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ஒன்றிணைந்து 
த�ொற்றுந�ொயிலிருந்து 

தெளிெருநெொம்
நீங்களே பிரத்திளே்கமா்க உதவுங்கள்: சுவிட்சர்ாந்தில் எவ்வேவு அதி்க நபர்கள் 

தடுப்பூசி ஏற்றிக் க்காள்கிறார்களோ, அவ்வேவு ள்வ்கமா்க கதாற்றுளநாய் 
முடிவுக்கு ்வரும். தடுப்பூசி சுேமா்கள்வ உங்களே ்கடுளமோன ள்காவிட-19 

ளநாய்்வாய்ப்படு்வதிலிருந்து பாது்காக்கினறது. அத்துடன இது நீங்கள் ள்வரளைப் 
பரப்பி மற்ற்வர்களுக்கு கதாற்ளற ஏற்படுத்தும் அபாேத்ளதக் குளறக்கிறது.

foph-coronavirus.ch/vaccination
த்க்வல் கதாடரபு க்காவிட-19-தடுப்பூசி: 0800 88 66 44



ஏ�ற்்ொ்த் �டுப்பூசி ந�ணெப்்படுகின்்றது?

க்காகரானா ள்வரஸ் அதி்கம் கதாற்றக்கூடிேது. ளநாய் ஏற்படட்வர்களில் 
ஒருபகுதியினருக்கு ்கடுளமோன பாதிப்பு்கள் ஏற்படடது. தீவிர சிகிசள்சப் பிரிவில் 
சிகிசள்ச கபறும் ளநாோேர்களில்  90மூ  ளம்ான்வர்கள் தடுப்பூசி ஏற்றாத்வர்கோகும். 
இந்த ளநாய் கதாற்றினால் நீணட்கா்ப் பினவிளேவு்களும் ஏற்பட்ாம்: க்காவிட 
அறிகுறி்களில் மூசசுத் திணறல், ள்சாரவு மற்றும் க்சேற்திறன குளறதல் ளபானறள்வ 
அடஙகும். இதனால் இளேளோர்கள் மற்றும் ்வேது்வந்த்வர்கள் பாதிப்பளடே்ாம்.

�டுப்பூசி எண� ெழங்குகின்்றது?

சுவிசில் அஙகீ்கரிக்்கப்படட அளனத்துத் தடுப்பூசி்களும் அதி கூடிே க்சேல்திறனுடேள்வ 
எனபதுடன உங்களே ்கடுளமோன க்காவிட-19 ளநாய் ஏற்படு்வதிலிருந்து 
பாது்காக்கினறது. தடுப்பூசி, ள்வரள்ச மற்ற்வர்களுக்குப் பரப்பும் ஆபத்ளதக் 
குளறக்கினறது - இவ்வாறு நீங்கள் உங்களே மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தில் விள்சடமா்க 
பாதிப்பளடேக்கூடிே்வர்கள், உங்கள் வீடடில் ்வசிப்ளபார, உங்கள் நணபர ்வடடத்ளத 
அல்்து உங்கள் கதாழில் சூழள்ப் பாது்காக்்க முடியும். எவ்வேவு அதி்கமான நபர்கள் 
தடுப்பூசி ஏற்றிக்க்காள்கினறார்களோ, அவ்வேவு குளற்வா்க க்காகரானா ள்வரஸ் 
்சமூ்கத்தில் பரவிக்க்காள்ளும் எனபதுடன அவ்வேவு குளற்வா்க மக்்களே ளநாய் 
கதாற்றும் அல்்து ளநாோல் இறப்பார்கள்.

ஒநே ்பொரணெயில் �டுப்பூசியொல் ஏற்்படும் �ன்ணமை்ள்:
– இள்வ க்காகரானா ள்வரஸ் கதாற்றிக்க்காள்ளும் ஆபத்ளதக் குளறக்கினறன. 
– இள்வ க்காவிட-19 கதாற்றினால் ஏற்படும் ்கடுளமோன விளேவு்களே மற்றும் 

நீணட்கா்ப் பினவிளேவு்களேத் தடுக்கினறன. 
– இள்வ ள்வரள்ச மற்ற்வர்களுக்குப் பரப்பும் ஆபத்ளதக் குளறக்கினறன. 
– இள்வ சு்காதார நிள்ேங்களின சுளம்களேக் குளறக்கினறன. 
– இள்வ அனறாட ்வாழ்வில் அதி்க சுதந்திரத்துக்்கான ்வாய்ப்ளப ்வழஙகு்வதில் 

பங்களிக்கினறது.  

�டுப்பூசி எவெொறு தெயல்்படுகின்்றது?

க்காவிட-19-தடுப்பூசி உடலில், குறிப்பா்க ள்வரசுக்கு எதிரான ளநாகேதிரப்புப் 
பாது்காப்ளப உரு்வாக்்க உதவுகினறது. உடலுக்குள் ள்வரஸ் நுளழந்ததும், அதற்கு 
எதிரா்கப் ளபாராடு்வதுடன அந்த ளநாய் ஏற்படாமல் தடுக்கினறது. தடுப்பூசி எமது 
ளநாகேதிரப்பு மணட்த்ளத, குறிப்பா்க க்காகரானா ள்வரசுக்கு எதிரா்கப் 
ப்ப்படுத்துகினறது மற்றும் பயிற்சிேளிக்கினறது.



எவெொ்றொன �டுப்பூசி்ள் (்பொெணனக்கு) 
கிணைக்கின்்றன? 

சுவிற்்சர்ாந்தில் தற்கபாழுது இரணடு mRNA-தடுப்பூசி்களும் ஒரு க்வக்ளறார 
தடுப்பூசியும் கிளடக்கினறன?

mRNA-தடுப்பூசி்கள் பற்றிே ்காகணாளி   க்வக்ளறார அடிப்பளடயி்ான தடுப்பூசி 
பற்றிே ்காகணாளி

vimeo.com/492783396 vimeo.com/509686017

�டுப்பூசி ்பொது்ொப்்பொன�ொ?

சுவிசில் ஒவக்வாரு தடுப்பூசிக்கும் அனுமதி ளதள்வ. இதற்்கா்க அதி்கம் 
பாது்காப்பு, க்சேற்திறன மற்றும் தராதரம் ளதள்வப்படுகினறது. சுவிஸ் மருத்து்வ 
அளமப்பான சுவிஸ்கமடிக் க்காவிட-19க்கு எதிரான தடுப்பூசிளே துல்லிேமா்கப் 
பரிள்சாதித்ததுடன அள்வ்களுக்கு அனுமதி ்வழஙகியுள்ேது. அள்வ பாது்காப்பானதும் 
பேனதரக்கூடிேதுமாகும். 

யொருக்கு �டுப்பூசிணய ஏற்றிக்த்ொள்்ள சி்பொரிசு 
தெயயப்்படுகின்்றது?

– 12 ்வேதுக்்க ளமற்படட அளனத்து நபர்கள் 
– ்கரப்பமான கபண்கள் (தாளேயும் பிறக்்காத சிசுள்வயும் பாது்காக்்க) மற்றும் 

பாலூடடும் கபண்கள்  
– சு்கமளடந்த்வர்கள் (ஒரு தடுப்பூசி மடடுளம ளதள்வப்படும், ஒரு கதாற்றுளநாய் ஒரு 

தடுப்பூசி மருந்தா்க இேஙகும்) 

12 ்வேதிலிருந்து 17 ்வேது ்வளரயி்ான இே்வேதினர, ்கரப்பிணி மற்றும் தாய்ப்பாலூடடும் 
கபண்கள் ளபானற்வர்கள் மற்றும் ப்வீனமான ளநாகேதிரரபு ்சக்திளேக் க்காணட 
நபர்களுக்கு mRNA-தடுப்பூசி்கள் மடடுளம சிபாரசு க்சய்ேப்படுகினறன.

https://vimeo.com/492783396
https://vimeo.com/509686017


எங்கு �ொன் 
எனக்குத் �டுப்பூசி 

ஏற்றிக்த்ொள்்ளலொம்?
தடுப்பூசிளே தடுப்பூசி நடுநிள்ேங்கள், ள்வத்திே்சாள்்கள் அல்்து 

மருந்துச்சாள்்களில் அல்்து குடும்ப ள்வத்திேரிடம் மற்றும் நடமாடும் தடுப்பூசி 
்வா்கனங்களில் ஏற்றிக்க்காள்ே்ாம். நீங்கள் ்வசிக்கும் மாநி்த்தில் தற்ளபாது தடுப்பூசி 

ஏற்றும் த்வளண்கள் குறித்து நீங்கள் அறிந்து க்காள்ளுங்கள்:  
foph-coronavirus.ch/cantons

எங்கு �ொன் நமைலதி்  
�்ெல்்ண்ளக் ்ொைலொம்?

foph-coronavirus.ch/vaccination இல் நீங்கள் அளனத்து முக்கிே 
த்க்வல்்கள், மு்க்வரி்கள் மற்றும் தரவிறக்்கங்களேக் ்காண்ாம்.

இதில் அடஙகுபள்வ: 
– தடுப்பூசி குறித்த அளனத்துத் த்க்வல்்கள்- மற்றும் விேக்்க வீடிளோக்்கள் 
– தடுப்பூசி குறித்த உணளம்கள் 
– க்காவிட-்சானறிதழ் குறித்த அளனத்துத் த்க்வல்்கள் 
– தரவிறக்்கம் க்சய்்வதற்்கான த்க்வல் கபாருட்கள் 
– பேணிப்பது குறித்த அளனத்துத் த்க்வல்்கள்  

த்க்வல் கதாடரபு க்காவிட-19-தடுப்பூசி: 0800 88 66 44

தடுப்பூசி குறித்த த்க்வல்்கள் ள்வறு கமாழி்களில்:   
foph-coronavirus.ch/languages


