ക എചന്തങ്കിൈുും ഇമ്മ്യൂലെഡസഷൻ ചശ്പാലവേഡറാെ െർച്ച
ചെയ്യാൻ കഴിയുും.
നിങ്ങൾക്ക 60 വയസ്സിൽ താചഴ ശ്പായമായിരിക്കുകയുും, നിങ്ങൾക്ക
എചന്തങ്കിൈുും ചമേിക്കൽ അവസ്ഥ ഉചണ്ടങ്കിഡൈാ അചെങ്കിൽ നിങ്ങൾ
എചന്തങ്കിൈുും മരുന്ന കഴിക്കുകയാചെങ്കിഡൈാ, ആ വിവരും
ഇമ്മ്യൂലെഡസഷൻ ചശ്പാലവേഡറാെ പറയുക. ശ്പഡതയകിച്ചുും, നിങ്ങൾക്ക
ഇവയുചണ്ടങ്കിൽ അവഡരാെ പറയുചമന്ന ഉറപാക്കുക:
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

ഒരു COVID-19 വാക്സിചന് ഒരു മുൻ ഡോസിഡനാഡൊ അചെങ്കിൽ
അതിചൈ ഒരു ഘെകത്തിഡനാഡൊ അൈർജിക്ക റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട
മറ്റ വാക്സിനുകഡളാഡൊ മറ്റ മരുന്നുകഡളാഡൊ അനാലഫൈാക്സിസ
(ഒരു കെുത്ത അൈർജി ശ്പതികരെും) ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട
ഇനിപറയുന്ന വിദ്ഗ്ദ്ധ സമിതി ഗ്ുരുതരമായ മറ്റ ശ്പതികൂൈ
സുംഭവങ്ങളുചെ കാരെമായി ഒരു മുൻ COVID-19 വാക്സിൻ
ഡോസിചനയാെ പരാമർരിക്കുന്നത
െികിത്സ ആവരയമുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള അനാലഫൈാക്സിചനാപും
സ്ഥിരീകരിച്ച മാഡസ്റ്റാലസഡറ്റാസിസിചന് ഒരു െരിശ്തമുണ്ട
എഡപാചഴങ്കിൈുും കാപിൈറി ൈീക്ക സിൻഡശ്ോും ഉചണ്ടന്ന
കചണ്ടത്തിയിട്ടുഡണ്ടാ
COVID-19 വാക്സിചന് ഒരു മുൻ ഡോസിചന തുെർന്ന, ഡശ്താുംഡബാട്ടിക
ഡശ്താുംഡബാലസഡറ്റാചപനിക സിൻഡശ്ോും (TTS) ഉൾചപചെ
എഡപാചഴങ്കിൈുും ഗ്ുരുതരമായ വീനസ ഒപും/അചെങ്കിൽ ആർട്ടീരിയൽ
ഡശ്താുംഡബാസിസ ഉണ്ടായിട്ടുഡണ്ടാ
ചെപാരിൻ ഇൻേയൂസ്േ ഡശ്താുംഡബാലസഡറ്റാപീനിയ (HIT), ചസൻശ്െൽ
വീനസ ലസനസ ഡശ്താുംഡബാസിസ (CVST), വയറിചൈ സിരകളിചൈ രക്തും
കട്ടപിെിക്കൽ (സപ്ലാഞ്ചനിക സിരകൾ) അചെങ്കിൽ രക്തും
കട്ടപിെിക്കുന്ന ആന്ിഡഫാസഡഫാളിപിേ സിൻഡശ്ോും എന്നിവയുചെ
െരിശ്തും ഉണ്ട
മഡയാകാർേിറ്റിസ കൂൊചത/അചെങ്കിൽ ചപരികാർേിറ്റിസ
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട
നിൈവിൽ അചെങ്കിൽ അെുത്തിചെ കെുത്ത റുമാറ്റിക പനി അചെങ്കിൽ
എൻഡോകാർേിറ്റിസ ഉണ്ടായിരുന്നു
ജന്മനാ െൃഡശ്ദ്ാഗ്മുണ്ട
നിങ്ങൾക്ക ലേഡൈറ്റേ കാർേിഡയാമിഡയാപതി ഉഡണ്ടാ (30 വയസ്സിൽ
താചഴ ശ്പായമുള്ള ആളുകൾക്ക)
കഠിനമായ െൃദ്യസ്തുംഭനും ഉണ്ട
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ഒരു െൃദ്യും മാറ്റിവയക്കൽ സവീകർത്താവാെ
ഒരു രക്തശ്സാവ ശ്പരനും
്
ഉചണ്ടങ്കിഡൈാ അചെങ്കിൽ ഒരു
ആന്ിചകായാഗ്ുൈന് ചതറാപി സവീകരിക്കുന്നുചണ്ടങ്കിഡൈാ (ഒരു ബ്ലേ
തിന്നർ).
ഗ്ർഭിെിയാചെങ്കിൽ
ഡരാഗ്ശ്പതിഡരാധ ഡരഷി ഇചെങ്കിൽ (അതായത, ഡരാഗ്ശ്പതിഡരാധ ഡരഷി
ദ്ുർബൈമാെ അചെങ്കിൽ ഡരാഗ്ശ്പതിഡരാധ ഡരഷി കുറയക്കുന്ന
മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നു)
മുപ COVID-19 ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട, അചെങ്കിൽ COVID-19 അസുഖും നിൈവിൈുണ്ട
മചറ്റാരു COVID-19 വാക്സിൻ സവീകരിച്ചു (ഏത ശ്ബാൻേുും)
കഴിഞ്ഞ 7 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ വാക്സിഡനഷൻ ൈഭിച്ചിട്ടുണ്ട

െിൈ സാെെരയങ്ങളിൽ, വാക്സിഡനഷനായി ഒരു അഡപായിന്്ചമന്
നിശ്ചയിക്കുന്നതിന മുപ വാക്സിഡനഷചന കുറിച്ച നിങ്ങളുചെ ആഡരാഗ്യ
പരിരക്ഷാ ദ്ാതാക്കളുമായി െർച്ച നെത്തുന്നത നെതാെ. നിങ്ങൾക്ക ൈഭിക്കുന്ന
നിർദ്ദിഷ്െ വാക്സിചന കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുും നിങ്ങൾക്ക ഇവിചെ
വായിക്കാും:
• COVID-19 Pfizer (ഡകാമിർനാറ്റി) വാകസിചന
്
കുറിച്ചുള്ള വിവരും,
അചെങ്കിൽ
•
COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca സുംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

േിങ്ങൾക്ക എങ്ങറേയാ

വാക്സിൻ ലഭിക്കുക

വാക്സിൻ ഒരു കുത്തിവയ്പായാെ നിങ്ങൾക്ക ൈഭിക്കുന്നത, സാധാരെയായി
നിങ്ങളുചെ ലകയുചെ മുകൾ ഭാഗ്ത്തിചൈ ഡപരികളിഡൈക്ക. വാക്സിഡനഷൻ
കഴിഞ്ഞ കുറഞ്ഞത 15 മിനിചറ്റങ്കിൈുും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷെത്തിനായി
വാക്സിഡനഷൻ ക്ലിനിക്കിൽ തുെരെും. നിങ്ങളുചെ ചമേിക്കൽ െരിശ്തചത്ത
ആശ്രയിച്ച, ക്ലിനിക്കിൽ 30 മിനിറ്റ കാത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങഡളാെ
ആവരയചപഡട്ടക്കാും.

േിങ്ങളുറട അനപായിന്്റെന്ിൽ േിങ്ങൾ േൽകുന്ന
വിവരങ്ങൾ എങ്ങറേയാ
ഉപനയാഗിക്കറപടുന്നത?
നിങ്ങളുചെ വയക്തിഗ്ത വിവരങ്ങൾ ഡരഖരിക്കുകയുും, സുംഭരിക്കുകയുും,
ഉപഡയാഗ്ിക്കുകയുും ചെയ്യുന്നത സുംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക
സന്ദർരിക്കുക:
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
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