
 
 

ನ ೇರ ಬ ೆಂಬಲ ಪೂರ ೈಕ ದಾರರಾಗಿ -ವ ೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ ೈಕ  ಅಟ ೆಂಡ ೆಂಟ್, ಪ್ಾಾರಾ ಪ್ರೊಫ ಷನಲ್, 
ಥ ರಪಿಸ್ಟ್, ಆರ ೈಕ ದಾರ ಅಥವಾ ಇತರ -ನೇವು ನೇಡುವ ಕಾಳಜಿ ಮತುಿ ಬ ೆಂಬಲವು ಇತರರಿಗ  
ಸೆಂತ  ೇಷ ಮತು ಿಆರ  ೇಗ್ಾಕರ ಜಿೇವನವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕ  ಳಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿದ . 

ನೇವು ಹಿರಿಯ ವಯಸಕರು ಅಥವಾ ವಿಕಲಚ ೇತನರ  ೆಂದಿಗ  ನಕಟವಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, 
ಅವರಲ್ಲ ಿಹಲವರು ಕ  ೇವಿಡ್ -19 ನೆಂದ ತೇವೊ ಅನಾರ  ೇಗ್ಾಕ ಕ ಒಳಗಾಗ್ುವ ಅಪ್ಾಯವಿದ . 

ನಮಮ ನಕಟ ಸೆಂಪಕಕವು ಕ  ೇವಿಡ್ -19 ಪಡ ಯುವ ಮತು ಿಹರಡುವ ಅಪ್ಾಯವನುು 
ಹ ಚ್ಚಿಸುತಿದ . ನಮಮ ಗಾೊಹಕರಿಗ  ಮಾಸ್ಟಕ ಧರಿಸಲು ಅಥವಾ ಇತರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೊಮಗ್ಳನುು 
ತ ಗ ದುಕ  ಳಳಲು ಸಾಧಾವಾಗ್ದಿದದರ  ಇದು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಸತಾವಾಗಿದ . 

ಲಸಿಕ  ಹಾಕುವ ಮ ಲಕ ನಮಮನುು, ನಮಮ ಕುಟುೆಂಬವನುು ಮತು ಿಗಾೊಹಕರನುು ರಕ್ಷಿಸಿಕ  ಳ್ಳಳ. 
ಕ  ೇವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕ ಗ್ಳು ಉಚ್ಚತ ಮತು ಿಈಗ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲ ಿವಾಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಾವಿದ . 

 

ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಬಗ್ೆೆ ಪ್ರಶ್ೆೆಗಳು 
ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಗಳು? 

• ನಮಮ ವ ೈದಾರು ಅಥವಾ ಇನ  ುಬಬ ಆರ  ೇಗ್ಾ ವೃತಿಪರರ  ೆಂದಿಗ  COVID-

19 ಲಸಿಕ ಗ್ಳ ಸುರಕ್ಷತ  ಮತುಿ ಅವು ಎಷು್ ಚ ನಾುಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುತಿವ  
ಎೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ. 

• ಲಸಿಕ  ತಜ್ಞರಿೆಂದ ನ ೇರವಾಗಿ ಕ ೇಳಲು ಮತುಿ ನಮಮ ಪೊಶ ುಗ್ಳ್ಳಗ  ಉತಿರಗ್ಳನುು 
ಪಡ ಯಲು ನಮಮ ಕ ಲಸದ ಸಥಳ, ಆರ  ೇಗ್ಾ ಇಲಾಖ , ಅಥವಾ ಇನ  ುೆಂದು 
ವಿಶಾಾಸಾಹಕ ಮ ಲದಿೆಂದ ಪ್ಾೊಯೇಜಿತ ಪುರಭ್ವನದ ಸಭ ಯಲಿ್ಲ 

ಭಾಗ್ವಹಿಸಿ. 

• ನೇವು ನೆಂಬಬಹುದಾದ ಲಸಿಕ  ಮಾಹಿತಯನುು ಹ ೇಗ  ಪಡ ಯುವುದು ಎೆಂದು 
ತಳ್ಳಯಿರಿ. CDC.gov (www.cdc.gov/coronirus/2019- 

ncov/ಲಸಿಕ ಗ್ಳು/ಲಸಿಕ ಪೊಯೇಜನಗ್ಳುwww.cdc.gov/coronavirus/2019
- ncov/vaccines/vaccine-benefits.html). 

• ತಮಮ ವಾಾಕ್ತಿನ ೇಷನ್ ಅನುಭ್ವದ ಬಗ ೆ ಇತರರನುು ಕ ೇಳ್ಳ. ವಿಶಾಾಸಾಹಕ 
ಸಹ  ೇದ  ಾೇಗಿಗ್ಳು, ಕುಟುೆಂಬ, ಸ ುೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನೆಂಬಿಕ ಯ 

ನಾಯಕರನುು ಏಕ  ಲಸಿಕ  ಹಾಕಲು ನಧಕರಿಸಿದರು ಮತುಿ ಎಲಿ್ಲ ಲಸಿಕ  
ಹಾಕಲಾಗಿದ  ಎೆಂದು ಕ ೇಳ್ಳ. 

• ವಾಾಕ್ತಿನ ೇಷನ್ ನೆಂತರ ನೇವು ಮತ ಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಪ್ಾೊರೆಂಭಿಸಬಹುದು 
ಎೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನುಷು್ ತಳ್ಳಯಿರಿ. ಸೆಂಪೂರ್ಕವಾಗಿ ಲಸಿಕ  ಹಾಕ್ತಸಿಕ  ೆಂಡ 

ಜನರು ಕ  ೇವಿಡ್ -19 ನೆಂದಾಗಿ ನಲಿ್ಲಸಿದದ ಕ ಲವು ಕ ಲಸಗ್ಳನುು ಮಾಡಲು 
ಆರೆಂಭಿಸಬಹುದು. ನಲಿ್ಲ ಇನುಷು್ ತಳ್ಳಯಿರಿ www.cdc.gov/ 
coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html. 

 
ಈಗ್ಾಗಲೆೇ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ? 

ಲಸಿಕೆ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರಿ! 
• •ನಮಮ ಅನುಭ್ವ ಮತುಿ ಕುಟುೆಂಬ, ಸ ುೇಹಿತರು ಮತುಿ 
ಸಹ  ೇದ  ಾೇಗಿಗ್ಳ  ೆಂದಿಗ  ಲಸಿಕ  ಹಾಕಲು ನಮಮ ಕಾರರ್ಗ್ಳನುು 
ಹೆಂಚ್ಚಕ  ಳ್ಳಳ. 

• ಅಪ್ಾಯಿೆಂಟ್ಮೆೆಂಟ್ಗ್ಳನುು ನಗ್ದಿಪಡಿಸುವ ಮ ಲಕ ಮತುಿ ಅವರ 
ಪೊಶ ುಗ್ಳ್ಳಗ  ಉತಿರಿಸುವ ಮ ಲಕ ಇತರರಿಗ  ಲಸಿಕ  ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಿ. 

• ಕ  ೇವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕ ಗ್ಳ ಬಗ ೆ ತಪುು ಮಾಹಿತಗ  ಹ ೇಗ  
ಪೊತಕ್ತೊಯಿಸಬ ೇಕು ಎೆಂದು ತಳ್ಳಯಿರಿ. 

 

 
 
 

ನಿಮ್ಮನ್ುೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯಿರಿ 

ಮ್ತ್ುು ನಿೇವು ಕೆೊೇವಿಡ್ -19 ನಿಾಂದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು 

ನಲಿ್ಲ ನಮಮ COVID-19 ಲಸಿಕ ಯನುು ಹ ೇಗ  
ಮತುಿ ಎಲಿ್ಲ ಪಡ ಯಬಹುದು ಎೆಂಬುದನುು ತಳ್ಳಯಿರಿ. 

ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ 

ಗ  ಭ ೇಟಿ ನೇಡಿ. 

ನಿಮ್ಮನ್ುೆ ಮ್ತ್ುು ಇತ್ರರನ್ುೆ ಕೆೊೇವಿಡ್ -19 ನಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಲಸಿಕೆ 
ಹಾಕುವುದು ಉತ್ುಮ್ ಮಾಗಗವಾಗಿದೆ. 
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