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தடுப் பு மருந் துடன் கூடிய பூஸ்டர் தடுப் பூசி

(மபஸர்/பகயோன்சட ் , சமோகடர்னோ)
mRNA-தடுப் பு மருந் து ள்

டுமமயோன க ோவிட்-19 கநோய்

ள் ஏற் பட்டு மைத்தியசோமை ளிை்

கசர் ் ப் படுைதிலிருந் து நன்கு போது ோ ் கின்றன. இருப் பினும் , 65 ையது ் கு கமற் பட்டைர் லு ் கு,
தடுப் பூசியின் இப் போது ோப் பு
நபர் ளு ் கு, இறுதியோ

ோைப் கபோ ் கிை் குமறந் து சசை் ைைோம் என்று

தடுப் பூசி கபோடப் பட்டு 6 மோதங்

சசய் கிகறோம் . இதுைமரயும் , 65 ையதிற் குட்பட்டைர் ளு ் கு
தடுப் பூசியின் போது ோப் பு தன்மம குமறைமடந் ததோ
இகைசோ

ோண்பி ் கின்றது. இந்

ளிலிருந் து பூஸ்டர் தடுப் பூசிமய நோம் சிபோர்சு
டுமமயோன கநோய்

ளு ் கு எதிரோன

அைதோனி ் ப் படவிை் மை. இருப் பினும் ,

கநோய் ஏற் படுைதோற் கு எதிரோன போது ோப் பு மற் றும் மைரஸ் பரவுைதற் கு எதிரோன போது ோப் பு,

ோைப் கபோ ் கிை் எை் ைோ நபர் ளிடத்திலும் குமறைமடகிறது. எனகை, 16 முதை் 64 ையது ் கிமடயிலுள் ள
அமனைரு ் கும் பூஸ்டர் தடுப் பூசிமய நோம் சிபோர்சு சசய் கிகறோம் .
பூஸ்டர் தடுப் பூசி ஒன்று எதற்

ோ ?

பூஸ்டர் தடுப்பூசி மூலம் , ந ோயெதிர்ப்பு கட்டமமப்பு
ந ோெ் க்கிருமிமெ

ிமைவூட்டுகிறது. தடுப்பூசி

மூலமோை அதி உச்ச போதுகோப் பு மீள் கட்டமமக்கப்
படுவதுடை் ீ ள் ப் பிக்கப் படுகிறது.
பூஸ்டர் தடுப் பூசி யோரு ் கு சிபோர்சு
சசய் யப் படுகின்றது?
கடுமமெோை நகோவிட்-19 ந ோெ் ஏற் பட்டு
மவத்திெசோமலகளில் நசர்க்கப் படுவதிலிரு ்து
போதுகோப் பதற் கு பூஸ்டர் தடுப் பூசி 65 வெதுக்கு
நமற் பட்ட அமைவருக்கும் சிபோர்சு
யசெ் ெப்படுகிறது. விநசடமோக இது கீநே
உள் ளவர்களுக்கு சிபோர்சு யசெ் ெப் படுகிறது:
 75 வெதுக்கு நமற் பட்டவர்கள் ;
 65 வெதுக்கு நமற் பட்ட ோள் பட்ட ந ோெ் களோல்
போதிக்கப் பட்ட பர்கள் கடுமமெோை நகோவிட்- 19ந ோெ் வோெ் ப் படுவதற் கு அதி உச்ச ஆபத்தில் 1
உள் ளலவர்கள் ;
 வநெோதிபர் இல் லங் கள் , பரோமரிப் பு இல் லங் கள்
மற் றும் பகல் ந ர பரோமரிப் பு ிமலெங் களில்
வசிக்கும் முதிநெோர் மற் றும் பரோமரிப்போளர்கள் .
பூஸ்டர் தடுப்பூசிெோைது யதோற் றுக்கள் மற் றும்
இநலசோை ந ோெ் கள் தவிரவும் அவற் றிைோல் ஏற் படும்
பிை் விமளவுகளுக்கு எதிரோை போதுகோப் மப
அதிகரிக்க உதவுவதுடை் (உதோரணம் . நகோவிட்-19
இை் ீ ண்ட கோல பிை்விமளவுகள் , நவமலக்கு
யசல் லோதிருத்தல் ) மவரஸ் பரவுதமல தற் கோலிகமோக
குமறக்கவும் பங் களிப் மப ல் குகிை்றது. எைநவ
பூஸ்டர் தடுப்பூசி 16 - 64 வெது வமர உள் ள

1

அமைவருக்கும் சிபோர்சு யசெ் ெப்படுகிறது.
விநசடமோக:
 65 வெதுக்குட்பட்ட ோள் பட்ட ந ோெ் களிைோல்
போதிக்கப் பட்ட விநசட அபோெத்திலுள் ள பர்கள்
கடுமமெோை நகோவிட்- 19-ந ோெ் வோெ் ப் படுவதற் கு
அதி உச்ச ஆபத்தில் 1 உள் ள பர்கள் 1.
 வநெோதிபர் இல் லங் கள் , பரோமரிப் பு இல் லங் கள்
மற் றும் பகல் ந ர பரோமரிப் பு ிமலெங் களில்
வசிக்கும் 65 வெதுக்குட்பட்ட பர்கள் மற் றும்
பரோமரிப் போளர்கள் .
 ந ோெோளர்களுடை் ந ரடித் யதோடர்பிலுள் ள
சுகோதோரப் பணிெோளர்கள் மற் றும் விநசட
ஆபத்தில் உள் ளவர்கமளப் பரோமரிக்கும்
பணிெோளர்கள் .
கர்ப்பம் தரித்திருக்கும் கோலப் பகுதியிை் 2வது
மூை்றில் இரண்டு கோலப் பகுதியிலிரு ்து கர்ப்பிணிப்
யபண்கள் மற் றும் தோெ் ப்போல் யகோடுக்கும்
யபண்களுக்கும் பூஸ்டர் தடுப் பூசி சிபோர்சு
யசெ் ெப்படுகிை்றது.
பூஸ்டர் தடுப் பூசி எப் கபோது கமற் ச ோள் ளப் பட
கைண்டும் ?
ஒரு mRNA- தடுப் பூசி மூலம் முழுமமெோை அடிப்பமட
ந ோெ் த்தடுப் பு ஏற் பட்ட பிை்பு குமற ்தது 6
மோதங் களுக்குப் பிை் பூஸ்டர் தடுப் பூசி நபோட
முடியும் . முழுமமெோையதோரு அடிப் பமட
ந ோெ் த்தடுப் பு கீே் வரும் ச ்தர்ப்பங் களில்
ஏற் படுகிை்றது:


ஒரு mRNA-தடுப் பு மரு ்தினுமடெ தடுப் பூசியிை்
இரண்டு நடோஸ்களுக்குப் பிை்ைர்; அல் லது

அட்டவமண 2, பக்.11 இல் mRNA-தடுப்பூசிக்கோை சிபோர்சு:

அதிக ஆபத்தில் உள் ள

ோள் பட்ட ந ோெ் கள்

உள் ளவர்களுக்கோை ந ோெ் வமரவிலக்கணம்

www.foph-coronavirus.ch/vaccination
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யகோநரோைோ மவரஸோல் உறுதிப் படுத்தப் பட்ட

அறி ்து யகோள் ளுங் கள் . அல் லது உங் கள் மருத்துவர்

யதோற் றிை் பிை் ைர் + ஒரு mRNA தடுப் பு மரு ்திை்

அல் லது மரு ்தோளரிடம் நகளுங் கள்

தடுப் பூசி நடோஸுக்குப் பிறகு குமற ்தது 4 வோர
கோல இமடயவளியில் (வரிமசக் கிரோமத்தில்

அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப்பு நபோலநவ பூஸ்டர்

தங் கி இல் லோமல் )

தடுப் பூசிக்கும் மீதமுள் ள தகவல் கள் ஒநர

ஒரு mRNA- தடுப் பூசி மூலம் முழுமமெோை அடிப்பமட
ந ோெ் த்தடுப் பு ஏற் பட்ட பிை்ைர், யகோநரோைோ
மவரஸிைோல் யதோற் று உறுதி
யசெ் ெப்படோதிருப் பிை் , கீே் வருவை

மோதிரிெோைமவ எை்பதுடை் "mRNA- தடுப் பு

மரு ்துடை் கூடிெ நகோவிட்-19 தடுப் பூசி பற் றிெ
யபோதுவோை தகவல் கள் " எை்ற துண்டுப் பிரசுரத்தில்
இவற் மற வோசித்தறி ்து யகோள் ள முடியும் .

யசல் லுபடிெோகும் :


முழுமமெோை அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப் பு ஏற் பட்ட
பிை் 6 மோதங் களுக்குள் யதோற் று ஏற் பட்டோல் , இத்
யதோற் று ஏற் பட்டு ஆறு மோதங் களிை் பிை் ைர்
பூஸ்டர் தடுப்பூசி சிபோர்சு யசெ் ெப் படுகிை்றது.



முழுமமெோை அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப் பு ஏற் பட்ட
பிை் 6 மோதங் களுக்கு நமலோக யதோற் று
ஏற் பட்டோல் , நமலதிக தடுப் பூசி எதுவும்
அவசிெமற் றது.

எை் ைோறோன தடுப் பூசி மருந் து மற் றும் எந் த
அளவுடன் (கடோசிஸ்) பூஸ்டர் தடுப் பூசி
கபோடப் படுகிறது?
யகோள் மகெளவில் , அடிப்பமட ந ோெ் த்தடுப் பு
நபோலநவ பூஸ்டர் தடுப்பூசிக்கும் முடியுமோைவமர
அநத தடுப் பூசி மரு ்து பெை்படுத்தப் பட நவண்டும் .
இது கிமடக்கோத பட்சத்தில் , மற் ற mRNAதடுப் பூசிமெயும் பெை்படுத்திக் யகோள் ள முடியும் .
அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப்புக்கு யவவ் நவறு mRNAதடுப் பூசிகள் பெை்படுத்தப் பட்டிருப் பிை் , இவ்
இரண்டு தடுப் பூசிகளில் ஒை்மறக் யகோண்டு பூஸ்டர்
தடுப் பூசி நபோட்டுக்யகோள் ள முடியும் .
அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப்பு நபோை்நற 30
வெதுக்குட்பட்ட

பர்களுக்கு மபஸர் /பநெோை்யரக்

பூஸ்டர் தடுப் பு மரு ்துக்கு முை்னுரிமம வேங் குமோறு
சிபோர்சு யசெ் ெப் படுகிை்றது.
மபஸர் /பநெோை்யரக் தடுப் பு மரு ்துக்கு பூஸ்டர்
தடுப் பு மரு ்தோக அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப்பு
நபோை்நற அநத அளவோை நடோசிஸ்
நபோடப் படுகிை்றது. நமோநடர்ைோ தடுப் பூசி மரு ்திை்
பூஸ்டர் தடுப்பூசிக்கு அமரவோசி நடோஸிஸ்
யகோடுக்கப் படுகிறது.
நோன் எங் கு தடுப் பூசி கபோடைோம் ?
தடுப் பூசி நபோடுவதற் கு மோ ிலங் கநள
யபோறுப் போகும் . ீ ங் கள் எங் கு பதிவு யசெ் வது மற் றும்
எங் கு தடுப் பூசி நபோடலோம் எை்பமத
இமணெதளத்தில் அல் லது உங் கள் மோ ிலத்திை்
இை்நபோமலை் (www.bag-coronavirus.ch/kantone) இல்

www.foph-coronavirus.ch/vaccination

