உங் களையும் உங் கை் குடும் பத் ளதயும் ககோவிட்் - 19
இலிருந் து போதுகோக் க தடுப் பூசி கபோடுங் கை்
நேரடி ஆதரவு வழங் குேராக - தனிப்பட்ட பராமரிப்பு உதவியாளர்,
துணைப்பைி ேிபுைர், சிகிச்ணசயாளர், பராமரிப்பாளர் அல் லது மற் றவர் ேீ ங் கள் வழங் கும் கவனிப்பும் ஆதரவும் மற் றவர்களுக்கு மகிழ் சசி
் யான
மற் றும் ஆநராக்கியமான வாழ் க்ணகணய பராமரிக்க உதவுகிறது.
ேீ ங் கள் வயதான பபரியவர்களுடநனா அல் லது குணறபாடுகள்
உள் ளவர்களுடநனா பேருக்கமாக நவணல பசய் யலாம் , அவர்களில் பலர்
நகாவிட் -19 இலிருே்து கடுணமயான நோய் அபாயத்தில் உள் ளனர்.
உங் கள் பேருங் கிய பதாடர்பு ேீ ங் கள் நகாவிட் -19 ஐப் பபறுவதம்
பரவுவதற் கும் உங் கள் ஆபத்ணத அதிகரிக்கிறது. உங் கள்
வாடிக்ணகயாளர்களுக்கு முகமூடி அைியநவா அல் லது பிற பாதுகாப்பு
ேடவடிக்ணககணள எடுக்கநவா முடியாவிட்டால் இது குறிப்பாக உை்ணம
தடுப்பூசி நபாடுவதன் மூலம் உங் கணளயும் , உங் கள் குடும் பத்ணதயும் ,
வாடிக்ணகயாளர்கணளயும் பாதுகாக்க முடியும் . நகாவிட் -19 தடுப்பூசிகள்
இலவசமாக இப்நபாது அபமரிக்காவில் பரவலாகக் கிணடக்கின் றன.

ககோவிட்்-19 இலிருந் து உங் களையும் மற் றவர்களையும்
போதுகோக்க தடுப் பூசிகே சிறந் த வழிேோகும் .
தடுப் பூசி குறித்து உங் கைின்
ககை் விடகை் அல் லது கவளலகை் ?
• நகாவிட் -19 தடுப் பூசிகளின் பாதுகாப் பு மற் றும் அணவ
எவ் வளவு ேன்றாக நவணல பசய் கின்றன என்பது பற் றி உங் கள்
மருத்துவர் அல் லது மற் பறாரு சுகாதார ேிபுைரிடம் நபசுங் கள் .
• தடுப் பூசி ேிபுைர்களிடமிருே் து நேரடியாகக் நகட்கவும் ,
உங் கள் நகள் விகளுக் கான பதில் கணளப் பபறவும் , உங் கள்
பைியிடம் , சுகாதாரத் துணற அல் லது மற் பறாரு ேம் பகமான
ஆதாரத்தால் ஸ்பான்சர் பசய் யப் பட்ட கூட்டத்தில் கலே் து
பகாள் ளுங் கள் .
• ேீ ங் கள் ேம் பக்கூடிய தடுப் பூசி தகவணல எப் படி
கை்டுபிடிப் பது என்பணத அறிக. CDC.gov
(www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/vaccines/vaccine-benefits.html)
நபான்ற தகவல் களுடன் பிற ஆதாரங் களில் இருே் து தகவணல
ஒப் பிட்டுப் பாருங் கள்
• தடுப் பூசி அனுபவத்ணதப் பற் றி மற் றவர்களிடம் நகளுங் கள் .
ேம் பகமான சக பைியாளர்கள் , குடும் பத்தினர், ேை்பர்கள்
அல் லது விசுவாசத் தணலவர்களிடம் ஏன் தடுப் பூசி நபாட முடிவு
பசய் தார்கள் , எங் நக தடுப் பூசி நபாட்டார்கள் என்று நகளுங் கள் .
• தடுப் பூசி நபாட்ட பிறகு ேீ ங் கள் என்ன பசய் ய ஆரம் பிக் கலாம்
என்பது பற் றி நமலும் அறியவும் . முழுணமயாக தடுப் பூசி
நபாடப் பட்ட மக்கள் COVID-19 காரைமாக பசய் வணத ேிறுத்திய
சில விஷயங் கணளச் பசய் ய ஆரம் பிக் கலாம் www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html இல் நமலும் அறியவும் .

ஏற் கனகவ தடுப் பூசி கபோ்ப் ப்்்வரோ ?
தடுப் பூசி வவற் றிேோைரோகுங் கை்
• குடும் பம் , ேை்பர்கள் மற் றும் சக பைியாளர்களுடன்
தடுப் பூசி பபறுவதற் கான உங் கள் அனுபவத்ணதயும்
காரைங் கணளயும் பகிர்ே்து பகாள் ளுங் கள் .
• ேியமனங் கணள திட்டமிடவும் மற் றும் அவர்களின்
நகள் விகளுக்கு பதிலளிக்கவும் உதவுவதன் மூலம்
மற் றவர்களுக்கு தடுப் பூசி நபாட உதவுங் கள்
• நகாவிட்-19 தடுப் பூசிகள் பற் றிய தவறான தகவல் களுக்கு
எவ் வாறு பதிலளிக்க நவை்டும் என்பணத அறியுங் கள் .

தடுப் பூசி கபோ்்டு உங் களையும் ,
உங் கை் குடும் பத்ளதயும் , உங் கை்
வோடிக் ளகேோைர்களையும்
போதுகோக் கவும் .

உங் கள் நகாவிட் -19 தடுப் பூசிணய எங் கு,
எங் கு பபறலாம் என்பணத இங் கு
அறியுங் கள்  www.vaccines.gov.
நமலும் தகவலுக்கு 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
index.html
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