ഗർഭകാലം, മുലയൂട്ടൽ,
COVID-19 വാകസിനുകൾ
്
ഗർഭം ധരിച്ചത ം മ ലയൂട്ട ന്നത മായ സ്ത്തീകൾക് ം ഗർഭം ധരിക്ാൻ പദ്ധതിയിട ന്നവർക് ം ശ പാർശ
ചെയ്യചെട ന്ന വാകസിന
്
കളാണ കകാമിർനാറ്റിയ ം (Pfizer) സ്പപക്്വാകസ
് ം (Moderna). ഗർഭാവസ്ഥയ ചട
ഏത ഘട്ടത്തില ം സത്തീകൾക് വാകസിൻ
്
എട ക്ാവ ന്നതാണ.
ഗർഭിണികൾക് ം അവര ചട ഗർഭസ്ഥ ശിശ വിന ം COVID-19-ൽ നിന്ന ള്ള ഗ ര തരമായത ം
ത്പതികൂലമായത ം ആയ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാന ള്ള സാധയത വളചര കൂട തലാണ. COVID-19 ബാധിച്ച
ഗർഭവതികളായ സ്ത്തീകൾക് ആശ പത്തിയിൽ കപാകകണ്ടതിചെകയാ അചെങ്കിൽ തീത്വപരിെരണം
ആവശയമാക ന്നതിചെകയാ സാധയത വളചര കൂട തലാണ. അവര ചട ഗർഭസ്ഥ ശിശ മാസം തികയാചത
ജനിക്ാന ള്ള സാധയത കൂടാൻ ഇടയ ണ്ട (ഗർഭകാലത്തിചെ 37 ആഴ്െകൾ പൂർത്തിയാക ന്നതിന മ മ്പ
ജനിച്ച ), മാത്തമെ പരിെരണത്തിനായി ആശ പത്തിയിൽ കഴികയണ്ടിയ ം വര ന്ന .
ഈ അപകടസാധയതകൾ ക റയക് ന്നതിന ള്ള ഏറ്റവ ം നെ മാർഗ്ഗമാണ വാക്സികനഷൻ. നിങ്ങൾക് മൂന്ന
മ തൽ ആറ ആഴ്െകള ചട ഇടകവളകളിൽ Pfizer വാക്സിചെ രണ്ട ക ാസ കള ം, നാല മ തൽ ആറ
ആഴ്െകള ചട ഇടകവളകളിൽ Moderna വാക്സിചെ രണ്ട ക ാസ കള ം ആവശയമാണ.
ഗർഭിണികളില ം ഗർഭിണികളൊത്ത സത്തീകളില ം വാക്സിഷന കശഷം പാർശവഫലങ്ങൾ ഒര
കപാചലയാചണന്ന 35,000-ൽ അധികം ഗർഭവതികളായ സ്ത്തീകളിൽ യ പണറ്റ
കേറ്റസിൽ
്
നടത്തിയ
പഠനം ചതളിയിച്ചിട്ട ണ്ട. മാസം തികയാചതയ ള്ള ത്പസവം, ൊപിള്ള ത്പസവം, പൂർണ്ണ വളർച്ചചയത്താത്ത
ശിശ ക്ള ചട ജനനം, ജന്മനാ ഉണ്ടാക ന്ന പവകലയ്ങ്ങൾ എന്നിവ കപാല ള്ള സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാന ള്ള
സാധയത വാക്സികനഷൻ വർദ്ധിക് ന്നിെ.
ഗർഭവതികളായ സ്ത്തീകചള ക റിച്ച ള്ള കൂട തൽ COVID-19
ഉപകേശം അപ്ക റ്റ ചെയ്യ ന്നതാണ.

ാറ്റ ലഭിക് കമ്പാൾ, ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള ചട

ഗർഭകാലത്ത COVID-19 വാകസിൻ
്
സവീകരിച്ചതിന ശേഷം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള
പാർേവഫലങ്ങൾ എന്താന്െയാണ?
COVID-19 വാക്സിന കചള ത ടർന്ന ത്പകടമാക ന്ന സർവസാധാരണമായ പാർശവഫലങ്ങളിൽ ഇവ
ഉൾചെട ന്ന :
•
•
•
•
•
•

പനി
പകയിൽ കവേന
തലകവേന
കപശീ കവേന
സന്ധി കവേന
കിട ങ്ങൽ.

നിങ്ങള ചട വാക്സികനഷന കശഷം നിങ്ങൾക് ഈ പാർശവഫലങ്ങള ചണ്ടങ്കിൽ, സാധരണയായി
േൃശയമാക ന്ന ഈ പാർശവഫലങ്ങൾ ക റയക് ന്നതിന നിങ്ങൾക് പാരചസറ്റകമാൾ എട ക്ാം.
ഗർഭാവസ്ഥയ ചട എൊ ഘട്ടങ്ങളില ം പാരചസറ്റകമാൾ സ രക്ഷിതമാണ.
കലാകചമമ്പാട മ ള്ള പഠനങ്ങൾ അന സരിച്ച ഗർഭിണികൾകക്ാ അവര ചട ക ഞ്ഞ ങ്ങൾകക്ാ ത്പകതയക
പാർശവഫലങ്ങചളാന്ന ം കചണ്ടത്തിയിെ. എന്നിര ന്നാല ം, ഗകവഷകർ ഇനിയ ം കചണ്ടത്തിയിട്ടിൊത്ത വളചര
അപൂർവമായ പാർശവഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധയതയ ണ്ട.
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ഗർഭകാലത്ത COVID-19 വാകസിൻ
്
എടുെുന്നത മൂലം എന്െ കുഞ്ഞിന
എന്തങ്കിലും പ്പശയാജനങ്ങൾ ഉശണ്ടാ?
COVID-19 ഉള്ള ഗർഭിണികൾക് ൊപിള്ള ത്പസവിക് ന്നതികനാ അചെങ്കിൽ മാസം തികയാചതയ ള്ള
(കനരചത്തയ ള്ള) ത്പസവത്തികനാ സാധയത കൂട തലാണ. അവര ചട ക ഞ്ഞ ങ്ങൾ ത്പസവസമയത്ത
അസവസ്ഥത ത്പകടിെിക് ന്നതികനാ അചെങ്കിൽ ആശ പത്തിയിൽ നവജാത ശിശ ക്ൾക് ള്ള
തീത്വപരിെരണ മ റിയിൽ െികിത്സ ആവശയമായി വര ന്നതികനാ സാധയത കൂട തലാണ.
ഈ അപകടസാധയതകൾ ക റയക് ന്നതിന ള്ള ഏറ്റവ ം നെ മാർഗ്ഗമാണ വാക്സികനഷൻ.
ക ഞ്ഞ ജനിക് ന്നതിന മ മ്പ ഗർഭാവസ്ഥയ ചട ത ടക്ത്തിൽ വാക്സിചെ രണ്ട ക ാസ കള ം സവീകരിച്ച
സത്തീകളിൽ, COVID-19 വാക്സിൻ ഗർഭവതികളിൽ സൃഷ്ടിക്ചെട ന്ന ആെികബാ ികൾക് പ്ലാചസെ
മറികടക്ാൻ കഴിയ ചമന്നാണ ശാസത്തീയ ചതളിവ കൾ സൂെിെിക് ന്നത. ഈ ആെികബാ ികൾ
ജീവിതത്തിചെ ആേയ മാസങ്ങളിൽ ക ഞ്ഞിന COVID-19-ന എതിചര ക റച്ച സംരക്ഷണം നൽക ം.

മുലയൂട്ടുന്ന സപ്തീകൾെുള്ള േുപാർേകൾ എന്താന്െയാണ?
മ ലയൂട്ട ന്ന സ്ത്തീകൾക് Pfizer-ഉം Moderna-യ ം ആണ ശ പാർശ ചെയ്യ ന്നത. നിങ്ങള ചട വാക്സിന മ മ്പ ം
കശഷവ ം നിങ്ങൾക് മ ലയൂട്ടൽ ത ടരാം.

ഗർഭം ധരിൊൻ പദ്ധതിയുള്ള സപ്തീകൾെുള്ള േുപാർേകൾ
എന്താന്െയാണ?
ഗർഭം ധരിക്ാൻ പദ്ധതിയിട ന്ന സത്തീകൾക് ം Pfizer-ഉം Moderna-യ ം ശ പാർശ ചെയ്യ ന്ന . ഗർഭധാരണത്തിന
മ മ്പ വാകസിന
്
എട ക് ക എന്നതിനർത്ഥം നിങ്ങള ചട ഗർഭാവസ്ഥയില ടനീളം നിങ്ങൾക് COVID-19-ൽ
നിന്ന സംരക്ഷണം ലഭിക് ചമന്നാണ. േയവായി ത്ശദ്ധിക് ക:
•
•
•

COVID-19 വാക്സികനഷന മ കമ്പാ കശഷകമാ നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാക ന്നത ഒഴിവാകക്ണ്ടതിെ.
ഗർഭധാരണചത്ത വാക്സികനഷൻ ബാധിക്ിെ.
വാകസികനഷൻ
്
സവീകരിക് ന്നതിന മ മ്പ നിങ്ങൾ ഗർഭ പരികശാധന നടകത്തണ്ട ആവശയമിെ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾെ
നിങ്ങൾക് എവിചട നിന്ന COVID-19 വാക്സിൻ സവീകരിക്ാൻ കഴിയ ം എന്നറിയ ന്നതിന,
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/ സന്ദർശിക് ക
COVID-19 വാക്സിന കചള ക റിച്ച നിങ്ങൾക് എചെങ്കില ം സംശയങ്ങള ചണ്ടങ്കിൽ, ക ാക്ടറ മായി
സംസാരിക് കകയാ, health.gov.au/covid19-vaccines-languages എന്നത കാണ കകയാ, അചെങ്കിൽ
1800 020 080 എന്ന നമ്പറിൽ കേശീയ ചകാകറാണ പവറസ ചെൽെ പലനിൽ വിളിക് കകയാ ചെയ്യ ക.

േവിഭാഷി കസവനങ്ങൾക്, 131 450 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക് ക.
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