നിങ്ങളുടെ സ്പൈക്വാക്സ
(Moderna) COVID-19 വാക്സിനനഷൻ
സവീകരിച്ച നേഷം
അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ ചെയ്തത: 2021 ചസപ്റ്റംബർ 2

വാക്സിടന കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്പൈകവാക
്
്സ (Moderna) വാക്സിൻ സവീകരിച്ചു.
COVID-19 മൂലം ആളുകൾ ഡരാഗികളാകുന്നത തടയാൻ ഈ വാക്സിൻ സഹായിക്ും.
Moderna COVID-19 വാക്സിനിൽ സജീവ വവറസുകൾ ഒന്നുമില്ല, മാത്തമല വാക്സി
എടുക്ുന്നതിലൂചട നിങ്ങൾക് COVID-19 ബാധിക്ുന്നതുമല്ല. സവപക് ഡത്പാട്ടീൻ
എന്നറിയചെടുന്ന SARS-CoV-2 വവറസിചെ ഒരു ത്പധാന ഭാഗത്തിചെ ജനിതക ഡകാേ
ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്ുന്നു. വാക്സിൻ ലഭിച്ച ഡേഷം, നിങ്ങളുചട േരീരം സവപക്
ഡത്പാട്ടീചെ പകർെുകൾ സൃഷ്ടിക്ുന്നു. നിങ്ങളുചട ഡരാഗത്പതിഡരാധ ഡേഷി SARS-CoV-2
വവറസിചന തിരിച്ചറിയാനും അവയചക്തിചര
്
ഡപാരാടാനും പഠിക്ും. ജനിതക
ഡകാേിചന േരീരം വളചര ഡവഗത്തിൽ ഡവർതിരിചച്ചടുക്ുന്നു.

വാക്സിനനഷന നേഷം എന്താണ പ്ൈതീക്ഷിനേണ്ടത
മറ്റ ഏചതാരു വാക്സിനിലും എന്ന ഡപാചല, ഒരു COVID-19 വാക്സിൻ സവീകരിച്ചതിന
ഡേഷം നിങ്ങൾക് െില പാർേവഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാഡയക്ാം.
ട ാനേണയുടെ (Moderna) സർവ്വസാധാരണ ായ പാർേവഫലങ്ങളിൽ ഇവ
ഉൾചെടുന്നു:
●
●
●
●
●
●

കുത്തിവയ്െ എടുത്തസ്ഥലത്ത ഡവദന
ക്ഷീണം
തലഡവദന
ഡപേീ ഡവദന
പനിയും കിടുങ്ങലും
സന്ധി ഡവദന.

ട ാനേണയുടെ (Moderna) സർവ്വസാധാരണ ല്ലാത്ത പാർേവഫലങ്ങളിൽ ഇവ
ഉൾചെടുന്നു:
●
●
●
●

കുത്തിവയ്െ എടുത്ത സ്ഥലത്ത െുവക്ൽ അചല്ലങ്കിൽ വീക്ം
കക്ഷത്തിചല വീക്ം അചല്ലങ്കിൽ ആർത്ദത
ഓക്ാനം/ഛർദ്ദി
വീങ്ങിയ ലിംഫ ഡനാേുകൾ.

ഈ പാർേവഫലങ്ങൾ സാധാരണയായി വളചര ചെറുതാണ, അവ രഡണ്ടാ മൂഡന്നാ
ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത്പതയക്ഷമാകും. സാധാരണമായി ഉപഡയാഗിക്ുന്ന മറ്റ
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വാക്സിനുകളുമായി താരതമയചെടുത്തുഡപാൾ ഈ വാക്സിൻ സവീകരിക്ുന്ന െില
സവീകർത്താക്ൾക് കൂടുതൽ ത്പകടമായ രീതിയിൽ ഫ്ലൂ ഡപാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ
അനുഭവചെടും, മാത്തമല്ല സാധാരണ ത്പവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന കൂടുതൽ സമയം
വിത്േമം ആവേയമായും വഡന്നക്ാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ട ഡോസിന ഡേഷവും
ത്പകടമാകാം, പഡക്ഷ രണ്ടാമചത്ത ഡോസിന ഡേഷമാണ ഇത കൂടുതൽ
കാണചെടുന്നത.
കുത്തിവയ്െ എടുത്ത സ്ഥലത്ത ഡവദന അചല്ലങ്കിൽ കുത്തിവയ്െ എടുത്ത ഡേഷം
നിങ്ങൾക് പനിഡയാ, തലഡവദനഡയാ, േരീരഡവദനഡയാ അനുഭവചെടുകയാചണങ്കിൽ,
നിങ്ങൾക് പാരചസറ്റഡമാൾ അചല്ലങ്കിൽ ഇബുത്പൂചഫൻ എടുക്ാം. ഡമൽെറഞ്ഞ െില
ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയക്ാൻ ഇവ സഹായിക്ുന്നു. വാക്സിഡനഷന മുപ നിങ്ങൾ
പാരചസറ്റഡമാൾ അചല്ലങ്കിൽ ഇബുത്പൂചഫൻ എടുഡക്ണ്ടതില്ല. കുത്തിവയെ എടുത്ത
സ്ഥലത്ത വീക്ം ഉചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾക് ഒരു ഡകാൾേ ത്പസ്സ ഉപഡയാഗിക്ാം.
ന ാനേണ എടുത്ത ഡേഷം അൈൂർവ ായി ദൃേയമാകുന്ന പാർേവഫലങ്ങൾ
ഇവയാണ:
●
●

രൂക്ഷമായ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ (അനാവഫലാക്സിസ).
മഡയാകാർവേറ്റിസും (ഹൃദയ ഡപേികളുചട വീക്ം) ചപരികാർവേറ്റിസും
(ഹൃദയത്തിചെ പാർേവഭിത്തികളുചട വീക്ം). ഈ ഡകസുകളുചട ദീർഘകാല
നിരീക്ഷണം നടക്ുന്നുചണ്ടങ്കിലും, റിഡൊർട്ട ചെയ്ത മിക് ഡകസുകളും വളചര
ചെറുതും ഡവഗത്തിൽ സുഖചെടുന്നതുമാണ. ഡകസുകൾ ത്പധാനമായും
രണ്ടാമചത്ത ഡോസിന ഡേഷവും മുഖയമായും ചെറുെക്ാരായ
പുരുഷന്മാരിലാണ (30 വയസ്സിനു മുകളിൽ) സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത.

വാക്സിഡനഷന ഡേഷം നിങ്ങൾക് ഇവ അനുഭവചെടുകയാചണങ്കിൽ വവദയ
സഹായം ഡതടുക:
●

●

●
●

നിങ്ങൾക് ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾക്
ഡതാന്നുകയാചണങ്കിൽ. േവസിക്ാൻ ബുദ്ധിമുട്ട, വലിവ, ഡവഗത്തിലുള്ള
ഹൃദയമിടിെ അചല്ലങ്കിൽ തളർന്ന വീഴുക എന്നിവ ഡപാലുള്ള രൂക്ഷമായ
ഡരാഗലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക് അനുഭവചെടുകയാചണങ്കിൽ 000 എന്ന നപറിൽ
വിളിക്ുക
നിങ്ങൾക് ചനഞ്ചിൽ ഡവദനഡയാ, സമ്മർദ്ദഡമാ അചല്ലങ്കിൽ അസവസ്ഥതഡയാ,
ത്കമരഹിതമായ ഹൃദയമിടിെ, ഹൃദയമിടിെ വിട്ടുഡപാകൽ അചല്ലങ്കിൽ
'ഫ്ലട്ടറിംഗ', ഡബാധക്ഷയം, േവാസം മുട്ടൽ അചല്ലങ്കിൽ േവസിക്ുഡപാൾ ഡവദന
സാധയതയുള്ള ഒരു പാർേവഫലചത്ത കുറിച്ച നിങ്ങൾക് ആേങ്കയുണ്ട
അചല്ലങ്കിൽ പുതിയഡതാ അത്പതീക്ഷിതഡമാ ആയ ഡരാഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ട
കുറച്ച ദിവസങ്ങൾക് ഡേഷവും അത്പതയക്ഷമാകാത്ത വാക്സിചെ ത്പതീക്ഷിച്ച
ഒരു പാർേവഫലം നിങ്ങൾക്ുണ്ട.

അടിയന്തിരമല്ലാത്ത ലക്ഷണങ്ങൾക്, നിങ്ങളുചട പതിവ ആഡരാഗയ സംരക്ഷണ
ദാതാവിചന (സാധാരണയായി നിങ്ങളുചട GP/ഫിസിഷയൻ) കാണാവുന്നതാണ.

വാക്സിൻ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണവും ൈാർേവഫലങ്ങൾ റിനപാർട്ട
ടെയ്യലും
സംേയിക്ചെടുന്ന പാർേവഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുചട വാക്സിഡനഷൻ ദാതാവിഡനാ മറ്റ
ആഡരാഗയ പരിപാലന വിദഗദ്ധർഡക്ാ റിഡൊർട്ട ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക് കഴിയും. അവർ
നിങ്ങളുചട താൽെരയാർത്ഥം നിങ്ങളുചട സംസ്ഥാനത്തിഡനാ ത്പവിേയാ ആഡരാഗയ
വകുെിഡനാ അചല്ലങ്കിൽ ഡനരിട്ട ചതറാെയൂട്ടിക് ഗുേ്സ അേ്മിനിസ്ഡത്ടഷഡനാ (TGA)
ഒരു ഔഡദയാഗിക റിഡൊർട്ട നൽകും.
നിങ്ങൾക് അവ സവയം റിഡൊർട്ട ചെയ്യണചമന്ന ഉചണ്ടങ്കിൽ, TGA ചവബ്വസറ്റിചല ഒരു
COVID-19 വാക്സിനുമായി ബന്ധചെട്ട സംേയകരമായ പാർേവഫലങ്ങൾ റിഡൊർട്ട
ചെയ്യൽ എന്ന ചവബഡപജ
്
സന്ദർേിച്ച ആ ഡപജിചല നിർഡദ്ദേങ്ങൾ പിന്തുടരുക.
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COVID-19 ൈരിനോധനയും വാക്സിനനഷനും
COVID-19 വാക്സിൻ എടുത്തത മൂലമുള്ള െില പാർേവഫലങ്ങൾ COVID-19-ചെ (ഉദാ.
പനി) ലക്ഷണങ്ങൾക് സമാനമായിരിക്ും. എന്നിരുന്നാലും, ചമാഡേണയിൽ സജീവ
വവറസ ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല, മാത്തമല്ല ഇതിന നിങ്ങളിൽ COVID-19-ന ഇടയാക്ാനും
കഴിയില്ല. ഇനിെറയുന്നവ ഉണ്ടാവുകയാചണങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു COVID-19
പരിഡോധനയ്ക് വിഡധയമാവുകഡയാ ഐചസാഡലറ്റ ചെയ്യുകഡയാ ചെഡയ്യണ്ടതില്ല:
●

●

വാക്സിഡനഷൻ കഴിഞ്ഞ ആദയ രണ്ട ദിവസങ്ങളിൽ പനി, തലഡവദന
അചല്ലങ്കിൽ ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ ചപാതുവായ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ
ത്പകടമാവുകയാചണങ്കിൽ, മാത്തമല്ല
നിങ്ങൾക് േവാസഡകാേ സംബന്ധമായ ഡരാഗലക്ഷണങ്ങചളാന്നും ഇചല്ലന്ന
ഉറൊചണങ്കിൽ (ഉദാ. മൂക്, െുമ, ചതാണ്ടഡവദന, മണം നഷടചെടുക
്
അചല്ലങ്കിൽ
രുെി നഷടചെടുക).
്

എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്ായി നിങ്ങളുചട
സംസ്ഥാനചത്ത/ത്പവിേയയിചല നിലവിചല മാർഗ്ഗ നിർഡദ്ദേങ്ങൾ നിങ്ങൾ
പരിഡോധിക്ണം. നിങ്ങളുചട ത്പാഡദേികമായ ഡമഖലയിൽ ഒരു COVID-19 വയാപനം
ഉണ്ടായാൽ ഈ ഉപഡദേം മാറിഡയക്ാം. നിങ്ങൾ മറ്റ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
പാലിക്ുകയാചണങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഒരു COVID-19 പരിഡോധനയക്
വിഡധയമാഡകണ്ടതുണ്ട, ഉദാഹരണത്തിന, നിങ്ങൾക് ഒരു തിരിച്ചറിയചെട്ട COVID-19
ഡരാഗിയുമായി അടുത്ത സപർക്ം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട. സംേയമുചണ്ടങ്കിൽ, വവദയ
പരിഡോധനയ്ക് വിഡധയമാവുക.

നിങ്ങളുടെ രണ്ടാ ടത്ത അനപായിന്്ട ന് ഓർത്തിരിേുക
നിങ്ങൾ രണ്ട ഡോസ ഡമാഡേണ സവീകരിഡക്ണ്ടത ത്പധാനമാണ. ഈ ഡോസുകൾ
സാധാരണയായി 4-6 ആഴ്െകൾക്ിടയിലാണ നൽകുന്നത, എന്നാൽ ത്പഡതയക
സാഹെരയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടഡവളകൾ േുപാർേ ചെയ്യചെടാം. രണ്ടാമചത്ത ഡോസ
COVID-19-ന എതിചരയുള്ള പരിരക്ഷയുചട കാലാവധി നീട്ടാൻ സാധയതയുണ്ട.

നിങ്ങളുടെ അനപായിന്്ട ന്ിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ
എങ്ങടനയാണ ഉൈനയാഗിേടപെുന്നത
നിങ്ങളുചട വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഡേഖരിക്ുകയും, സംഭരിക്ുകയും,
ഉപഡയാഗിക്ുകയും ചെയ്യുന്നത സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്,
https://www.health.gov.au/using-our-websites/privacy/privacy-notice-for-covid-19-vaccinations
സന്ദർേിക്ുക.
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