സപൈക
്
്വാകസ
്
(Moderna)
COVID-19 വാകസിനെ
്
കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൾ
അവസാനമായി അപ്ഡേറ്റ ചെയ്തത: 2021 ചസപ്റ്റംബർ 15

വാകസിനെ
്
കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ
COVID-19 മൂലം അസുഖ ബാധിതരാകുന്നതിൽ നിന്ന ആളുകചള തടയുന്ന ഒരു വാക്സിനാണ
Moderna. സാധാരണയായി 4-6 ആഴ്െ ഇടഡവളയിൽ നൽകുന്ന രണ്ട ഡോസുകൾ ആവശ്യമാണ
(പ്പഡതയക സാഹെരയങ്ങളിൽ ഇടഡവള കൂടുതൽ ദൈർഘ്യഡമറിയതായിരിക്ാം). Moderna COVID-19
വാകസിനിൽ
്
സജീവ ദവറസുകൾ ഒന്നുമില്ല, മാപ്തമല വാകസി
്
എടുക്ുന്നതിലൂചട നിങ്ങൾക്
COVID-19 ബാധിക്ുന്നതുമല്ല. സദപക് ഡപ്പാട്ടീൻ എന്നറിയചെടുന്ന SARS-CoV-2 ദവറസിചെ ഒരു
പ്പധാന ഭാഗത്തിചെ ജനിതക ഡകാേ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്ുന്നു. വാക്സിൻ ലഭിച്ച ഡശ്ഷം,
നിങ്ങളുചട ശ്രീരം സദപക് ഡപ്പാട്ടീചെ പകർെുകൾ സൃഷ്ടിക്ുന്നു. COVID-19-ന ഇടയാക്ുന്ന
SARS-CoV-2 ദവറസിചന തിരിച്ചറിയാനും അവയചക്തിചര
്
ഡപാരാടാനും നിങ്ങളുചട
ഡരാഗപ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി പഠിക്ും. ജനിതക ഡകാേിചന ശ്രീരം വളചര ഡവഗത്തിൽ
ഡവർതിരിചച്ചടുക്ുന്നു.
COVID-19 തടയുന്നതിന, ഒരു COVID-19 വാക്സിൻ ലഭിക്ാൻ അർഹതയുള്ള എല്ലാവരും വാകസിൻ
്
സവീകരിക്ണം, ഈ ഇൻഫർഡമഷൻ ഷീറ്റിൽ വയക്തമാക്ിയിട്ടുള്ള െില ഒഴിവാക്ലുകൾ
ബാധകമാണ. വാകസിഡനഷൻ
്
സവഡമധയാ ഉള്ളതാണ. COVID-19 വാകസിഡനഷചന
്
കുറിച്ച
നിങ്ങൾക് എചെങ്കിലും ആശ്ങ്കകഡളാ ഡൊൈയങ്ങഡളാ ഉചണ്ടങ്കിൽ, വാകസിഡനഷൻ
്
സവീകരിക്ുന്നതിന മുൻപ നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂദണഡസഷൻ ചപ്പാദവേഡറാഡടാ
ഒെം/അചല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുചട GP-ഡയാഡടാ െർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ.

വാകസിെിൽ
്
െിന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ
12 വയസ്ും അതിൽ കൂടുതലും പ്പായമുള്ള ആളുകൾക് COVID-19 പിടിചപടുന്നത തടയുന്നതിൽ
Moderna ഫലപ്പൈമാചണന്ന വളചര വലിയ ക്ലിനിക്ൽപരീക്ഷണങ്ങളിൽ ചതളിയിക്ചെട്ടിട്ടുണ്ട.
വാകസിഡനഷൻ
്
എടുക്ാത്ത ആളുകഡളക്ാൾ രണ്ട ഡോസ Moderna സവീകരിച്ച മുതിർന്നവർക്
COVID-19 ഡരാഗം വരാനുള്ള സാധയത 94 ശ്തമാനം കുറവാണ. 65 വയസ്ിന മുകളിൽ
പ്പായമുള്ളവരിലും (86%) 12-17 വയസ് പ്പായമുള്ള കൗമാരക്ാരിലും വാകസിൻ
്
ഫലപ്പൈമായിരുന്നു.
COVID-19-ന എതിചരയുള്ള സംരക്ഷണം ആൈയ ഡോസ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്െകൾക്ുള്ളിൽ
ആരംഭിക്ുന്നു. ഒരു ഡോസ കുറച്ച പരിരക്ഷ നൽകുചമങ്കിലും, ഇത പ്ഹസവകാലഡത്തക് മാപ്തഡമ
നിലനിൽക്ൂ. രണ്ട ഡോസ ലഭിക്ുഡപാഴാണ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം ലഭിക്ുന്നത. ഒരു വാകസിനും
്
പൂർണ്ണമായി ഫലപ്പൈമല്ല, അതിനാൽ വാക്സിൻ എടുത്ത ഡശ്ഷവും നിങ്ങൾക് COVID-19
ബാധിക്ാനും അസുഖ ബാധിതനാകാനും സാധയതയുണ്ട. Moderna-യിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം
എപ്തനാൾ നീണ്ട നിൽക്ുചമന്ന ഞങ്ങൾക് അറിയില്ല. ഇതിചന കുറിച്ച ഞങ്ങൾ കൂടുതലായി
കാലപ്കഡമണ മനസ്ിലാക്ുന്നതാണ. ദവറസിചെ വയാപനം തടയുന്നതിൽ COVID-19
വാകസിനുകൾ
്
നിലവിൽ എപ്തമാപ്തം ഫലപ്പൈമാചണന്ന ഞങ്ങൾക് കൃതയമായി അറിയില്ല.
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അതിനർത്ഥം വാകസിഡനഷൻ
്
സവീകരിച്ച ആളുകൾക് ഡപാലും COVID-19-ന കാരണമാകുന്ന
ദവറസ ബാധിഡച്ചക്ാം എന്നാണ, അവർക് ഡരാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇചല്ലങ്കിഡലാ അചല്ലങ്കിൽ
ഡനരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മാപ്തമാണ ഉള്ളചതങ്കിൽ ഡപാലും, അവർക് അത മറ്റുള്ളവർക്
ദകമാറാൻ കഴിയും.
ഇതിനാലാണ െുവട പറയുന്നവ ഡപാലുള്ള മറ്റ പ്പതിഡരാധ നടപടികൾ തുടഡരണ്ടത
പ്പധാനമാകുന്നത:

•
•
•
•

ശ്ാരീരിക അകലം പാലിക്ൽ
ദക കഴുകൽ
ഒരു ചഫയിസ മാസ്ക് ധരിക്ൽ
നിങ്ങളുചട സംസ്ഥാനത്തിചെ/പ്പവിശ്യയുചട ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച COVID-19
പരിഡശ്ാധനയും കവാറദെനും/ഐചസാഡലഷനും ആവശ്യമാണ.

നിങ്ങൾക് രണ്ട ഡോസ Moderna വാകസിഡനഷൻ
്
ലഭിച്ചിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുചട പ്പാഡൈശ്ിക
ആഡരാഗയ അഡതാറിറ്റിയുചട പരിഡശ്ാധനാ മാനൈണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഡരാഗലക്ഷണങ്ങൾ
(ഉൈാ. പനി, െുമ, ചതാണ്ടഡവൈന) ഉചണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുടർന്നും ഒരു COVID-19 പരിഡശ്ാധനയക്
വിഡധയമാഡകണ്ടി വരും.

ആർക്കാണ ഈ വാകസിൻ
്
സവ ീകരിക്കാൻ കഴിയുക
ചതറാപയൂട്ടിക് ഗുേ്സ അേ്മിനിസഡപ്ടഷൻ (TGA) 12 വയസ്ും അതിൽ കൂടുതലും പ്പായമുള്ള
ആളുകളിൽ സ്പകവാക
്
സ
് (Moderna) ഉപഡയാഗിക്ുന്നതിന താൽക്ാലിക അനുമതി
നൽകിയിട്ടുണ്ട.

ആനരാനക്കയാണ ഈ വാക്സിൻ സവീകരിക്കാൻ ൈാടില്ലാത്തത
നിങ്ങൾക് ഇവ ഉണ്ടായിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ വാകസിൻ
്
സവീകരിക്രുത:

●
●
●

●

ഒരു mRNA COVID-19 വാക്സിചെ (അതായത ഡമാഡേണ അചല്ലങ്കിൽ ഡകാമിർനാറ്റി (Pfizer))
ഒരു മുൻ ഡോസിഡനാട അനാദഫലാക്സിസ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട
ഡപാളിഎത്തലീൻ ദൈഡക്ാൾ (PEG) ഉൾചെചട വാകസിനിചല
്
ഏചതങ്കിലും
ഘ്ടകങ്ങളുമായി സപർക്ം ഉണ്ടായ ഡശ്ഷം പ്പകടമാകുന്ന അനാദഫലാക്സിസ
ഒരു mRNA COVID-19 വാക്സിചെ (അതായത ഡമാഡേണ അചല്ലങ്കിൽ ഡകാമിർനാറ്റി (Pfizer))
ഒരു മുൻ ഡോസുമായി ബന്ധചെട്ട മഡയാകാർദേറ്റിസ ഒെം/അചല്ലങ്കിൽ
ചപരികാർദേറ്റിസ
മഡറ്റചതങ്കിലും ഗുരുതരമായ പ്പതികൂല സംഭവം, പരിെയസപന്നനായ ഒരു
ഇമ്മ്യൂദണഡസഷൻ ൈാതാവിചെഡയാ ചമേിക്ൽ സചപഷയലിസ്റ്റിചെഡയാ തുടർന്നുള്ള
അവഡലാകനത്തിൽ മറ്റ കാരണങ്ങചളാന്നും ഇല്ലാചത അത ഒരു mRNA COVID-19
വാകസിചെ
്
(അതായത ഡമാഡേണ അചല്ലങ്കിൽ ഡകാമിർനാറ്റി (Pfizer)) ഒരു മുൻ ഡോസ
കാരണമാചണന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

വാകസിൻ
്
എടുക്കുന്നതിെുള്ള മുൻകരുതലുകൾ
െില ഡരാഗാവസ്ഥകളുള്ള ആളുകൾക് വാകസിൻ
്
സവീകരിച്ച ഡശ്ഷം 30 മിനിറ്റ സമയം
നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്ുകഡയാ അചല്ലങ്കിൽ അലർജി സചപഷയലിസ്റ്റിചന സന്ദർശ്ിക്ുകഡയാ
ചെഡയ്യണ്ടത ഡപാലുള്ള അധിക മുൻകരുതലുകൾ ആവശ്യമായി വഡന്നക്ാം. നിങ്ങൾക്
ഇനിെറയുന്നവ മുൻപ ഉണ്ടായിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂദണഡസഷൻ ചപ്പാദവേഡറാട
പറയുക:

●

ഒരു mRNA COVID-19 വാക്സിചെ (അതായത ഡമാഡേണ (Moderna) അചല്ലങ്കിൽ ഡകാമിർനാറ്റി
(Pfizer)) മുൻ ഡ
ാസിഡൊഡടാ അതിചല ഒരു ഘ്ടകത്തിഡനാഡടാ ഉള്ള ഒരു അലർജിക്ക
പ്ൈതികരണം

●

മറ്റ വാക്സിെുകഡ ാഡടാ മറ്റ മരുന്നുകഡ ാഡടാ
അൊപൈലാക്സിസ.ചപാതുവായി ഉപഡയാഗിക്ുന്ന ഘ്ടകങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾക്
ലഭിക്ുന്ന COVID-19 വാക്സിനിൽ ഇചല്ലന്ന ഉറൊക്ാൻ നിങ്ങളുചട ചപ്പാദവേറിന
പരിഡശ്ാധിക്ാൻ കഴിയും

●

െികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള അനാദഫലാക്സിഡസാട കൂടിയ
മാഡസ്റ്റാദസഡറ്റാസിസ സ്ഥിരീകരിച്ചു

െിങ്ങൾക്ക രക്തപ്സാവ പവകലയം ഉനെങ്കിഡലാ അചല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്ല
തിന്നർ
ഔഷധം (ആെിചകായാഗുലെ) ഉപഡയാഗിക്ുന്നുചണ്ടങ്കിഡലാ, ഇമ്മ്യൂദണഡസഷൻ
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ചപ്പാദവേഡറാട ആ വിവരം പറയുക. ഒരു ഇൻപ്ടാമസ്ക്ുലാർ കുത്തിവയെ നടത്തുന്നത
സുരക്ഷിതമാഡണാ എന്ന നിർണ്ണയിക്ാനും കുത്തിവയെിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
തീരുമാനിക്ാൻ സഹായിക്ാനും നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂദണഡസഷൻ ചപ്പാദവേർക് കഴിയും.

വാകസിഡെഷെ
്
മുമ്പ ചർച്ച നചഡേെ പ്ൈഡതയക സാഹചരയങ്ങൾ
ഡമാഡ
ണ (Moderna) സവീകരിക്കുന്നതിെ മുൻ കരുതൽ അവസ്ഥക ുള്ള
ആ ുകൾ
ഇനിെറയുന്ന ഏചതങ്കിലും അവസ്ഥകളുചട െരിപ്തമുള്ള ആളുകൾക് ഡമാഡേണ (Moderna)
ലഭിക്ും, എന്നാൽ മികച്ച വാക്സിഡനഷൻ സമയചത്ത കുറിച്ചും എചെങ്കിലും അധിക
മുൻകരുതലുകൾ ശ്ുപാർശ് ചെയ്തിട്ടുഡണ്ടാചയന്നും ഒരു ചജനറൽ പ്പാക്ടീസഷണറിൽ നിഡന്നാ,
ഇമ്മ്യൂദണഡസഷൻ സ്ചപഷയലിസ്റ്റിൽ നിഡന്നാ കാർേിഡയാളജിസ്റ്റിൽ നിഡന്നാ ഉപഡൈശ്ം
ഡതടണം:
•

•
•

സമീപകാലഡത്താ (അതായത, കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ) അചല്ലങ്കിൽ
നിലവിലുള്ളഡതാ ആയ ഇൻഫ്ലഡമറ്ററി കാർേിയാക് ഡരാഗം ഉൈാ: മഡയാകാർദേറ്റിസ,
ചപരികാർദേറ്റിസ, എൻഡോകാർദേറ്റിസ
അക്യൂട്ട റുമാറ്റിക് ഫീഫർ (അതായത, അക്യൂട്ട മഡയാകാർേിയൽ ഇൻഫ്ലഡമഷഡനാട
കൂടി) അചല്ലങ്കിൽ അക്യൂട്ട റുമാറ്റിക് ഹൃഡപ്ൈാഗം
അകയൂട്ട േീകംപൻഡസറ്റേ ഹൃൈയ പരാജയം

ഡരാഗപ്ൈതിഡരാധ ഡേഷി ദുർബലമായ ആ ുകൾ (ഡരാഗ പ്ൈതിഡരാധ ഡേഷി
ഇല്ലാത്തവർ)
ഡരാഗപ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി ൈുർബലചെടുത്തുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്ുന്ന ഒരു ചമേിക്ൽ
അവസ്ഥയുള്ളവചര ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി ഇല്ലാത്തവരായി കണക്ാക്ുന്നു. ഡരാഗപ്പതിഡരാധ
ഡശ്ഷി ഇല്ലാതാക്ുന്ന മരുന്നുകൾ കഴിക്ുന്നവരും ഇതിൽ ഉൾചെടുന്നു.
ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ COVID-19 വാകസിഡനഷൻ
്
എടുക്ണചമന്ന
ഓസ്ഡപ്ടലിയൻ സർക്ാർ ശ്ക്തമായി ശ്ുപാർശ് ചെയ്യുന്നു. ഡമാഡേണ ഒരു സജീവ വാക്സിൻ
അല്ല. ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞ ആളുകളിൽ അത സുരക്ഷിതമാണ.
HIV ബാധിതർ ഉൾചെചടയുള്ള ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞ ആളുകൾക് COVID-19-ൽ നിന്ന
ഗുരുതരമായ ഡരാഗം വരാനുള്ള സാധയത കൂടുതലാണ, മരണ സാധയത കൂടുതലാണ.
ചമാഡേണയ്ക്ുള്ള ക്ലിനിക്ൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഡരാഗപ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞ ആളുകചള
ഉൾചെടുത്തിയിരുന്നില്ല, രൂക്ഷമല്ലാത്ത HIV ബാധിതരായ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ആളുകചള
മാപ്തഡമ പചങ്കടുെിച്ചിരുന്നുള്ളു. മറ്റ ജനവിഭാഗവുമായി താരതമയചെടുത്തുഡപാൾ ചമാഡേണ
ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞവരിൽ ഫലപ്പൈമാഡണാ എന്ന ഞങ്ങൾക് അറിയില്ല.
സാധാരണ ജനവിഭാഗത്തിൽ എന്നഡപാചല ഡരാഗ പ്പതിഡരാധ ഡശ്ഷി കുറഞ്ഞവരിലും ചമാഡേണ
ഫലപ്പൈമാകാതിരിക്ാൻ സാധയതയുണ്ട. പ്പതിഡരാധ കുത്തിവയ്െിനു ഡശ്ഷം ശ്ാരീരിക അകലം
പാലിക്ൽ ഡപാലുള്ള മറ്റ പ്പതിഡരാധ നടപടികൾ തുടഡരണ്ടത പ്പധാനമാണ.

ഗർഭം ധരിച്ചഡതാ അനല്ലങ്കിൽ മുലയൂട്ടുന്നഡതാ ആയ സ്പ്തീകൾ
ഗർഭാവസ്ഥയുചട ഏത ഘ്ട്ടത്തിലുമുള്ള ഗർഭിണികളായ മുതിർന്ന സപ്തീകൾക്ും
്
കൗമാരക്ാരികൾക്ും പതിവായി mRNA അടിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള COVID-19 വാക്സിനുകയാളായ,
ദഫസർ (Pfizer) അചല്ലങ്കിൽ ഡമാഡേണ (Moderna) നൽകണം. നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകാൻ
പ്ശ്മിക്ുകയാചണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വാകസിഡനഷൻ
്
ദവകിെിക്ുകഡയാ കുത്തിവയ്െിന ഡശ്ഷം
ഗർഭിണിയാകുന്നത ഒഴിവാക്ുകഡയാ ചെഡയ്യണ്ടതില്ല.
COVID-19 ഉള്ള ഗർഭിണികൾക് കടുത്ത ഡരാഗങ്ങൾക്ും പ്പതികൂല ഗർഭധാരണ ഫലങ്ങൾക്ും
സാധയത കൂടുതലാണ. ഗർഭിണികൾക്ും മുലയൂട്ടുന്ന സപ്തീകൾക്ും ചമാഡേണ
സുരക്ഷിതമാചണന്ന യഥാർത്ഥ ഉപഡയാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ ചതളിയിച്ചിട്ടുണ്ട.
വാകസിഡനഷൻ
്
സമയവുമായി ബന്ധചെട്ട തീരുമാനം എടുക്ുന്നതിന നിങ്ങളുചട ആഡരാഗയ
ചപ്പാഫഷണലുമായി നിങ്ങൾക് െർച്ച ചെയ്യാം.
നിങ്ങൾ മുലയൂട്ടുകയാചണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക് ഡമാഡേണ സവീകരിക്ാവുന്നതാണ.
വാകസിഡനഷന
്
ഡശ്ഷം നിങ്ങൾ മുലയൂട്ടൽ നിർഡത്തണ്ടതില്ല.

COVID-19-നെ മുൻ ചരിപ്തം ഉള്ള ആ ുകൾക്ക
നിങ്ങൾക് മുൻപ COVID-19 ബാധിച്ചിട്ടുചണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുചട ഇമ്മ്യൂദണഡസഷൻ
ചപ്പാദവേഡറാട പറയുക. ഒരു COVID-19 വാകസിൻ
്
സവീകരിക്ുന്നതിന, ഡരാഗമുക്തിയക്
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ഡശ്ഷം ആറുമാസം വചര കാത്തിരിക്ാൻ നിങ്ങളുചട ചപ്പാദവേർ ഉപഡൈശ്ിഡച്ചക്ാം. നിങ്ങൾ
നിലവിൽ ഒരു COVID-19 ഡരാഗിയാചണങ്കിൽ, വാക്സിഡനഷൻ എടുക്ുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച
സമയം നിങ്ങചള െികിത്സിക്ുന്ന ഡോകടറുമായി
്
െർച്ച ചെയ്യുക.

നമാഡ

ണയും കുട്ടിക ും

12 വയസ്ും അതിന മുകളിലും പ്പായമുള്ള ആളുകളിൽ ഉപഡയാഗിക്ുന്നതിന ഡമാഡേണ
താൽക്ാലികമായി അംഗീകരിച്ചു, അതിൽ പ്പായം കുറഞ്ഞവരിൽ ഉപഡയാഗിക്ുന്നതിന
അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഡമാഡ

ണയുനട സുരക്ഷ ഉറപ്പ വരുത്തൽ

വാകസിൻ
്
ഗഡവഷണത്തിനുള്ള വർദ്ധിച്ച ധനസഹായവും, ഗഡവഷണ പഠനത്തിനായി
വളചരയധികം സന്നദ്ധ പ്പവർത്തകചര ലഭിച്ചതും കാരണം ചമാഡേണയും മറ്റ COVID-19
വാകസിനുകളും
്
ഡവഗത്തിൽ വികസിെിചച്ചടുക്ാൻ കഴിഞ്ഞു. 30,000-ഡത്താളം ആളുകൾ
ഉൾചെട്ട ഒരു വലിയ ക്ലിനിക്ൽ പ്ടയലിലൂചട ചമാഡേണ സുരക്ഷിതവും ഫലപ്പൈവുമാചണന്ന
സ്ഥിരീകരിക്ചെട്ടു.
ഓസഡപ്ടലിയയിചല എല്ലാ വാക്സിനുകളും TGA വിലയിരുത്തുന്നു. ഒരു വാക്സിന
ഉപഡയാഗത്തിനായി അംഗീകാരം ലഭിക്ുന്നതിന, അത സുരക്ഷിതവും ഫലപ്പൈവും വളചര
ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നിർമ്മ്ിക്ുന്നതുമാചണന്ന ഇത ഉറൊക്ുന്നു. COVID-19
വാകസിനുകൾക്
്
അംഗീകാരം നൽകുന്ന പ്പപ്കിയയുചട ഒരു വിവരണം TGA ചവബ്ദസറ്റിൽ
ലഭയമാണ.
COVID-19 വാക്സിനുകളുചട സുരക്ഷ COVID-19 വാക്സിഡനഷൻ ഡപ്പാപ്ഗാം കാലയളവിൽ ഉടനീളം
നിരീക്ഷിക്ചെടുന്നതാണ.
വാകസ
് ്ഡസവ്റിയ (AstraZeneca) വാകസിൻ
്
സവീകരിച്ചതിന ഡശ്ഷം രക്തത്തിചല ഡേറ്റ്ചലറ്റ കൗണ്ട
കുറയുന്നതിചനാെം രക്തം കട്ടപിടിക്ുന്ന വളചര അപൂർവമായ പാർശ്വഫലങ്ങളുചണ്ടന്ന
റിഡൊർട്ടുകൾ ഉണ്ട. Moderna വാക്സിനിൽ നിന്ന വയതയസ്തമായ രീതിയിലാണ AstraZeneca
നിർമ്മ്ിച്ചിരിക്ുന്നത. ഡമാഡേണ COVID-19 വാക്സിനുമായി ബന്ധചെട്ട ഈ അവസ്ഥ
ഉണ്ടാകുന്നതായി ചതളിവുകചളാന്നുമില്ല.
സംശ്യിക്ചെടുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുചട വാകസിഡനഷൻ
്
ൈാതാവിഡനാ മറ്റ ആഡരാഗയ
പരിപാലന വിൈഗദ്ധർഡക്ാ റിഡൊർട്ട ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക് കഴിയും. അവർ നിങ്ങളുചട
താൽെരയാർത്ഥം നിങ്ങളുചട സംസ്ഥാനത്തിഡനാ പ്പവിശ്യാ ആഡരാഗയ വകുെിഡനാ അചല്ലങ്കിൽ
ഡനരിട്ട TGA-ഡക്ാ ഒരു ഔഡൈയാഗിക റിഡൊർട്ട നൽകും.
നിങ്ങൾക് അവ സവയം റിഡൊർട്ട ചെയ്യണചമന്ന ഉചണ്ടങ്കിൽ, COVID-19 വാകസിനുകളുമായി
്
ബന്ധചെട്ട സംശ്യകരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ റിഡൊർട്ട ചെഡയ്യണ്ടത എങ്ങചന എന്നത
സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക് TGA ചവബ്ദസറ്റ സന്ദർശ്ിക്ുക.
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