നിങ്ങളുടെ ക ോമിർനോറ്റി (Pfizer)
COVID-19 വോ സികനഷന
്
കേഷം
അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ ചെയ്തത: 2020 ആഗസ്റ്റ 18

വോ

സിടന
്

നിങ്ങൾക്ക ഇന്ന ട

ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
ോമിർനോറ്റി (Pfizer Australia Pty Ltd) വോ

്സിൻ ലഭിച്ചു.

COVID-19 മൂലം ആളുകൾ ഡ ാഗികളാകുന്നത തടയാൻ ഈ വാക്സിൻ സഹായിക്കും. Pfizer COVID19 വാകസിനിൽ
്
സജീവ വവറസുകൾ ഒന്നുമില്ല, മാത്തമല വാക്സി എടുക്കുന്നതിലൂചട
നിങ്ങൾക്ക COVID-19 ബാധിക്കുന്നതുമല്ല. സവപക്ക ഡത്പാട്ടീൻ എന്നറിയചെടുന്ന SARS-CoV-2
വവറസിചെ ഒ ു ത്പധാന ഭാഗത്തിചെ ജനിതക ഡകാേ ഇതിൽ അടങ്ങിയി ിക്കുന്നു. വാകസിൻ
്
ലഭിച്ച ഡേഷം, നിങ്ങളുചട േ ീ ം സവപക്ക ഡത്പാട്ടീചെ പകർെുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുചട
ഡ ാഗത്പതിഡ ാധ ഡേഷി SARS-CoV-2 വവറസിചന തി ിച്ചറിയാനും അവയചക്കതിച
്
ഡപാ ാടാനും പഠിക്കും. ജനിതക ഡകാേിചന േ ീ ം വളച ഡവഗത്തിൽ വിഘടിെിക്കുന്നു.

വോ

സികനഷന
്
കേഷം എന്തോണ പ്രതീക്ഷികേണ്ടത

മറ്റ ഏചതാ ു വാകസിനിലും
്
എന്ന ഡപാചല, ഒ ു COVID-19 വാകസിൻ
്
സവീക ിച്ചതിന ഡേഷം
നിങ്ങൾക്ക െില പാർേവഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാഡയക്കാം.
Pfizer സവീക ിച്ച ഡേഷമുള്ള സർവ്വ സോധോരണമോയ പാർേവഫലങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾചെടുന്നു:
•
•
•
•
•
•

കുത്തിവയെ
് എടുത്ത സ്ഥലത്ത ഡവദനഡയാ വീക്കഡമാ
ക്ഷീണം
തലഡവദന
ഡപേീ ഡവദന
പനിയും കിടുങ്ങലും
സന്ധി ഡവദന.

Pfizer സവീക ിച്ച ഡേഷമുള്ള അപ്ത സോധോരണമല്ലോത്ത പാർേവഫലങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾചെടുന്നു:
•
•
•
•
•
•
•

കുത്തിവയ്െ എടുത്ത സ്ഥലത്ത െുവെ നിറം
മനംപി ട്ടൽ
വീങ്ങിയ ലിംഫ ഡനാേുകൾ
സുഖമില്ലായ്മ അനുഭവചെടൽ
വകകാലുകളിൽ ഡവദന
ഉറക്കമില്ലായ്മ
കുത്തിവയ്െ എടുത്ത സ്ഥലത്ത ചൊറിച്ചിൽ.

After your Comirnaty (Pfizer) - COVID-19 vaccination - 14092021 - Malayalam

ഈ പാർേവഫലങ്ങൾ സാധാ ണയായി വളച ചെറുതാണ, അവ ഒഡന്നാ ഡണ്ടാ
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത്പതയക്ഷമാകും. സാധാ ണമായി ഉപഡയാഗിക്കുന്ന മറ്റ
വാകസിനുകളുമായി
്
താ തമയചെടുത്തുഡപാൾ ഈ വാകസിൻ
്
സവീക ിക്കുന്ന െില
ആളുകൾക്ക കൂടുതൽ ത്പകടമായ ീതിയിൽ ഫ്ലൂ ഡപാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവചെടും,
മാത്തമല്ല സാധാ ണ ത്പവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന കൂടുതൽ സമയം വിത്േമം ആവേയമായും
വഡന്നക്കാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ണ്ട ഡോസിന ഡേഷവും ത്പകടമാകാം, പഡക്ഷ ണ്ടാമചത്ത
ഡോസിന ഡേഷമാണ ഇത കൂടുതൽ കാണചെടുന്നത.
കുത്തിവയെ
് എടുത്ത സ്ഥലത്ത ഡവദന അചല്ലങ്കിൽ കുത്തിവയ്െ എടുത്ത ഡേഷം നിങ്ങൾക്ക
പനിഡയാ, തലഡവദനഡയാ, േ ീ ഡവദനഡയാ അനുഭവചെടുകയാചണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക
പാ ചസറ്റഡമാൾ അചല്ലങ്കിൽ ഇബുത്പൂചഫൻ എടുക്കാം. മുകളിൽ വിവ ിച്ച ഡ ാഗലക്ഷണങ്ങളിൽ
െിലത കുറയക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കുന്നു (വാക്സിഡനഷന മുപ നിങ്ങൾ പാ ചസറ്റഡമാൾ
അചല്ലങ്കിൽ ഇബുത്പൂചഫൻ എടുഡക്കണ്ടതില്ല). കുത്തിവയെ എടുത്ത സ്ഥലത്ത വീക്കം
ഉചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക ഒ ു ഡകാൾേ ത്പസ്സ ഉപഡയാഗിക്കാം.
Pfizer എടുത്ത ഡേഷം അരൂർവ്വമോയി ത്പകടമായതായി റിഡൊർട്ട ചെയ്യചെട്ടിട്ടുള്ള
പാർേവഫലങ്ങൾ ഇവയാണ:
•
ൂക്ഷമായ അലർജിക്ക റിയാക്ഷൻ (അനാവഫലാക്സിസ)
•
മഡയാകാർവേറ്റിസും (ഹൃദയ ഡപേികളുചട വീക്കം) ചപ ികാർവേറ്റിസും
(ഹൃദയത്തിചെ പാർേവഭിത്തികളുചട വീക്കം). ഈ ഡകസുകളുചട ദീർഘകാല
നി ീക്ഷണം നടക്കുന്നുചണ്ടങ്കിലും, റിഡൊർട്ട ചെയത
് മിക്ക ഡകസുകളും വളച
ചെറുതും ഡവഗത്തിൽ സുഖചെടുന്നതുമാണ. ഡകസുകൾ ത്പധാനമായും ണ്ടാമചത്ത
ഡോസിന ഡേഷവും മുഖയമായും ചെറുെക്കാ ിലുമാണ (30 വയസ്സിനു മുകളിൽ)
റിഡൊർട്ട ചെയ്യചെട്ടിട്ടുള്ളത.
വാകസിഡനഷന
്
ഡേഷം നിങ്ങൾക്ക ഇവ അനുഭവചെടുകയാചണങ്കിൽ വവദയ സഹായം ഡതടുക:
•

•

•
•

നിങ്ങൾക്ക ഒ ു അലർജിക്ക റിയാക്ഷൻ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക ഡതാന്നുകയാചണങ്കിൽ.
േവസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട, വലിവ, ഡവഗത്തിലുള്ള ഹൃദയമിടിെ അചല്ലങ്കിൽ തളർന്ന
വീഴുക എന്നിവ ഡപാലുള്ള ൂക്ഷമായ ഡ ാഗലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക
അനുഭവചെടുകയാചണങ്കിൽ 000 എന്ന നപറിൽ വിളിക്കുക
ചനഞ്ചിൽ ഡവദനഡയാ, സമ്മർദ്ദഡമാ അചല്ലങ്കിൽ അസവസ്ഥതഡയാ, ത്കമ ഹിതമായ
ഹൃദയമിടിെ, ഹൃദയമിടിെ വിട്ടുഡപാകൽ അചല്ലങ്കിൽ 'ഫ്ലട്ടറിംഗ', ഡബാധക്ഷയം, േവാസം
മുട്ടൽ അചല്ലങ്കിൽ േവസിക്കുഡപാൾ ഡവദന
സാധയതയുള്ള ഒ ു പാർേവഫലചത്ത കുറിച്ച ആേങ്കയുണ്ട അചല്ലങ്കിൽ പുതിയഡതാ
അത്പതീക്ഷിതഡമാ ആയ ഡ ാഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട
കുറച്ച ദിവസങ്ങൾക്ക ഡേഷവും അത്പതയക്ഷമാകാത്ത വാക്സിചെ ത്പതീക്ഷിച്ച ഒ ു
പാർേവഫലം ഉണ്ട.

അടിയന്തി മല്ലാത്ത പാർേവഫലങ്ങൾക്ക, നിങ്ങളുചട പതിവ ആഡ ാഗയ ദാതാവിചന (ഉദാ:
നിങ്ങളുചട ചജനറൽ ത്പാകടീഷണർ)
്
നിങ്ങൾക്ക കാണാവുന്നതാണ.

വോ സിൻ
്
സുരക്ഷോ നിരീക്ഷണവും രോർേവഫലങ്ങൾ റികപോർട്ട
ടെയ്യലും
സംേയിക്കചെടുന്ന പാർേവഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുചട വാകസിഡനഷൻ
്
ദാതാവിഡനാ മറ്റ ആഡ ാഗയ
പ ിപാലന വിദഗദ്ധർഡക്കാ റിഡൊർട്ട ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുചട
താൽെ യാർത്ഥം നിങ്ങളുചട സംസ്ഥാനത്തിഡനാ ത്പവിേയാ ആഡ ാഗയ വകുെിഡനാ അചല്ലങ്കിൽ
ഡന ിട്ട ചതറാെയൂട്ടിക്ക ഗുേ്സ അേ്മിനിസ്ഡത്ടഷഡനാ (TGA) ഒ ു ഔഡദയാഗിക റിഡൊർട്ട നൽകും.
നിങ്ങൾക്ക അവ സവയം റിഡൊർട്ട ചെയ്യണചമന്ന ഉചണ്ടങ്കിൽ, TGA ചവബ്വസറ്റിചല ഒ ു COVID-19
വാകസിനുമായി
്
ബന്ധചെട്ട സംേയക മായ പാർേവഫലങ്ങൾ റിഡൊർട്ട ചെയ്യൽ എന്ന
ചവബ്ഡപജ സന്ദർേിച്ച ആ ഡപജിചല നിർഡദ്ദേങ്ങൾ പിന്തുട ുക.

COVID-19 രരികേോധനയും വോ

്സികനഷനും

COVID-19 വാക്സിൻ എടുത്തത മൂലമുള്ള െില പാർേവഫലങ്ങൾ COVID-19-ചെ (ഉദാ. പനി)
ലക്ഷണങ്ങൾക്ക സമാനമായി ിക്കും. എന്നി ുന്നാലും, Pfizer-ൽ സജീവ വവറസ ഒന്നും
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അടങ്ങിയിട്ടില്ല, മാത്തമല്ല ഇതിന നിങ്ങളിൽ COVID-19-ന ഇടയാക്കാനും കഴിയില്ല. ഇനിെറയുന്നവ
ഉണ്ടാവുകയാചണങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒ ു COVID-19 പ ിഡോധനയ്ക്ക വിഡധയമാവുകഡയാ
ഐചസാഡലറ്റ ചെയ്യുകഡയാ ചെഡയ്യണ്ടതില്ല:
•

•

വാക്സിഡനഷൻ കഴിഞ്ഞ ആദയ ണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ പനി, തലഡവദന അചല്ലങ്കിൽ
ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ചപാതുവായ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ത്പകടമാവുകയാചണങ്കിൽ,
മാത്തമല്ല
നിങ്ങൾക്ക േവാസഡകാേ സംബന്ധമായ ഡ ാഗലക്ഷണങ്ങചളാന്നും ഇചല്ലന്ന
ഉറൊചണങ്കിൽ (ഉദാ. മൂക്ക, െുമ, ചതാണ്ടഡവദന, മണം നഷ്ടചെടുക അചല്ലങ്കിൽ ുെി
നഷ്ടചെടുക).

എന്നി ുന്നാലും, ഏറ്റവും പുതിയ വിവ ങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുചട സംസ്ഥാനചത്ത/ത്പവിേയയിചല
നിലവിചല മാർഗ്ഗ നിർഡദ്ദേങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ ിഡോധിക്കണം. നിങ്ങളുചട ത്പാഡദേികമായ
ഡമഖലയിൽ ഒ ു COVID-19 വയാപനം ഉണ്ടായാൽ ഈ ഉപഡദേം മാറിഡയക്കാം. നിങ്ങൾ മറ്റ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയാചണങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഒ ു COVID-19 പ ിഡോധനയക്ക
വിഡധയമാഡകണ്ടതുണ്ട, ഉദാഹ ണത്തിന, നിങ്ങൾക്ക ഒ ു തി ിച്ചറിയചെട്ട COVID-19
ഡ ാഗിയുമായി അടുത്ത സപർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട. സംേയമുചണ്ടങ്കിൽ, വവദയ പ ിഡോധനയ്ക്ക
വിഡധയമാവുക.

നിങ്ങളുടെ രണ്ടോമടത്ത അകപോയിന്്ടമന് ഓർത്തിരിേു
Pfizer COVID-19 വാകസിചെ
്
ണ്ട ഡോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക ലഭിഡക്കണ്ടത ത്പധാനമാണ. ഈ
ഡോസുകൾ സാധാ ണയായി 3-6 ആഴെകൾക്കിടയിലാണ
്
നൽകുന്നത, എന്നാൽ ത്പഡതയക
സാഹെ യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടഡവളകൾ േുപാർേ ചെയ്യചെടാം. ണ്ടാമചത്ത ഡോസ COVID-19ന എതിച യുള്ള പ ി ക്ഷയുചട കാലാവധി നീട്ടാൻ സാധയതയുണ്ട.

നിങ്ങളുടെ അകപോയിന്്ടമന്ിൽ നിങ്ങൾ നൽ
എങ്ങടനയോണ ഉരകയോഗിേടപെുന്നത

ുന്ന വിവരങ്ങൾ

നിങ്ങളുചട വയക്തിഗത വിവ ങ്ങൾ ഡേഖ ിക്കുകയും, സംഭ ിക്കുകയും, ഉപഡയാഗിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നത സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവ ങ്ങൾക്ക, https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacynotice-for-covid-19-vaccinations സന്ദർേിക്കുക
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