‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்து ள்: ப ோதுவோன
க ள்வி ள்
13 அக்ட ோபர் 2021 அன்று இருந்தவோறு இந்தத் தகவல்கள் துல்லியமோனவவ.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்தினன நோன் ஏன்
இட்டுக்ப ோள்ளகவண்டும்?
‘டகோவிட்-19’ மிகவும் போரதூரமோனததோரு ட ோயோக ஆகக்கூடும். குறிப்போக,
மது சமூகத்தில் போதிப்புறும் ிவலயில் இருப்பவர்களுக்கு இது
ஆபத்தோனதோகும். ‘டகோவிட்-19’ கோரணமோக மிகவும்
ட ோய்வோய்ப்படுவதிலிருந்து அல்லது மரணமவ வதிலிருந்து உங்கவையும்
உங்களுவ ய சமூகத்தினவரயும் போதுகோத்துக்தகோள்வதற்கோன மிகச் சிறந்த
வழிகைில் தடுப்பூசி ஒன்வற இட்டுக்தகோள்வது ஒன்றோகும்.
இந்த வவரஸ்-இன் பரவவலத் தடுக்க ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசிகள் உதவுகின்றன
என்று ஆரம்ப கட் ச் சோன்று கோண்பிக்கிறது. தடுப்பூசிவய
இட்டுக்தகோள்வதன் மூலம் இந்த வவரஸ்-இன் பரவல் டவகத்வத ம்மோல்
குவறக்க இயலும்.
ோம் வோழும் விதத்திவன ‘டகோவிட்-19’ மோற்றிவிட்டிருக்கிறது. இன்னும்
அதிகமோனவர்கள் தடுப்பூசி மருந்துகவை இட்டுக்தகோள்வோர்கடையோனோல்,
‘டகோவிட்-19’ ததோற்றின் திடீர்-தவடிப்புகள் ஏற்படுவதற்கோன சோத்தியம்
குவறவோக இருக்கும்.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ள் எவ்வோறு
பசயலோற்று ின்றன?
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகள் மற்ற தடுப்பூசி மருந்துகவைப் டபோலச்
தசயலோற்றுகின்றன. உங்களுக்கு ட ோவய ஏற்படுத்தோமடலடய, ட ோவய
ஏற்படுத்தும் வவரசுகவை அவ யோைம் கண்டு அவற்று ன் டபோரி
ஒருவருவ ய சரீரத்திற்குப் பயிற்சியைிக்கத் தடுப்பூசி மருந்துகள்
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உதவுகின்றன. ‘டகோவிட்-19’ ட ோவயத் டதோற்றுவிக்கும் வவரஸ்-ஐ
அவ யோைம் கண்டுஅதடனோடு டபோரி
சரீரத்திற்கு இந்த ‘டகோவிட்-19’
தடுப்பூசி மருந்து உதவுகிறது.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ள்

ோது ோப் ோனனவயோ?

ஆஸ்திடரலியோவில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கோக அவனத்துத்
தடுப்பூசிகவையும், மருந்துகவையும், இதர மருத்துவ உற்பத்திப்
தபோருட்கவையும் ஒழுங்குறுத்தி அவற்றிற்கு அங்கீ கோரம் அைிக்கும்
விஞ்ஞோனிகவையும், மருத்துவ வல்லு ர்கவையும் தகோண்டுள்ை அவமப்டப
‘மருத்துவ சிகிச்வசச் சரக்குகள் ிர்வோகம்’ (Therapeutic Goods Administration (TGA))
என்பதோகும். ஆஸ்திடரலியோவில் பயன்படுத்த அங்கீ கரிக்கப்படுவதற்கு
முன்போக, அவனத்துக் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகவையும் அவற்றின்
தரம், போதுகோப்பு மற்றும் தசயலூக்கம் ஆகியவற்றிற்கோக TGA டசோதிக்கும்.
ஆஸ்திடரலியோவில் அவனத்துத் தடுப்பூசி மருந்துகளும் க ந்தோகடவண்டிய
தபோதுவோன தசயல்முவறயோகும் இது.
அவனத்துத் தடுப்பூசிகளும் போதுகோப்போனவவ என்பவத உறுதிப்படுத்த TGAயிலுள்ை மருத்துவ வல்லு ர்கள் அவனத்துத் தடுப்பூசி மருந்துகவையும்
ததோ ர்ந்து பரிடசோதித்து வருகின்றனர். மதிப்பீடு தசய்யப்பட்டு அங்கீ கோரம்
அைிக்கப்பட்
பிறகும், தடுப்பூசி மருந்துகைின் பலன்கள் அவற்றின்
ஆபத்துகவை வி
அதிகமோக இருப்பதோக அவவ கோண்பிக்கும் தபோழுதும்
மட்டுடம தடுப்பூசி மருந்துகள் ஆஸ்திடரலியோவில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கோக
அங்கீ கரிக்கப்படுகின்றன.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ள் மி
உருவோக் ப் டுள்ளனவோ?

வினைவோ

போதுகோப்போனதோகவும், தசயலூக்கம் மிக்கதோகவும் இருப்பதற்தகன ‘டகோவிட்19’ தடுப்பூசி மருந்துகள் உருவோக்கப்பட் ன. இவவ மிக விவரவோக
உருவோக்கப்படுள்ைவதப் டபோலத் டதோன்றலோம், இருந்தோலும், இந்தப்
தபருந்ததோற்று துவங்கியதில் இருந்டத உலதகங்கும் உள்ை விஞ்ஞோனிகள்
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகவை உருவோக்கக் கடுவமயோய் ஒன்றிவணந்து
பணியோற்றி வருகின்றனர். மற்ற தடுப்பூசி மருந்துகளுக்கும் இடத
தசயல்போடுமுவறடய பின்பற்றப்படுகிறது, மற்றும் இதற்கோன எவ்தவோரு
படி ிவலயும் தவிர்க்கப்ப வில்வல.
பின்வரும் கோரணங்கவை முன்னிட்டு போதுகோப்போன மற்றும் தசயலூக்கம்
மிக்கத் தடுப்பூசிகள் விவரவோக உருவோக்கப்பட் ன:
•
•
•

ஆரோய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தியில் முதலீடு தசய்யப்பட்
தபரும்
ிதியுதவித் ததோவககள்
மருந்துகைின் உருவோக்கத்திவனத் துரிதப்படுத்துவதற்குக் கிவ த்த
புதிய ததோழில்-நுட்பம்
உலதகங்கும் உள்ை ஆரோய்ச்சியோைர்கள், விஞ்ஞோனிகள் மற்றும்
உற்பத்தியோைர்கைின் கூட்டு ஒத்துவழப்பு
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•

ஒன்றன் பின் ஒன்றோக ஏற்படுவதற்குப் பதிலோக, ‘மருத்துவ-டசோதவனமுயற்சி’(clinical trial)கள் மற்றும் அங்கீ கோரச் தசயல்போட்டு முவறகள்
ஆகியவற்றிலுள்ை சில படி- ிவலகள் ஒடர ட ரத்தில் ிகழ்ந்தன.

இந்தத் தடுப்பூசி மருந்துகள் கூடிய விவரவில்
உதவியது.

மக்குக் கிவ ப்பதற்கு இது

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ள் எவ்வோறு நமக்குப்
அளிக் ின்றன?

ோது ோப்பு

‘டகோவிட்-19’ ட ோவயத் டதோற்றுவிக்கும் வவரஸ்-ஐ அவ யோைம் கண்டு
அதடனோடு டபோரி
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகள் உங்களுவ ய
உ லுக்குக் கற்றுத் தருகின்றன. இந்தத் தடுப்பூசி மருந்துகைில் ‘டகோவிட்-19’
கிவ யோது. இந்தத் தடுப்பூசி மருந்திவன இட்டுக்தகோள்வதன் கோரணமோக
உங்களுக்குக் ‘டகோவிட்-19’ ஏற்ப
இயலோது. ட ோவய ஏற்படுத்தோமல், இந்த
வவரஸ்-இற்கு எதிரோன போதுகோப்வப உ லில் ஏற்படுத்திக்தகோள்வதற்கு
தடுப்பூசி மருந்துகள் ஒரு போதுகோப்போன வழியோகும்.
பயன்போட்டிற்தகன ஆஸ்திடரலியோவில் அங்கீ கரிக்கப்பட்டுை ‘டகோவிட்-19’
தடுப்பூசி மருந்துகைோனவவ போரதூரமோன ட ோயிலிருந்தும்,
மருத்துவமவனக்குச் தசல்வதிலிருந்தும், மரணத்திலிருந்தும் போதுகோப்பு
அைிப்பதில் மிகவும் சிறந்தவவ என்று கோண்பிக்கப்பட்டுள்ைன.
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகவைப் பற்றியும், சமுகத்தினவரப்
போதுகோப்போகவும், ஆடரோக்கியமோகவும் வவத்திருப்பதில் தடுப்பூசி மருந்திவன
இட்டுக்தகோள்வது ஏன் ஒரு முக்கியமோன பங்கிவன வகிக்கிறது என்பவதப்
பற்றியும் ீங்கள் உங்களுவ ய மருத்துவரு ன் டபசலோம்.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து னள இட்டுக்ப ோள்வதன்
ோைணமோ எந்தப் க் வினளவு ள் ஏற் டும் என்று நோன்
எதிர் ோர்க் கவண்டும்?
எல்லோத் தடுப்பூசி மருந்துகளுக்கும் சில பக்க விவைவுகள் இருக்கலோம்.
இந்தப் பக்க விவைவுகள் தபோதுவோக மிதமோனவவ, மற்றும் இவவ ஒரு சில
ோட்களுக்கு மட்டுடம ீடிக்கும்.
பக்க விவைவுகைில் பின்வருவன உள்ை ங்கலோம்:
•
•
•
•

ஊசி இ ப்பட்
சுரம்
தவச வலிகள்
தவலவலிகள்.

பிறகு புஜத்தில் வலி

தடுப்பூசி மருந்திவன இட்டுக்தகோண்
பிறகு உங்களுக்குக் டகள்விகள்
அல்லது கரிசனங்கள் ஏதும் இருந்தோல், உங்களுவ ய தடுப்பூசி மருந்து
சிகிச்வசயகம் அல்லது உங்களுவ ய மருத்துவரு ன்
ததோ ர்புதகோள்ளுங்கள்.
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‘வோக்ஸ்தசவ்ரியோ’ (ஆஸ்ட்ரோ-தெதனகோ) தடுப்பூசி மருந்திற்கும், இரத்த
உவறவுகள் மற்றும் குவறவோன இரத்த வட்டு அைவுகடைோடு சம்பந்தப்பட்
மிக அரிதோனததோரு ிவலக்கும் இவ டய ஒரு ததோ ர்பு இருக்கிறது. இவதப்
பற்றி https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages
எனும் வவலத்தலப் பக்கத்தில் டமலதிகமோக வோசியுங்கள்

இந்த னவைஸ்-இன்
குனறக்குமோ?

ைவனல ‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி ள்

ீங்கள் மிகவும் ட ோய்வோய்ப்படுவதிலிருந்தும், மருத்துவமவனக்குச்
தசல்வதிலிருந்தும், மரணமவ வதிலிருந்தும் தடுக்க உதவுவதில் ‘டகோவிட்-19’
தடுப்பூசி மருந்துகள் மிகவும் தசயலூக்கம் உள்ைவவ. இந்த வவரஸ்-இன்
பரவவலக் குவறக்க ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகள் உதவுகின்றன என்றும்
ஆரம்ப ிவல ஆதோரம் கோண்பிக்கிறது.
தடுப்பூசிவய இட்டுக்தகோண்
பிறகு யோரோவது ‘டகோவிட்-19’ கோரணமோக
ட ோய்வோய்ப்பட் ோல், அவர்கைோல் மற்றவர்களுக்கு ட ோய் ஏற்படுவதற்கோன
சோத்தியம் ஒப்பீட் ைவில் தமது தடுப்பூசிவய இட்டுக்தகோள்ைோதவர்கைோல்
மற்றவர்களுக்கு ட ோய் ஏற்படுவதற்கு இருக்கும் சோத்தியத்வத வி
குவறவு
என்று ஆரோய்ச்சி ஆதோரம் குறிகோட்டுகிறது.

ர்ப் நினலனய அல்லது தோய்ப் ோல் ஊட்டனல ‘க ோவிட்-19’
தடுப்பூசி மருந்து ள் ோதிக்குமோ?
ீங்கள் கர்ப்பமோகடவோ, தோய்ப்போல் ஊட்டிக்தகோண்ட ோ அல்லது
கர்ப்பமவ யும் திட் த்திடலோ இருந்தோல், ‘டகோமிர் ோட்டி’ (‘ப்ஃவபசர்’) அல்லது
‘ஸ்வபக்டவக்ஸ்’ (‘தமோத ர்னோ’) டகோவிட்-19 தடுப்பூசிவய
இட்டுக்தகோள்ளுமோறு உங்களுக்கு சிபோரிசு தசய்யப்படுகிறது. கர்ப்பமோக
இருக்கும் தபண்களுக்கும், தோய்ப்போல் ஊட்டிக்தகோண்டிருக்கும்
தபண்களுக்கும் ;ப்ஃவபசர்’ அல்லது ‘தமோத ர்னோ’ தடுப்பூசி மருந்துகள்
போதுகோப்போனவவ என்று உலகைோவிய ஆய்வு கோண்பிக்கிறது.
உங்களுக்குக் ‘டகோவிட்-19’ ததோற்று ஏற்பட் ோல், ீங்களும் உங்களுக்குப்
பிறக்கவிருக்கும் குழந்வதயும் ஆபத்தில் இருக்கக்கூடும். இந்த
ஆபத்துகைோவன:
•
•

•

மருத்துவமவனக்குச் தசல்லும் டதவவ ஏற்படுவதற்கோன அதியுயர்
ஆபத்து
பிரசவ ட ரத்திற்கு முன்டப குழந்வத பிறப்பதற்கும்,
மருத்துவமவனக்குச் தசல்லடவண்டிய டதவவ ஏற்படுவதற்குமோன
சிறிது அதிக வோய்ப்பு
சோ-பிறவியோக குழந்வத பிரசவிப்பதற்கோன (உயிர் இல்லோமல் குழந்வத
பிறத்தல்) சிறிது உயர்ந்த ஆபத்து.

கர்ப்ப-கோலத்தின் எவ்தவோரு ட ரத்திலும் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி ஒன்வற
இட்டுக்தகோள்வது இந்த ஆபத்துகவை மட்டுப்படுத்துவதற்கோன மிகச் சிறந்த
வழியோகும்.
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ீங்கள் தோய்ப்போல் ஊட்டிக்தகோண்டிருந்து ‘ப்ஃவபசர்’ அல்லது ‘தமோத ர்னோ’
தடுப்பூசி மருந்திவன உங்கைோல் தபற இயலவில்வல என்றோல், தடுப்பூசி
இட்டுக்தகோள்வதனோல் ஏற்ப க்கூடிய ஆபத்துகவை வி
அதன் பலன்கள்
அதிகமோக இருக்குடமயோனோல், ‘ஆஸ்ட்ரோ-தெதனகோ’-வவ இட்டுக்தகோள்வவத
ீங்கள் கருத்தில் தகோள்ைலோம். ீங்கள் இட்டுக்தகோள்ளும் தடுப்பூசி எதுவோக
இருந்தோலும், இதற்கு முன்போக ீங்கள் உங்கள் குழந்வதக்குத் தோய்ப்போல்
ஊட்டுவவத ிறுத்தடவண்டிய டதவவயில்வல.
கர்ப்ப-கோலத்தில் அல்லது தோய்ப்போல் ஊட்டிக்தகோண்டிருக்கும் கோலத்தில்
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசிகைின் போதுகோப்வபப் பற்றிய டமலதிகத் தகவல்களுக்கு
உங்களுவ ய மருத்துவரு ன் டபசுங்கள்.
https://www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-languages
எனும் வவலத்தலப் பக்கத்தில் இன்னும் அதிகத் தகவல்கவைக் கோணலோம்

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி ள் மலட்டுத்தன்னமனய உண்டோக்குமோ?
ஆண்கைில் அல்லது தபண்கைில் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசிகள்
மலட்டுத்தன்வமவய உண் ோக்கும் என்று கோண்பிக்கும் விஞ்ஞோனபூர்வ
அதோரம் எதுவும் இல்வல.
தடுப்பூசி மருந்து ஒன்று போதுகோப்போனதோகவும், தசயலூக்கம் உள்ைதோகவும்
இருந்தோதலோழிய TGA அவத அங்கீ கரிக்கோது. ஆண்கள் அல்லது
தபண்களுவ ய இனப்தபருக்கத் திறன் மீ து தடுப்பூசி ஒன்று தோக்கம்
தசலுத்தினோல் TGA அவத அங்கீ கரிக்கோது என்பது இதன் அர்த்தமோகும். TGA யினோல் அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ை ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி எதற்கும்
மலட்டுத்தன்வம ஒரு பக்க விவைவு என்று ஆய்வுகைோல்
கோணப்பட்டிருக்கவில்வல.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து னள யோபைல்லோம் ப ற
இயலும்?
ஆஸ்திடரலியோவிலுள்ை 12 மற்றும் அதற்கு டமற்பட்
வயதுவ ய
ஒவ்தவோருவரும் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்திவன இலவசமோகப் தபறலோம்.
உங்களுவ ய தடுப்பூசி மருந்திவன ீங்கள் ஒரு அரசோங்கத் தடுப்பூசி
மருந்தைிப்பு சிகிச்வசயகத்தில் தபற்றோல், உங்களுக்கு ‘தமடிதகயர்’ அட்வ
ஒன்று டதவவயில்வல.https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/ எனும்
வவலத்தலத்தில் உள்ை vaccine clinic finder -ஐப் பயன்படுத்தித் தடுப்பூசி
சிகிச்வசயகம் ஒன்வறக் கண் றிந்து ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி
இட்டுக்தகோள்வதற்கோன சந்திப்புடவவை ஒன்வற ீங்கள்
ஏற்படுத்திக்தகோள்ைலோம்

குழந்னத ளோல் ‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி னளப் ப ற இயலுமோ?
12 மற்றும் அதற்கு டமற்பட்
வயதுவ ய குழந்வதகைோல் ‘ப்ஃவபசர்’
அல்லது ‘தமோத ர்னோ’ ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசிவயப் தபற இயலும்.
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‘மருத்துவ சிகிச்வசப் தபோருட்கள் ிர்வோகம் (The Therapeutic Goods Administration)’
(ஆஸ்திடரலியோவில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கோக அவனத்துத்
தடுப்பூசிகவையும், மருந்துகவையும், மற்ற மருத்துவப் தபோருட்கவையும்
ஒழுங்குறுத்தும் விஞ்ஞோன மற்றும் மருத்துவ வல்லு ர்கள்) எனும்
அவமப்பினர் 12 மற்றும் இதற்கு டமற்பட்
வயதுவ யவர்களுக்கு ‘ப்ஃவபசர்’
மற்றும் ‘தமோத ர்னோ’ தடுப்பூசிகள் தகோடுக்கப்ப டவண்டுதமன சிபோரிசு
தசய்கின்றனர்.
உங்களுக்கும், உங்களுவ ய குடும்பத்திற்கும் சரியோனது என்ன என்பவதத்
ததரிந்துதகோள்ை, உங்களுவ ய மருத்துவரு ன் டபசுங்கள்.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்தின் இைண்டு மருந்தளவு னள
நோன் இட்டுக்ப ோள்ள கவண்டுமோ? அது பசயலூக் மோ
இருப் தற்கு அனவ ஒகை வன யோன ‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்தோ இருக் கவண்டுமோ?
ஆம், ஒடர ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்தின் இரண்டு மருந்தைவுகவை
இட்டுக்தகோள்வது மிகச் சிறந்தது என்று ATAGI-வயச் டசர்ந்த மருத்துவ
வல்லு ர்கள் கூறுகின்றனர். இதற்கும் TGA அவமப்பும் ஒழுங்குறுத்து
அங்கீ கோரத்திவன அைித்துள்ைது.
ீங்கள் இட்டுக்தகோண்டுள்ை தடுப்பூசி மருந்து எந்த வவக என்பவதயும்,
உங்களுவ ய இரண் ோவது சந்திப்புடவவைவய ீங்கள் எப்டபோது
ஏற்படுத்திக்தகோள்ை டவண்டும் என்பவதயும் உங்களுக்குத் தடுப்பூசி இடும்
பர் உங்களுக்குச் தசோல்வோர்.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசியின் மூன்றோவது மருந்தளவு ஒன்று
எனக்குத் கதனவப் டுமோ?
ட ோதயதிர்ப்புத் திறன் கடுவமயோகப் போதிக்கப்பட்டுள்ை 12 மற்றும் அதற்கு
டமற்பட்
வயதுவ யவர்களுக்கு ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசியின் மூன்றோவது
மருந்தைவு ஒன்வற ஆஸ்திடரலிய ட ோதயதிர்ப்புத்-திறடனற்றல்
வல்லு ர்கைோன ATAGI சிபோரிசு தசய்கிறது. ட ோதயதிர்ப்புத் திறன்
கடுவமயோகப் போதிக்கப்பட்டுள்ைவர்களுக்கு மக்கள்ததோவகயில் இருக்கும்
மற்றவர்கவை வி
ட ோதயதிர்ப்புத் திறன் அைவுகள் முவறவோக இருக்கும்.
மற்றவர்களுக்கு இரண்டு மருந்தைவுகைோல் கிவ க்கும் அடத
போதுகோப்பிவனப் தபற இவர்களுக்கு இந்த மூன்றோவது மருந்தைவு
டதவவப்படும்.
தமது இரண் ோவது ‘டகோவிட்-19’ மருந்தைவவ இட்டுக்தகோண் திலிருந்து
இரண்டு முதல் ஆறு மோதங்களுக்குள்ைோக தகுதி தபறுபவர்கள்
அவர்களுவ ய மூன்றோவது மருந்தைவிவன இட்டுக்தகோள்ை டவண்டும்.
ட ோதயதிர்ப்புத் திறன் கடுவமயோகப் போதிக்கப்ப ோதவர்களுக்கு ‘டகோவிட்-19’
தடுப்பூசி மருந்தின் மூன்றோவது அைவு இந்தக் கட் த்தில் டதவவயில்வல,
ஏதனனில் தடுப்பூசி மருந்தின் இரண்டு அைவுகளு ன் இந்த வவரஸ்-இற்கு
எதிரோகப் டபோதுமோன போதுகோப்பிவன அவர்கள் ஏற்கனடவ தபற்றுள்ைனர்.
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என்னுனடய ‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்திற் ோன முன் தினவ
நோன் எவ்வோறு பசய்யலோம்?
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au எனும் வவலத்தலத்தில் உள்ை vaccine clinic
finder -ஐப் பயன்படுத்தித் தடுப்பூசி சிகிச்வசயகம் ஒன்வறக் கண் றிந்து
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி இட்டுக்தகோள்வதற்கோன சந்திப்புடவவை ஒன்வற
ீங்கள் ஏற்படுத்திக்தகோள்ைலோம்.
உங்களுவ ய தடுப்பூசி மருந்திவன இட்டுக்தகோள்வதற்கோன முன்பதிவவச்
தசய்துதகோள்வவதப் பற்றி ீங்கள் உங்களுவ ய மருத்துவர் அல்லது இத்
திட் த்தில் பங்குபற்றும் சமூக மருந்தைிப்போை(community pharmacist)ரு னும்
டபசலோம்.

ஆஸ்திகைலியோவில் ‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து னள
இட்டுக்ப ோள்ளகவண்டியது ட்டோயமோ?
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்திவன இட்டுக்தகோள்வது சுயவிருப்பம். ‘டகோவிட்19’ தடுப்பூசி மருந்திவன இட்டுக்தகோள்வதோ, இல்வலயோ என்ற ததரிவிவன
ஒருவர் டமற்தகோள்ைலோம். ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்திவன
இட்டுக்தகோள்ைோததற்கோக ீங்கள் அபரோதம் தபறமோட்டீர்கள்.
முதிடயோர் இல்லங்கைில் பணியோற்றுபவர்களுக்கு ‘டகோவிட்-19’-இற்கு எதிரோன
தடுப்பூசிவய இட்டுக்தகோள்ைடவண்டியது ஒரு டதவவப்போ ோகும். சில
மோ ிலங்களுக்கும், எல்வலப்பகுதிகளுக்கும் அவற்றிற்டக உரித்தோன
தடுப்பூசிடயற்றல் டதவவப்போடுகள் உள்ைன. மருத்துவ ிவலகைின்
கோரணமோகத் தடுப்பூசி இட்டுக்தகோள்ை இயலோதவர்களுக்தகன
விதிவிலக்குகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைன.

பவளி நோடு ளிலிருந்து வரும் தடுப்பூசி மருந்து ளில் ஒன்னற
நோன் இட்டுக்ப ோள்ளலோமோ?
ஆஸ்திடரலியோவில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கோக ‘TGA’ -யினோல்
அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ை ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகவை மட்டுடம
ஆஸ்திடரலியோவில் உள்ைவர்கள் இட்டுக்தகோள்ை இயலும். இந்தத் தடுப்பூசி
மருந்துகள் மற்ற ோடுகைில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கோகவும்
அங்கீ கரிக்கப்ப லோம். இவணயம் மூலமோக ீங்கள் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்து ஒன்வற வோங்க முயற்சிக்கக் கூ ோது, ஏதனனில் இவவ போதுகோப்பு
அற்றதோகவும், டபோலியோனதோகவும் இருப்பதற்கோன சோத்தியம் உள்ைது.

தடுப்பூசி மருந்தினன நோன் இட்டுக்ப ோண்ட ிறகும், ‘க ோவிட்19’-இன் ைவனலத் தடுப் தற் ோன மற்ற
முன்பனச்சரிக்ன
னள நோன் கமற்ப ோள்ளகவண்டுமோ?
உங்களுவ ய தடுப்பூசி மருந்திவன இட்டுக்தகோண்
பிறகும், ‘டகோவிட்-19’இன் பரவவலத் தடுப்பதற்கோன போதுகோப்பு
வடிக்வககவை ீங்கள்
ததோ ர்ந்து டமற்தகோண்டுவர டவண்டியது முக்கியம்.
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மற்றவர்கைி மிருந்து 1.5 மீ ட் ர் தூர இவ தவைி விட்டு விலகியிருங்கள்,
டசோப்பு மற்றும் தண்ண ீவரப் பயன்படுத்தி உங்களுவ ய வககவை
அவ்வப்டபோது தவறோமல் கழுவிக்தகோண்டிருங்கள், உ ல் லம் சரியில்லோமல்
இருக்கும்டபோது வட்டிடலடய
ீ
இருங்கள் மற்றும் ‘டகோவிட்-19’ ட ோயறிவுச்
டசோதவனவய டமற்தகோள்ளுங்கள், மற்றும் டதவவப்போடு இருக்கும்டபோது
முகக் கவசம் ஒன்வற அணியுங்கள்.

‘க ோவிட்-19’ பதோற்று ஏற் னகவ ஏற் ட்டு இருப் வர் ளுக்கு
இப்க ோதும் தடுப்பூசி மருந்தினன இட்டுக்ப ோள்ள கவண்டிய
கதனவ இருக்குமோ?
‘டகோவிட்-19’ ததோற்று ஏற்கனடவ ஏற்பட்டு குணம் அவ ந்திருப்பவர்கள்
இப்டபோதும் தடுப்பூசி இட்டுக்தகோள்ை டவண்டும். ‘டகோவிட்-19’-ஐ ஏற்படுத்தும்
இந்த வவரஸ் ஒரு புதிய வவரஸ் ஆகும், மற்றும் ததோற்றிற்குப் பிறகு
இயற்வகயோன ட ோதயதிர்ப்புத் திறன் எவ்வைவு கோலத்திற்கு ீடிக்கலோம்
என்பது வல்லு ர்களுக்குத் ததரியோது. மீ ண்டும் ததோற்று ஏற்படும்டபோது
இருக்கும் போதுகோப்பு கோலப் டபோக்கில் குவறவதற்கோன சோத்தியம்
தவகுவோகும். ஆகடவ, ட ோதயதிர்ப்பு சக்திக்கு வலுவூட் வும், போதுகோப்பு
இன்னும் அதிக கோலத்திற்கு ீடிப்பவத உறுதிப்படுத்தவும் தடுப்பூசிவய
இட்டுக்தகோள்வது ல்லறிவுள்ை தசயலோகும்.

‘ஃப்ளூ’ தடுப்பூசி மருந்து ‘க ோவிட்-19’-இல் இருந்து எனக்குப்
ோது ோப்பு அளிக்குமோ?
‘இன்ஃப்ளூதயன்ெோ’ (‘ஃப்ளூ’) மற்றும் ‘டகோவிட்-19’ ஆகிய இரண்டுடம
‘வவர’ெுகள்தோன், ஆனோல் அவவ இரண்டும் ஒன்றல்ல. ‘ஃப்ளூ’ தடுப்பூசி
மருந்தோனது ‘டகோவிட்-19’-இற்கு எதிரோன ட ோதயதிர்ப்புத் திறவனடயோ,
போதுகோப்வபடயோ தகோடுக்கோது.
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்தோனது ‘ஃப்ளூ’ சுரத்திலிருந்துப் போதுகோப்பு
அைிக்கோது. ‘ஃப்ளூ’ தடுப்பூசி மற்றும் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி ஆகிய
இரண்வ யுடம இட்டுக்தகோள்ளுமோறு சிபோரிசு தசய்யப்படுகிறது, ஆனோல்,
‘ஃப்ளூ’ தடுப்பூசிக்கும், ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசிக்கும் இவ டய 7 ோட்களுக்கோன
இவ தவைிவய ீங்கள் வி டவண்டும் என்பவத ிவனவில்தகோள்ளுங்கள்.

‘ஆஸ்ட்ைோ-பெபன ோ’ தடுப்பூசி மருந்தினன
இட்டுக்ப ோள்வதற்கு முன் ோ ‘இைத்த பமலிதோக் ி’
மருந்தினன நோன் உட்ப ோள்ளகவண்டுமோ?
இல்வல, உங்களுவ ய தடுப்பூசி மருந்திவன இட்டுக்தகோள்வதற்கு முன்போக
‘இரத்த தமலிதோக்கி’ மருந்திவன ீங்கள் உட்தகோள்ைடவண்டிய டதவவ
இல்வல.
உங்களுவ ய மருத்துவரோல் பரிந்துவரக்கப்பட் ோதலோழிய, உங்களுவ ய
வழவமயோன மருந்துகவை ீங்கள் உட்தகோண்டுவரடவண்டும்.
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‘க ோவிட்-19’ மோற்றம் அனடந்தோல், ‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்து ள் பசயல் டுமோ?
எல்லோ ‘வவர’ெுகளும் கோலப் டபோகில் மோற்றமவ யும். இவதத் ‘திரிபு’
(mutation) என்று தசோல்வர். ‘டகோவிட்-19’-இன் புது வவகக(mutations)ளுக்கு எதிரோக
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகள் இப்டபோதும் தசயலூக்கம் உள்ைவவயோக
இருக்கும் என்று ததோ ர்ந்து கிவ த்துக்தகோண்டிருக்கும் விஞ்ஞோன
ஆதோரங்கள் கோண்பிக்கின்றன. அவர்கைது வழவமயோன அங்கீ கரிப்பு மற்றும்
கண்கோணிப்பு தசயல்போட்டு முவறகைின் ஒரு பகுதியோக, ‘மருத்துவ
சிகிச்வசச் சரக்குகள் ிர்வோக’(Therapeutic Goods Administration)-அவமப்பினர்
இவதத் ததோ ர்ந்து உன்னிப்போக அவதோனித்து வருவோர்கள்.
‘தவசவிவறப்பு’ (tetanus) மற்றும் ‘கக்குவோன் இருமல்’ (whooping cough)
ஆகியவற்றிற்கோன தடுப்பூசிடயற்றங்களுக்கு இருப்பவதப் டபோல, ஊக்கஊசிக(booster shots)வை இட்டுக்தகோள்ைடவண்டிய டதவவ மக்களுக்கு
இருக்கலோம் என்பது இதன் தபோருைோகலோம். ஒவ்தவோரு வரு மும் ‘ஃப்ளூ’
தடுப்பூசிவய ோம் இட்டுக்தகோள்வவதப் டபோல, ோம் மீ ண்டும் தடுப்பூசிவய
இட்டுக்தகோள்ை டவண்டியிருக்கும் என்பது இதன் அர்த்தமோகலோம். இவதப்
பற்றிய ஆய்வுகவை ஆரோய்ச்சியோைர்கள் இன்னும்
டமற்தகோண்டுவருகின்றனர்.
ஒவ்தவோரு வரு மும் ீங்கள் இட்டுக்தகோள்ை டவண்டிய ஊக்க-ஊசி
ஒன்வறப் டபோன்ற கூடுதல் ஊக்க-மருந்துகள் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்துகளுக்குத் டதவவப்படுமோ என்று தீர்மோனிப்பதற்கோன ‘மருத்துவசிகிச்வசச் டசோதவன’(clinical trial)கள் ததோ ர்ந்து
டமற்தகோள்ைப்பட்டுவருகின்றன. ‘டகோவிட்-19’ ஊக்க ஊசிகள் உங்களுக்குத்
டதவவப்படுமோ, மற்றும் எவ்வைவு கோலத்திற்கு ஒரு முவற டதவவப்படும்
என்பவத எதிர்கோலத்தில் உங்களுவ ய மருத்துவர் உங்களுக்கு விைக்கிச்
தசோல்லலோம்.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ள் என்னுனடய
மை ணுக் (genes)னள அல்லது ‘டி.என்.ஏ’ (DNA) -னவ
மோற்றிவிடுமோ?
இல்வல, ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகள் உங்களுவ ய
மரபணுக்க(genes)வை அல்லது ‘டி.என்.ஏ’-வவ மோற்றுவதில்வல.
‘டகோவிட்-19’-இற்கு எதிரோன ட ோதயதிர்ப்புப் பதில்விவன ஒன்வற உருவோக்க
உங்களுவ ய உ லுக்குக் கற்பிப்பதற்கோக, சில ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்துகள் ‘தசய்தியோள் ஆர்.என்.ஏ’ (Messenger RNA (mRNA))-யின் துணுக்கு
ஒன்வறப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்தத் தடுப்பூசி மருந்துகள் உங்களுக்குக்
‘டகோவிட்-19’-ஐக் தகோடுப்பதில்வல.
‘தசய்தியோள் ஆர்.என்.ஏ’ (mRNA) உள்ை தடுப்பூசிகைில் இருக்கும் ‘ஆர்.என்.ஏ’
(RNA)-யில் இருந்து ‘டி.என்.ஏ’ (DNA) என்பது மோறுபட் ததோரு மூலக்கூறோகும்.
இந்த ‘எம்.ஆர்.என்.ஏ’ (mRNA) என்பது உங்களுவ ய ‘டி.என்.ஏ’ (DNA)-யிற்கு
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எதுவும் தசய்வதில்வல, மற்றும் உங்களுவ ய சரீரத்திற்குள் நுவழந்த பிறகு
இது விவரவோக த ோறுக்கப்பட்டுவிடும்.

இந்தத் தடுப்பூசி மருந்து என்னுனடய மை ணுக் (genes)னள
அல்லது ‘டி.என்.ஏ’ (DNA)-னவ கச ரிக்குமோ?
இல்வல, தடுப்பூசி மருந்து ஒன்வற இட்டுக்தகோள்ளும்டபோது, அது, தபோதுவோக
உங்களுவ ய டமல் புஜத்திலுள்ை தவசக்குள்ைோக, உங்களுவ ய
சரீரத்திற்குள் தசல்லும். ஆஸ்திடரலியோவில் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்துகள் ஊசி மூலமோக உட்தசலுத்தப்படுகின்றன. உங்களுவ ய
மரபணு(genes)க்கள் அல்லது ‘டி.என்.ஏ’ (DNA) உட்ப , உங்களுவ ய
சரீரத்திலிருந்து எதுவும் எடுக்கப்படுவதில்வல. ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி
மருந்திவன இட்டுக்தகோள்வதனோல் மரபணுக்கள் அல்லது ‘டி.என்.ஏ’ (DNA)
டசகரிக்கப்படுவதில்வல.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ள் என்னன ‘இண்ட்படர்பனட்’
(இனணய-வனல)-உடன் பதோடர்பு டுத்துமோ?
இல்வல, ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகள் உங்கவை ‘இண்ட்த ர்தனட்’
(இவணய-வவல)-உ ன் ததோ ர்புபடுத்துவதில்வல - மற்றும் அப்படித்
ததோ ர்புபடுத்தவும் அவற்றோல் இயலோது. இந்தத் தடுப்பூசி ஒரு மருத்துவ
உற்பத்திப்தபோருைோகும், இது மின்னணு சோர்ந்ததல்ல.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ளில் ‘னமக்கைோ-சிப்’(microchip)பு ள்
அல்லது ‘ ண் ோணிப்பு நுட் ம்’ (tracking technology) உள்ளதோ?
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகள் எதிலும் தமன்தபோருடைோ, ‘வமக்டரோசிப்’புகடைோ இல்வல. அவற்றோல் மக்கவைக் கண்கோணிக்க இயலோது.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ளோல் எனக்குக் ‘க ோவிட்-19’-ஐ
ஏற் டுத்த இயலுமோ?
ஆஸ்திடரலியோவில் அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ை தடுப்பூசி மருந்துகள் எதிலும்
‘டகோவிட்-19’-ஐ ஏற்படுத்தும் உயிருள்ை வவரஸ் இல்வல. உங்களுக்குக்
‘டகோவிட்-19’-ஐ ஏற்படுத்தி உங்கவை சுகவனப்படுத்தவும்,
ீ
இந்த வவரஸ்-ஐ
ீங்கள் உதிர்க்குமோறு தசய்யவும் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசியினோல் இயலோது
என்பது இதன் தபோருள்.
சுரம், தவச வலிகள் மற்றும் அசதி டபோன்ற சில ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசிகைோல்
ஏற்படும் பக்க விவைவுகள் ‘டகோவிட்-19’-இற்கோன அறுகுறிகவைப் டபோலத்
டதோன்றக்கூடும். இந்த அறிகுறிகைோனவவ தடுப்பூசி மருந்திவன
இட்டுக்தகோள்வதனோல் ஏற்படும் தபோதுவோன எதிர்விவனயின் பகுதியோகும்.
‘டகோவிட்-19’-இற்கு எதிரோன போதுகோப்வப சரீரம் உருவோக்கிக்தகோண்டிருக்கிறது
என்பதற்கோன அவ யோைமோக இவவ இருக்கலோம்.
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‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து ளில் விலங்கு-சோர்
உற் த்திப்ப ோருட் ள் அடங் ியுள்ளனவோ?
ஆஸ்திடரலியோவில் பயன்போட்டிற்கோக அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ை ‘டகோவிட்-19’
தடுப்பூசி மருந்துகைில் விலங்கு-சோர், இவறச்சி அல்லது முட்வ
உற்பத்திப்தபோருட்கள் எதுவும் இல்வல.

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து னளப்
ப ோண்டுள்ள ருத்து என்ன?

ற்றி மதத் தனலவர் ள்

ஆஸ்திடரலியோவில் பயன்போட்டிற்கோக அங்கீ கரிக்கப்பட்டுள்ை ‘டகோவிட்-19’
தடுப்பூசி மருந்துகவைப் பல மதத் தவலவர்கள் அனுமதித்துள்ைனர்.
22 டிசம்பர் 2020 அன்று, ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகைின் பயன்போட்டிற்கு
ஆதரவைிப்பதற்கோக அறிக்வக ஒன்வற ‘வோட்டிகன்’ (Vatican) தவைியிட் து.
இந்த ‘வோட்டிகன்’ அறிக்வகயிவன ீங்கள்
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_notavaccini-anticovid_en.html எனும் வவலத்தலப் பக்கத்தில் வோசிக்கலோம்
‘ஆஸ்திடரலிய ஃபட்வோ அவவ’ (Australian Fatwa Council) 13 ஃபிப்ரவரி 2021
அன்று ‘டகோவிட்-19 தடுப்பூசி மருந்து ஃபட்வோ’ ஒன்வற தவைியிட் து.
ம்பிக்வகக்குரிய இஸ்லோமிய மருத்துவர்களு னும், மருத்துவ
வல்லு ர்களு னும் டமற்தகோள்ைப்பட்
ஆரோய்ச்சி மற்றும்
கலந்துவரயோ லுக்குப் பிறகு இந்த ‘ஃப்ட்வோ’ தவைியி ப்பட் து.
ஆஸ்திடரலியோவின் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகள் இஸ்லோமிய சட் ப்
பிரகோரம் அனுமதிக்கத்தக்கவவ என்று இந்த ‘ஃபட்வோ’ அறிவுவரக்கிறது.
‘ஆஸ்திடரலிய ஃபட்வோ அவவ’யின் ‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து குறித்த
‘ஃபட்வோ’-வவ https://www.anic.org.au/fatwa-council/ எனும் வவலத்தலப் பக்கத்தில்
ீங்கள் வோசிக்கலோம்
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகளுக்கு ஆதரவோக மதப் பிரசங்கம் ஒன்வற
‘சிட்னி யூதர் தபரும் திருக்டகோவில்’ 27 ஃபிப்ரவரி 2021 அன்று தவைியிட் து.
https://www.greatsynagogue.org.au/rabbiscorner.html எனும் வவலத்தலப் பக்கத்தில்
இந்தப் பிரசங்கத்திவன ீங்கள் வோசிக்கலோம்
13 ஆகஸ்ட்டு 2021 அன்று ‘ஆஸ்திடரலிய இஸ்லோமிய மருத்துவ சங்கம்’
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசிகவைப் பற்றிய அறிக்வக ஒன்வற தவைியிட் து. இந்த
அறிக்வகயிவன ீங்கள் https://aimamed.com.au/feature-content/ எனும் வவலத்தலப்
பக்கத்தில் கோணலோம்

‘க ோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்து னளப் ற்றிய க ள்வி ள்
எனக் ிருந்தோல் நோன் யோருடன் பதோடர்புப ோள்ளலோம்?
‘டகோவிட்-19’ தடுப்பூசி மருந்துகவைப் பற்றி ீங்கள் யோரு னோவது டபச
விரும்பினோல், 1800 020 080 எனும் இலக்கத்தில் ‘டதசிய தகோடரோனோவவரஸ்
உதவி இவணப்’(National Coronavirus Helpline)பிவன அவழயுங்கள். இந்த அவசர
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உதவி இவணப்பு ஒவ்தவோரு ோளும் 24 மணி ட ரத்திற்கும் கிவ க்கும்.
தமோழிதபயர்த்துவரப்பு டசவவகளுக்கு 131 450-ஐ அவழயுங்கள்.
63 தமோழிகைில் தகவல்கள் கிவ க்கும் www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
எனும் ‘சுகோதோரத் திவணக்கை’(Department of Health)த்தினது வவலத்தலப்
பக்கத்தில் ீங்கள் டமலதிமோகத் ததரிந்துதகோள்ைலோம்.
உங்களுவ ய மருத்துவர் அல்லது உள்ளூர்ப் பகுதி சுகோதோரத்
ததோழிலரு னும் ீங்கள் டபசலோம்.
‘சுகோதோரத் திவணக்கைம்’ (Department of Health) அல்லது ‘மருத்துவ சிகிச்வசப்
தபோருட்கள் ிர்வோகம்’ (Therapeutic Goods Administration) டபோன்ற ம்பத்-தகுந்த
மற்றும் அதிகோரப்-பூர்வ மூலங்கள் வழியோக
ப்புச் தசய்திகவைத்
ததரிந்துதகோள்ை டவண்டும் என்பது முக்கியம்.
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