COVID-19
ക ോമിർനോറ്റി (Pfizer)
വോ ്സിനന
ുറിച്ചുള്ള വിവരം
അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ ചെയ്തത: 2021 ചസപ്റ്റംബർ 15

വോ

്സിനന

ുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

COVID-19 ഡരാഗബാധിതരാകുന്നതിൽ നിന്ന ആളുകചള സംരക്ഷിക്കാൻ
കഴിയുന്ന വാക്സിനാണ Pfizer. സാധാരണയായി 3-6 ആഴ്െ ഇടഡവളയിൽ രണ്ട
ഡോസുകൾ ആവശ്യമാണ. പ്പഡതയക സാഹെരയങ്ങളിൽ ഇടഡവള കൂടുതൽ
നീഡണ്ടക്കാം. Pfizer COVID-19 വാകസിനിൽ
്
സജീവ വവറസുകൾ ഒന്നുമില്ല,
മാപ്തമല വാക്സി എടുക്കുന്നതിലൂചട നിങ്ങൾക്ക COVID-19 ബാധിക്കുന്നതുമല്ല.
സവപക്ക ഡപ്പാട്ടീൻ എന്നറിയചെടുന്ന SARS-CoV-2 വവറസിചെ ഒരു പ്പധാന
ഭാഗത്തിചെ ജനിതക ഡകാേ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വാക്സിൻ ലഭിച്ച
ഡശ്ഷം, നിങ്ങളുചട ശ്രീരം സവപക്ക ഡപ്പാട്ടീചെ പകർെുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
COVID-19-ന ഇടയാക്കുന്ന SARS-CoV-2 വവറസിചന തിരിച്ചറിയാനും
അവയ്ചക്കതിചര ഡപാരാടാനും നിങ്ങളുചട ഡരാഗപ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി പഠിക്കും.
ജനിതക ഡകാേിചന ശ്രീരം വളചര ഡവഗത്തിൽ വിഘടിെിക്കുന്നു.
വാക്സിഡനഷൻ സവമനസ്സാചല എടുഡക്കണ്ടതും സൗജനയവുമാണ. COVID-19
വാക്സിഡനഷചന കുറിച്ച നിങ്ങൾക്ക എചെങ്കിലും ആശ്ങ്കകഡളാ
ഡൊദ്യങ്ങഡളാ ഉചണ്ടങ്കിൽ, വാക്സിഡനഷൻ സവീകരിക്കുന്നതിന മുൻപ
നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂവണഡസഷൻ ചപ്പാവവേഡറാഡടാ അചല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുചട
GP-ഡയാഡടാ െർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ.

വോ

്സിനിൽ നിന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ

12 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്പായമുള്ള ആളുകൾക്ക COVID-19
ബാധിക്കുന്നത തടയാൻ Pfizer ഫലപ്പദ്മാചണന്ന വളചര വലിയ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ
പ്ടയൽ പഠനത്തിലൂചട ചതളിയിക്കചെട്ടിട്ടുണ്ട. Pfizer-ചെ രണ്ട ഡോസ
ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക വാക്സിൻ ലഭിക്കാത്ത ആളുകഡളക്കാൾ
ഡരാഗലക്ഷണങ്ങഡളാചടയുള്ള COVID-19 ബാധിക്കാനുള്ള സാധയത 95 ശ്തമാനം
കുറവാണ. 65 വയസ്സിന മുകളിൽ പ്പായമുള്ള ആളുകളിലും നിലവിൽ വവദ്യ
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പരമായ അവസ്ഥകൾ ഉള്ള ആളുകളിലും ഇത ഒരുഡപാചല ഫലപ്പദ്മാണ.
COVID-19-ന എതിചരയുള്ള സംരക്ഷണം ആദ്യ ഡോസ കഴിഞ്ഞ 2-3
ആഴ്െകൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരു ഡോസ കുറച്ച പരിരക്ഷ
നൽകുചമങ്കിലും, ഇത പ്ഹസവകാലഡത്തക്ക മാപ്തഡമ നിലനിൽക്കൂ. രണ്ട ഡോസ
ലഭിക്കുഡപാഴാണ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത. ഒരു വാക്സിനും
പൂർണ്ണമായി ഫലപ്പദ്മല്ല, അതിനാൽ വാക്സിൻ എടുത്ത ഡശ്ഷവും നിങ്ങൾക്ക
COVID-19 ബാധിക്കാനുള്ള സാധയതയുണ്ട.
വാക്സിൻ എടുത്ത ഒരു വയക്തിചയ SARS-CoV-2-ന തുടർന്നും ഡരാഗബാധിതൻ
ആക്കാൻ കഴിയും. അവർക്ക ഡരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഇചല്ലങ്കിഡലാ
അചല്ലങ്കിൽ അവർക്ക ലഘുവായ ലക്ഷണങ്ങഡള ഉള്ളു എങ്കിൽ ഡപാലും,
അവർക്ക അത മറ്റുള്ളവരിഡലക്ക പകരാൻ കഴിഡഞ്ഞക്കും. എന്നിരുന്നാലും,
ഡരാഗബാധയുള്ള ഒരു വയക്തിയുമായി അടുത്ത സപർക്കം പുലർത്തുന്ന
ആളുകളിഡലക്ക വവറസ പകരാനുള്ള സാധയത കുറയക്കുന്നതിന, നിലവിൽ
ഓസ്ഡപ്ടലിയയിൽ ഉപഡയാഗിക്കുന്ന COVID-19 വാക്സിനുകൾ ഫലപ്പദ്മാണ.
ഇതിനാലാണ വാക്സിഡനഷൻ എടുത്ത ഡശ്ഷം െുവട പറയുന്നവ ഡപാലുള്ള മറ്റ
പ്പതിഡരാധ നടപടികൾ തുടഡരണ്ടത പ്പധാനമാകുന്നത:
•
•
•
•

ശ്ാരീരിക അകലം പാലിക്കൽ
വക കഴുകൽ
ഒരു ചഫയിസ മാസ്ക്ക ധരിക്കൽ
നിങ്ങളുചട സംസ്ഥാനത്തിചെ/പ്പവിശ്യയുചട ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച
COVID-19 പരിഡശ്ാധനയും കവാറവെനും/ഐചസാഡലഷനും
ആവശ്യമാണ.

നിങ്ങൾക്ക രണ്ട ഡോസ Pfizer വാക്സിഡനഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുചട
പ്പാഡദ്ശ്ിക ആഡരാഗയ അഡതാറിറ്റിയുചട പരിഡശ്ാധനാ മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ
അനുസരിച്ചുള്ള ഡരാഗലക്ഷണങ്ങൾ (ഉദ്ാ. പനി, െുമ, ചതാണ്ടഡവദ്ന)
ഉചണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഒരു COVID-19 പരിഡശ്ാധനയക്ക
വിഡധയമാഡകണ്ടി വരും.

ആർക്കോണ ഈ വോ

്സിൻ സവീ

രിക്കോൻ

ഴിയു

12 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലും പ്പായമുള്ള ആളുകൾക്ക Pfizer വാക്സിൻ
സവീകരിക്കാവുന്നതാണ.

ആനരോനക്കയോണ ഈ വോ
പോടില്ലോത്തത

്സിൻ സവീ

രിക്കോൻ

നിങ്ങൾക്ക ഇവ ഉണ്ടായിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ വാക്സിൻ സവീകരിക്കരുത:
•

•

•

•

ഒരു mRNA COVID-19 വാക്സിചെ (അതായത Pfizer അചല്ലങ്കിൽ
സവപക
്
്വാക്സ (Moderna)) ഒരു മുൻ ഡോസിഡനാട
അനോഫൈലോ ്സിസ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട
ഡപാളിഎത്തലീൻ വൈഡക്കാൾ (PEG) ഉൾചെചട വോ ്സിനിനല
ഏനതങ്കിലും ഘട ങ്ങളുമോയി സമ്പർക്കം ഉണ്ടോയ കേഷം
പ്പ ടമോ ുന്ന അനോഫൈലോ ്സിസ
ഒരു mRNA COVID-19 വാക്സിചെ (അതായത, Pfizer അചല്ലങ്കിൽ Moderna)
ഒരു മുൻ ഡോസുമായി ബന്ധചെട്ട മകയോ ോർഫൈറ്റിസ
ഒപ്പം/അനല്ലങ്കിൽ ചപരികാർവേറ്റിസ
മകറ്റനതങ്കിലും ഗുരുതരമോയ പ്പതി ൂല സംഭവം,
പരിെയസപന്നനായ ഒരു ഇമ്മ്യൂവണഡസഷൻ ദ്ാതാവിചെഡയാ
ചമേിക്കൽ സചപഷയലിസ്റ്റിചെഡയാ തുടർന്നുള്ള അവഡലാകനത്തിൽ മറ്റ
കാരണങ്ങചളാന്നും ഇല്ലാചത അത ഒരു mRNA COVID-19 വാക്സിചെ
(അതായത, Pfizer അചല്ലങ്കിൽ Moderna) ഒരു മുൻ ഡോസ കാരണമാചണന്ന
തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
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വോ

്സിൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള മുൻ

രുതലു

ൾ

െില ഡരാഗാവസ്ഥകളുള്ള ആളുകൾക്ക വാക്സിൻ സവീകരിച്ച ഡശ്ഷം 30 മിനിറ്റ
സമയം നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുകഡയാ അചല്ലങ്കിൽ അലർജി
സചപഷയലിസ്റ്റിചന സന്ദർശ്ിക്കുകഡയാ ചെഡയ്യണ്ടത ഡപാലുള്ള അധിക
മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമായി വഡന്നക്കാം. നിങ്ങൾക്ക ഇനിെറയുന്നവ മുൻപ
ഉണ്ടായിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂവണഡസഷൻ ചപ്പാവവേഡറാട
പറയുക:
•

•

•

ഒരു mRNA COVID-19 വാക്സിചെ (അതായത, Pfizer അചല്ലങ്കിൽ Moderna)
മുൻ കൈോസികനോകടോ അതിചല ഒരു ഘടകത്തിഡനാഡടാ ഉള്ള ഒരു
അലർജിക്ക പ്പതി രണം
മറ്റ വോ ്സിനു കളോകടോ മറ്റ മരുന്നു കളോകടോ
അനോഫൈലോ ്സിസ.ചപാതുവായി ഉപഡയാഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ
ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക ലഭിക്കുന്ന COVID-19 വാക്സിനിൽ ഇചല്ലന്ന ഉറൊക്കാൻ
നിങ്ങളുചട ചപ്പാവവേറിന പരിഡശ്ാധിക്കാൻ കഴിയും
െികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള അനാവഫലാക്സിഡസാട
കൂടിയ മാഡസ്റ്റാവസഡറ്റാസിസ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നിങ്ങൾക്ക രക്തപ്സോവ ഫവ ലയം ഉനണ്ടങ്കികലോ അചല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ബ്ലൈ തിന്നർ ഔഷധം (ആെിചകായാഗുലെ) ഉപഡയാഗിക്കുന്നുചണ്ടങ്കിഡലാ,
ഇമ്മ്യൂവണഡസഷൻ ചപ്പാവവേഡറാട ആ വിവരം പറയുക. ഒരു
ഇൻപ്ടാമസ്ക്കുലാർ കുത്തിവയെ നടത്തുന്നത സുരക്ഷിതമാഡണാ എന്ന
നിർണ്ണയിക്കാനും കുത്തിവയെിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സമയം തീരുമാനിക്കാൻ
സഹായിക്കാനും നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂവണഡസഷൻ ചപ്പാവവേർക്ക കഴിയും.

വോ ്സികനഷന മുമ്പ ചർച്ച നചകേണ്ട പ്പകതയ
സോഹചരയങ്ങൾ
Pfizer-നുള്ള മുൻ

രുതലു

ളുള്ള ആളു

ൾ

ഇനിെറയുന്ന ഏചതങ്കിലും അവസ്ഥകളുചട െരിപ്തമുള്ള ആളുകൾക്ക Pfizer
ലഭിക്കും, എന്നാൽ മികച്ച വാക്സിഡനഷൻ സമയചത്ത കുറിച്ചും എചെങ്കിലും
അധിക മുൻകരുതലുകൾ ശ്ുപാർശ് ചെയ്തിട്ടുഡണ്ടാചയന്നും ഒരു ചജനറൽ
പ്പാക്ടീസഷണറിൽ നിഡന്നാ, ഇമ്മ്യൂവണഡസഷൻ സ്ചപഷയലിസ്റ്റിൽ നിഡന്നാ
കാർേിഡയാളജിസ്റ്റിൽ നിഡന്നാ ഉപഡദ്ശ്ം ഡതടണം:
•
•
•

സമീപകാലത്ത (അതായത, കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ) ഉണ്ടായ
ഇൻഫ്ലഡമറ്ററി ഹൃഡപ്ദ്ാഗം. ഉദ്ാഹരണത്തിന, മഡയാകാർവേറ്റിസ,
ചപരികാർവേറ്റിസ, എൻഡോകാർവേറ്റിസ
അക്കയൂട്ട റുമാറ്റിക്ക ഫീഫർ (അതായത, അക്കയൂട്ട മഡയാകാർേിയൽ
ഇൻഫ്ലഡമഷഡനാട കൂടി) അചല്ലങ്കിൽ അക്കയൂട്ട റുമാറ്റിക്ക ഹൃഡപ്ദ്ാഗം
അകയൂട്ട േീകംപൻഡസറ്റേ ഹൃദ്യ പരാജയം.

കരോഗപ്പതികരോധ കേഷി ദുർബലമോയ ആളു
പ്പതികരോധ കേഷി ഇല്ലോത്തവർ)

ൾ (കരോഗ

ഡരാഗപ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി ദ്ുർബലചെടുത്തുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു
ചമേിക്കൽ അവസ്ഥയുള്ളവചര ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി ഇല്ലാത്തവരായി
കണക്കാക്കുന്നു. ഡരാഗപ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി ഇല്ലാതാക്കുന്ന മരുന്നുകൾ
കഴിക്കുന്നവരും ഇതിൽ ഉൾചെടുന്നു.
ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ COVID-19 വാക്സിഡനഷൻ
എടുക്കണചമന്ന ഓസഡപ്ടലിയൻ
്
സർക്കാർ ശ്ക്തമായി ശ്ുപാർശ് ചെയ്യുന്നു. Pfizer
ഒരു സജീവ വാക്സിൻ അല്ല. ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ
അത സുരക്ഷിതമാണ.
HIV ബാധിതർ ഉൾചെചടയുള്ള ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക
COVID-19-ൽ നിന്ന ഗുരുതരമായ ഡരാഗം വരാനുള്ള സാധയത കൂടുതലാണ, മരണ
സാധയത കൂടുതലാണ.
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Pfizer-നുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഡരാഗപ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞ
ആളുകചള ഉൾചെടുത്തിയിരുന്നില്ല, രൂക്ഷമല്ലാത്ത HIV ബാധിതരായ ഒരു
ചെറിയ വിഭാഗം ആളുകചള മാപ്തഡമ പചങ്കടുെിച്ചിരുന്നുള്ളു. മറ്റ
ജനവിഭാഗവുമായി താരതമയചെടുത്തുഡപാൾ Pfizer ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി
കുറഞ്ഞവരിൽ ഫലപ്പദ്മാഡണാ എന്ന ഞങ്ങൾക്ക അറിയില്ല. സാധാരണ
ജനവിഭാഗത്തിൽ എന്നഡപാചല ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞവരിലും Pfizer
ഫലപ്പദ്മാകാതിരിക്കാൻ സാധയതയുണ്ട. പ്പതിഡരാധ കുത്തിവയ്െിനു ഡശ്ഷം
ശ്ാരീരിക അകലം പാലിക്കൽ ഡപാലുള്ള മറ്റ പ്പതിഡരാധ നടപടികൾ
തുടഡരണ്ടത പ്പധാനമാണ.

ഗർഭം ധരിച്ചകതോ അനല്ലങ്കിൽ മുലയൂട്ടുന്നകതോ ആയ സ്പ്തീ

ൾ

ഗർഭാവസ്ഥയുചട ഏത ഘട്ടത്തിലുമുള്ള ഗർഭിണികളായ മുതിർന്ന
സപ്തീകൾക്കും
്
കൗമാരക്കാർക്കും Pfizer അചല്ലങ്കിൽ Moderna നൽകണം.
നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകാൻ പ്ശ്മിക്കുകയാചണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വാക്സിഡനഷൻ
വവകിെിക്കുകഡയാ കുത്തിവയെിന
്
ഡശ്ഷം ഗർഭിണിയാകുന്നത
ഒഴിവാക്കുകഡയാ ചെഡയ്യണ്ടതില്ല.
COVID-19 ഉള്ള ഗർഭിണികൾക്ക കടുത്ത ഡരാഗങ്ങൾക്കും പ്പതികൂല ഗർഭധാരണ
ഫലങ്ങൾക്കും സാധയത കൂടുതലാണ. ഗർഭിണികൾക്കും മുലയൂട്ടുന്ന
സപ്തീകൾക്കും Pfizer സുരക്ഷിതമാചണന്ന യഥാർത്ഥ ഉപഡയാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള
ഫലങ്ങൾ ചതളിയിച്ചിട്ടുണ്ട.
നിങ്ങൾ മുലയൂട്ടുകയാചണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക Pfizer സവീകരിക്കാവുന്നതാണ.
വാക്സിഡനഷന ഡശ്ഷം നിങ്ങൾ മുലയൂട്ടൽ നിർഡത്തണ്ടതില്ല.

COVID-19-നെ മുൻ ചരിപ്തം ഉള്ള ആളു

ൾക്ക

നിങ്ങൾക്ക മുൻപ COVID-19 ബാധിച്ചിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുചട
ഇമ്മ്യൂവണഡസഷൻ ചപ്പാവവേഡറാട പറയുക. കുറഞ്ഞത 6
മാസഡത്തചക്കങ്കിലും വീണ്ടും അണുബാധയുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധയത മുൻകാല
അണുബാധ കുറയക്കുന്നതിനാൽ, SARSCoV-2 അണുബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ
കടുത്ത അസുഖത്തിന ഡശ്ഷം COVID-19 വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത ആറ മാസം
വചര നീട്ടിവയ്ക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഡരാഗലക്ഷണം പ്പകടമായ
അണുബാധയിൽ നിന്ന അവർ സുഖം പ്പാപിക്കുഡപാൾ വാക്സിഡനഷൻ
ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ. െില ആളുകൾക്ക അണുബാധയുണ്ടായതിചന
തുടർന്ന 6 മാസങ്ങൾക്ക മുപ വാക്സിഡനഷൻ നൽകുന്നതും
യുക്തിസഹമാണ. നിങ്ങളുചട ഡോക്ടറുമാഡയാ വാക്സിഡനഷൻ
ദ്ാതാവിഡനാഡടാ െർച്ച ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഒരു COVID-19
ഡരാഗിയാചണങ്കിൽ, വാക്സിഡനഷൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച
സമയം നിങ്ങചള െികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുമായി െർച്ച ചെയ്യുക.

Pfizer-ഉം

ുട്ടി

ളും

12 വയഡസ്സാ അതിൽ കൂടുതഡലാ പ്പായമുള്ള ആളുകളിൽ ഉപഡയാഗിക്കുന്നതിന
Pfizer-ന താൽക്കാലികമായി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട, അതിനാൽ ഇത
കുട്ടികൾക്ക നൽകാനാവില്ല.

Pfizer-നെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ വരുത്തൽ
വാക്സിൻ ഗഡവഷണത്തിനുള്ള വർദ്ധിച്ച ധനസഹായവും, ഗഡവഷണ
പഠനത്തിനായി വളചരയധികം സന്നദ്ധ പ്പവർത്തകചര ലഭിച്ചതും കാരണം
Pfizer-ഉം മറ്റ COVID-19 വാക്സിനുകളും ഡവഗത്തിൽ വികസിെിചച്ചടുക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു. 44,000-ഡത്താളം ആളുകൾ ഉൾചെട്ട ഒരു വലിയ ക്ലിനിക്കൽ
പ്ടയലിലൂചട Pfizer സുരക്ഷിതവും ഫലപ്പദ്വുമാചണന്ന സ്ഥിരീകരിക്കചെട്ടു.
ഓസഡപ്ടലിയയിചല
്
എല്ലാ വാക്സിനുകളും ചതറാെയൂട്ടിക്ക ഗുേ്സ
അേ്മിനിസ്ഡപ്ടഷൻ വിലയിരുത്തുന്നു. ഒരു വാക്സിന ഉപഡയാഗത്തിനായി
അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിന, അത സുരക്ഷിതവും ഫലപ്പദ്വും വളചര ഉയർന്ന
നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മ്ിക്കുന്നതുമാചണന്ന ഇത ഉറൊക്കുന്നു. COVID-19
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വാക്സിനുകൾക്ക അംഗീകാരം നൽകുന്ന പ്പപ്കിയയുചട ഒരു വിവരണം TGA
ചവബവസറ്റിൽ
്
ലഭയമാണ.
COVID-19 വാക്സിനുകളുചട സുരക്ഷ COVID-19 വാക്സിഡനഷൻ ഡപ്പാപ്ഗാം
കാലയളവിൽ ഉടനീളം നിരീക്ഷിക്കചെടുന്നതാണ.
COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca സവീകരിച്ചതിന ഡശ്ഷം രക്തത്തിചല ഡേറ്റ്ചലറ്റ
കൗണ്ട കുറയുന്നതിചനാെം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന വളചര അപൂർവമായ
പാർശ്വഫലങ്ങളുചണ്ടന്ന റിഡൊർട്ടുകൾ ഉണ്ട. COVID-19 വാക്സിൻ AstraZeneca
വാക്സിൻ വയതയസ്തമായ രീതിയിലാണ നിർമ്മ്ിച്ചിരിക്കുന്നത. Pfizer COVID-19
വാക്സിനുമായി ബന്ധചെട്ട ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതായി
ചതളിവുകചളാന്നുമില്ല.
സംശ്യിക്കചെടുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുചട വാക്സിഡനഷൻ
ദ്ാതാവിഡനാ മറ്റ ആഡരാഗയ പരിപാലന വിദ്ഗദ്ധർഡക്കാ റിഡൊർട്ട ചെയ്യാൻ
നിങ്ങൾക്ക കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുചട താൽെരയാർത്ഥം നിങ്ങളുചട
സംസ്ഥാനത്തിഡനാ പ്പവിശ്യാ ആഡരാഗയ വകുെിഡനാ അചല്ലങ്കിൽ ഡനരിട്ട TGAഡക്കാ ഒരു ഔഡദ്യാഗിക റിഡൊർട്ട നൽകും.
നിങ്ങൾക്ക അവ സവയം റിഡൊർട്ട ചെയ്യണചമന്ന ഉചണ്ടങ്കിൽ, COVID-19
വാക്സിനുകളുമായി ബന്ധചെട്ട സംശ്യകരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ റിഡൊർട്ട
ചെഡയ്യണ്ടത എങ്ങചന എന്നത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക TGA ചവബവസറ്റ
്
സന്ദർശ്ിക്കുക.
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