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�காதார அைமசச்கம் 

COVID-19 த�ப்�� தகவல் தாள் 
ப�ப்� 5.0 – ஏப்ரல் 1, 2021 

இந்த ஆவணம் அ�ப்பைடத் தகவல்கைள மட்�ேம வழங்��ற�, ேம�ம் 
ம�த்�வ ஆேலாசைன, ேநாய் கண்ட�தல் அல்ல� ��சை்ச அல்ல� 
சட்ட ஆேலாசைனைய வழங்�வதற்� அல்ல� அதற்கான ேநாக்கம் 
ெகாண்ட� அல்ல.  

இன்�வைர, �ன்வ�ம் COVID-19 த�ப்��கைளக் கனடா�ல் 
பயன்ப�த்�வதற்� ெஹல்த ்கனடா அங்�கரித்�ள்ள�: ஃைபசர-்
பேயாஎன்ெடக் COVID-19 த�ப்��, மாடரன்ா COVID-19 த�ப்��, 
அஸ்ட்ராெஜனிகா COVID-19 த�ப்��, ேகா��ல்ட் COVID-19 த�ப்�� , 
மற்�ம்ஜான்சன் COVID-19 த�ப்��. கனடா�க்� �நிேயாகம் உ�� 
ெசய்யப்பட்ட�டன் ஜான்சன் COVID-19 த�ப்�� பற்�ய தகவல்கள் இந்த 
ஆவணத்�ல் ேசரக்்கப்ப�ம்.   கனடா�ல் பயன்ப�த்�வதற்� 
அங்�கரிக்கப்பட்ட COVID-19 க்கான அைனத்� த�ப்��க�ம் 
க�ைமயான தரநிைலகைளப் பயன்ப�த்� ெஹல்த ்கனடாவால் 
ம�ப்�டப்பட்�ள்ளன.  அைனத்� த�ப்��க�ம் பா�காப்பாக�ம் 
பய�ள்ளதாக�ம் இ�ப்பைத உ�� ெசய்ய ெஹல்த ்கனடா ெதாடரந்்� 
கண்காணிக்�ம். 

தய�ெசய்� இந்த தகவல் தாைளக் கவனமாகப் ப�த்�, 
த�ப்��ையப் ெப�வதற்� �ன்� உங்கள் அைனத்� 
ேகள்�க�க்�ம் ஒ� �காதார வழங்�நர் ப�லளித்��ப்பைத 
உ��ப்ப�த்�க் ெகாள்�ங்கள். 

COVID-19 என்ப� என்ன? 
COVID-19 என்ப� ஒ� ��ய ெகாேரானா ைவரஸ் (SARS-CoV-2) �லம் 
ஏற்ப�ம் ஒ� ெதாற்�ேநாய் ஆ�ம். COVID-19 �சம்பர ்2019 இல் �தல் 
�ைறயாக கண்ட�யப்பட்ட� மற்�ம் அன்���ந்� ஒ� 
ெப�ந்ெதாற்ைற ஏற்ப�த்த உலகம் ��வ�ம் பர��ள்ள�. COVID-19 
�க்�யமாக ஒ� பா�க்கப்பட்ட நபர ்இ�மல், �ம்மல், பா�தல், ேபச�் 
அல்ல� �ச�்��ம் ேபா� அவரிட��ந்� மற்றவரக்�க்� பர��ற�. 
பா�க்கப்பட்டவரக்�க்� அ���கள் இல்லா�ட்டா�ம் �ட அவரக்ள் 

https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
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ேநாய்த்ெதாற்ைறப் பரப்ப ���ம் என்பைதக் கவனத்�ல் ெகாள்ள 
ேவண்�ம்.  COVID-19 அ���களில் இ�மல், �ச�்த் �ணறல், காய்சச்ல், 
�ளிர,் ேசார�் மற்�ம் வாசைன அல்ல� �ைவ இழப்� ஆ�யைவ 
அடங்�ம். ைவரஸால் பா�க்கப்பட்ட �ல�க்� அ���கேள இல்லாமல் 
இ�க்கலாம், மற்றவரக்ள் ேலசான� �தல் க�ைமயான� வைர 
அ���கைளக் ெகாண்�ள்ளனர.் 

COVID-19 த�ப்��கள் COVID-19 க்� எ�ராக எவ்வா� 
பா�காக்�ற�? 
அைனத்� த�ப்��க�ம் நம் உட�க்� ேநாய்த்ெதாற்� ேபான்ற 
ஒன்ைற வழங்�வதன் �லம் ேவைல ெசய்�ன்றன, இதனால் நம� 
ேநாெய�ரப்்� மண்டலம் இயற்ைக ேநாெய�ரப்்� சக்�ைய எவ்வா� 
உ�வாக்�வ� என்பைதக் கற்�க்ெகாள்ள ���ம். இந்த இயற்ைக 
பா�காப்�, எ�ரக்ாலத்�ல் COVID-19 ைவரஸுடன் ெதாடர�் ெகாண்டால், 
எ�ரக்ாலத்�ல் ஏற்ப�ம் ேநாையத் த�க்க உத��ற�.  த�ப்�� �லம் 
உங்க�க்� COVID-19 வரா�.  

COVID-19 த�ப்��கள் எவ்வா� பா�காப்ைப வழங்��ன்றன என்ப� 
பற்�ய �ரிவான தகவல்கைள ெபா� �காதார ஒன்ரா�ேயா�ன் (PHO) 
COVID-19 த�ப்��கள்  வைலப்பக்கத்�ல் காணலாம் மற்�ம் COVID-19 
த�ப்�� மற்�ம்COVID-19 த�ப்��கள் பற்� நீங்கள் ெதரிந்� ெகாள்ள 
ேவண்�யைவ: ைவரஸ் ெவக்டர ்சாரந்்த த�ப்��கள்.  

கனடா�ல் பயன்ப�த்�வதற்� அங்�கரிக்கப்பட்ட அைனத்� COVID-
19 த�ப்��க�ம் அ����ள்ள, ஆய்வக உ��ப்ப�த்தப்பட்ட 
ேநா���ந்� பா�காப்ப�ல் பய�ள்ளதாக இ�க்�ற�.  
த�ப்���ன் இரண்� ேடாஸ்க�ம் மக்க�க்� வழங்கப்பட்� 
நடத்தப்பட்ட ெபரிய ஆய்�களில், அைனத்� த�ப்��க�ம் 
அ����ள்ள, ஆய்வக உ��ப்ப�த்தப்பட்ட COVID-19 ேநாய்த்ெதாற்றால் 
மக்கள் ேநாய்வாய்ப்ப�வைதத் த�ப்ப�ல் �க�ம் நன்றாக ேவைல 
ெசய்தன.  த�ப்���ன் ெசயல்�றன் �தலாவ� ேடாஸ் எ�த்த 14 
நாட்க�க்�ப் �ற� மற்�ம் இரண்டாவ� ேடாஸ் எ�ப்பதற்� �ன் 
ஃைபசர-்பேயாஎன்ெடக் மற்�ம் மாடரன்ா�ற்� 90% க்�ம் அ�கமாக�ம், 
அஸ்ட்ராெஜெனகா / ேகா��ல்�ற்� 70% க்�ம் அ�கமாக�ம் இ�க்�ம் 
என ம�ப்�டப்பட்�ள்ள�.  பரிந�்ைரக்கப்பட்ட இைடெவளி�ல் 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
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இரண்டாவ� ேடாஸ் எ�த்தப் �ற� த�ப்�� ெசயல்�றன் ஃைபசர-்
பேயாஎன்ெடக் மற்�ம் மாடரன்ா�க்� 90% க்�ம் அ�கமாக�ம், 
அஸ்ட்ராெஜனிகா / ேகா��ல்�க்� 80% க்�ம் அ�கமாக�ம் இ�க்�ம் 
என்� ம�ப்�டப்பட்�ள்ள�. இந்த த�ப்��களின் இரண்� 
ேடாஸ்கைள�ம் நீங்கள் ெப�வ� �க்�யம்).  இரண்டாவ� ேடாஸ் 
த�ப்�� ெபறப்ப�ம் வைர COVID-19 க்� எ�ரான நீண்டகால பா�காப்� 
அைடய ��யா�.  கனடா�ல் பயன்ப�த்�வதற்� 
அங்�கரிக்கப்பட்ட COVID-19 த�ப்��கள் அைனத்�ம் 
ம�த்�வமைன�ல் அ�ம�க்கப்ப�வைதத ்த�ப்ப�ல் �க�ம் 
பய�ள்ளதாக இ�க்�ம்.   

இந்த த�ப்��கைள யார் ெபற ���ம்? 
த�ப்��க்� எ�ராக அ���கள் இல்லாதவரக்ள் மற்�ம் தற்ேபா� 
அைடயாளம் காணப்பட்ட �ன்�ரிைம ��க்களில் இ�ப்பவரக்�க்� 
ஒ� ��ைமயான த�ப்�� வரிைசகள் வழங்கப்பட ேவண்�ம். 

• ஃைபசர-்பேயாஎன்ெடக் COVID-19 த�ப்�� தற்ேபா� 16 வய� மற்�ம் 
அதற்� ேமற்பட்ட நபரக்�க்� அங்�கரிக்கப்பட்�ள்ள�. 

• மாடரன்ா COVID-19 த�ப்�� தற்ேபா� 18 வய� மற்�ம் அதற்� 
ேமற்பட்ட நபரக்�க்� அங்�கரிக்கப்பட்�ள்ள�. 

• அஸ்ட்ராெஜனிகா COVID-19 த�ப்�� மற்�ம் ேகா��ல்ட் தற்ேபா� 18 
வய� மற்�ம் அதற்� ேமற்பட்ட நபரக்�க்� 
அங்�கரிக்கப்பட்�ள்ள�.  இந்த ேநரத்�ல், த�ப்�� க்கான ேத�ய 
ஆேலாசைனக் �� (NACI) பரிந்�ைரப்ப� என்னெவன்றால் 
அஸ்ட்ராெஜனிகா COVID-19 த�ப்�� மற்�ம் ேகா��ல்ட் 
ஆ�யவற்ைற 55 வய�ற்�ட்பட்ட ெபரியவரக்ளில் 
பயன்ப�த்தக்�டா�.  

�ன்�ரிைமஅ�ப்பைட�ல் இந்த ேநரத்�ல் த�ப்��ையப் ெப�வதற்� 
நீங்கள் த���ள்ளவரா என்பைதக் கண்ட�யப் பாரக்்க�ம்  
ஒன்ரா�ேயா�ன் COVID-19 த�ப்��த் �ட்டம்.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan
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த�ப்��ையப் ெப�வதற்� �ன், உங்க�க்� த�ப்�� 
வழங்�ம் �காதார வழங்�நரிடம் �ன்வ�வனவற்ைறத் 
ெதரி�க்க�ம்: 
• உங்க�க்� தற்சமயம் உடல்நிைல சரி�ல்ைல அல்ல� COVID-19 இன் 

அைடயாளங்கள் மற்�ம் அ���கள் ெதன்ப��ற�. 
• COVID-19 த�ப்�� அல்ல� அல்ல� த�ப்��களில் உள்ள ஏேத�ம் 

உட்ெபா�ட்களின் காரணமாக �ன்� உங்க�க்� ஒவ்வாைமைய 
ஏற்பட்��க்�ற�. 

• உங்க�க்� ஒவ்வாைம அல்ல� ஒவ்வாைம �ரசச்ைனகள் இ�க்�ற�. 
• நீங்கள் கரப்்பமாக இ�க்கலாம் அல்ல� தாய்ப்பால் ெகா�க்��ரக்ள். 
• ேநாய் அல்ல� ��சை்ச காரணமாக உங்கள் ேநாய் எ�ரப்்� சக்� 

�ைற�ற� அல்ல� ஒ� ஆட்ேடா இம்�ன் �ரசச்ைன உங்க�க்� 
இ�ப்ப� கண்ட�யப்ப��ற�. 

• கடநத் கால த�ப்�� அல்ல� ம�த்�வ ெசயல்�ைறையப் ெபற்ற 
�ற� நீங்கள் மயக்கமைடந்�ரக்ள் அல்ல� தைல�ற்றல் ஏற்பட்ட� 
அல்ல� உங்க�க்� ஊ�கள் ேபா�வ�ல் பயம் உள்ள�. �காதார 
வழங்�நர ்உங்க�க்� உத�ட ஆதர� அளிக்கலாம், 
எ�த்�க்காட்டாக, மயக்கம் ஏற்படாம��க்க உங்கைள 
ப�க்கைவத்� த�ப்��ையப் ெப�வதற்�ப் பரிந்�ைரப்ப�. 

• உங்க�க்� இரத்தப்ேபாக்� ேகாளா� உள்ள� அல்ல� இரதத்ம் 
உைறவைத பா�க்கக்��ய ம�ந்�கைள 
எ�த்�க்ெகாண்��க்��ரக்ள். இந்த தகவல் �காதார வழங்�ந�க்� 
ஊ� �லம் இரத்தப்ேபாக்� அல்ல� �ராய்ப்� நிகழ்வைதத ்த�க்க 
உத�ம். 

• கடந்த 14 நாட்களில் ேவ� ஏேத�ம் த�ப்��ைய (COVID-19 த�ப்�� 
அல்ல) நீங்கள் ெபற்�ள்ளீரக்ள். 

�றப்� மக்கள்ெதாைக வ�காட்டல் ஆவணத்�ற்கான த�ப்�� 
பரிந்�ைரகள் தாய்ப்பால் ெகா�க்�ம் அல்ல� கரப்்பமாக இ�ப்பவரக்ள், 
ஒவ்வாைம, ஆட்ேடா இம்�ன் நிைலைமகள் அல்ல� ேநாய் அல்ல� 
��சை்ச காரணமாக ேநாய் எ�ரப்்� சக்� �ைறந்தவரக்ள், அத்�டன் 
COVID-19 இன் க�ைமயான �ைள�க�க்� ஆளாகக்��ய அ�க 
ஆபத்�ல் உள்ள இளம் ப�வத்�ன�க்� ��தல் தகவல்கைள 
வழங்��ற�.  உங்கள் ம�த்�வ நிைல�ன் அ�ப்பைட�ல் த�ப்�� 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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உங்க�க்� சரியானதா என்ப� பற்� உங்க�க்� ேகள்�கள் இ�ந்தால், 
உங்கள் �காதார வழங்�ந�டன் ேப�ங்கள். 

இந்த த�ப்��கைளப் ெப�வைத யார் 
தாமதப்ப�த்த ேவண்�ம்? 

• கடந்த14 நாட்களில் மற்ெறா� த�ப்�� (COVID-19 த�ப்�� அல்ல)
ெபற்ற நபரக்ள்.

• ஒ� க�ைமயான ேநாய் அ���கைளக் ெகாண்ட நபரக்ள்; ேநா�ன்
�ைளவாக ஏற்ப�ம் எந்தெவா� �ரசச்ைனகைள�ம் த�ப்��
ெதாடரப்ான பக்க�ைள�க�க்�த் ெதாடர�்ப�த்�க் ��வைதத்
த�ரப்்பதற்காக அ���கள் ��ைமயாக ��ம் வைர இந்த நபரக்ள் 
காத்��க்க ேவண்�ம்.

• COVID-19 அ���கள் உள்ள நபரக்ள். COVID-19 பர�ம் ஆபத்ைதக்
�ைறக்க, இந்த நபரக்ள் ஒ� ேநாய்த்த�ப்� ம�ந்� வழங்கப்ப�ம்
�ளினிக்/இடத்�ற்� வந்தால், தற்ேபாைதய உள்�ர ்ெபா� �காதார
நடவ�க்ைககைளப் �ன்பற்�மா� அ���த்தப்ப�வாரக்ள் மற்�ம்
பரிேசாதைன ெசய்ய ஊக்��க்கப்ப�வாரக்ள்.

• COVID-19 ேநாய்த்ெதாற்� இ�ப்பதாக சந்ேத�க்கப்ப�ம் அல்ல�
உ��ப்ப�த்தப்பட்ட அல்ல� ேகாCOVID-19 ேநாயாளி�டன்
ெந�ங்�ய ெதாடர�் காரணமாக தங்கைளத் தனிைமப்ப�த்�மா�
அ���த்தப்பட்ட அ����ள்ள மற்�ம் அ���யற்ற நபரக்ள் ஒ�
த�ப்�� வழங்�ம் �ளினிக்�ல் கலந்� ெகாள்ளக்�டா� மற்�ம்
அவரக்ளின் தனிைமப்ப�த்தப்பட்ட காலம் ���ம் வைர தங்கள்
த�ப்��ையப் ெப�வதற்� காத்��க்க ேவண்�ம்.

த�ப்�� எவ்வா� வழங்கப்ப��ற�? 
இந்த த�ப்�� ைக�ன் ேமல்ப���ல் (ெடல்ேடாய்ட் தைசக்�ள்) ஊ� 
�லம் ெச�த்தப்ப��ற�.  ஃைபசர-்பேயாஎன்ெடக், மாடரன்ா மற்�ம் 
அஸ்ட்ராெஜனிகா/ ேகா��ல்ட் த�ப்��க�க்கான COVID-19 
த�ப்���ன் இரண்டாவ� ேடா�ன் கால இைடெவளிைய �தல் 
ேடாஸுக்�ப் �ற� 4 மாதங்கள் வைர நீட்�க்க ேநாய்த்த�ப்�க்கான 
ேத�ய ஆேலாசைனக் ���ன் (NACI) பரிந்�ைரகைள இந்த மாகாணம் 
�ன்பற்� வ��ற� . 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
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• ஃைபசர-்�ேயாஎன்ெடக் த�ப்��க்�, இரண்டாவ� ேடாஸுக்�ப் 
பரிந�்ைரக்கப்ப�ம் கால இைடெவளி �தல் ேடாஸ் ேபாடப்பட்� 4 
மாதங்க�க்� �றகா�ம். 

• மாடரன்ா த�ப்��க்�, இரண்டாவ� ேடாஸுக்�ப் 
பரிந�்ைரக்கப்ப�ம் கால இைடெவளி �தல் ேடாஸ் ேபாடப்பட்� 4 
மாதங்க�க்� �றகா�ம். 

• அஸ்ட்ராெஜனிகா மற்�ம் ெகா��ல்ட் த�ப்��க்�, இரண்டாவ� 
ேடாஸுக்�ப் பரிந�்ைரக்கப்ப�ம் கால இைடெவளி �தல் ேடாஸ் 
ேபாடப்பட்� 4 மாதங்க�க்� �றகா�ம். 

மக்கள் தங்கள் �� த�ப்�� ெதாட�க்�ம் அேத COVID-19 த�ப்�� 
தயாரிப்ைபப் ெபற ேவண்�ம் (அதாவ� நபர ்தங்கள் �தல் மற்�ம் 
இரண்டாவ� ேடாஸ்க�க்� அேத த�ப்��ையப் ெபற ேவண்�ம்). 
ேவ�பட்ட வைககைளக் ெகாண்ட த�ப்��கைள (எ.கா. mRNA, ைவரஸ் 
ெவக்டார)் ெவவ்ேவ� த�ப்��களாகக் க�த ேவண்�ம் மற்�ம் 
அைவகைள ஒேர ெதாடரில் பயன்ப�த்தப்படக்�டா�.  

த�ப்��களில் உள்ள உட்ெபா�ட்கள் யாைவ? 

உடெ்பா�
ட்கள் 

ஃைபசர்-
பேயாஎன்ெட
க் 

மாடர்னா அஸ்ட்ராெஜ
னிகா/ 
மற்�ம் 
ேகா��ல்ட் 

ம�த்�வம் 

• mRNA • mRNA • இன்ப்ெப�க்
கம் ஆகாத 
ைவரஸ் 
�ைசயன் 
(ChAd) 
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உடெ்பா�ட்க
ள் 

ஃைபசர்-
பேயாஎன்ெடக் மாடர்னா 

அஸ்ட்ராெஜனி
கா/ மற்�ம் 
ேகா��ல்ட் 

ம�த்
�வம் 
அல்
லாத�  

�ப்
��
கள் 

• ALC-0315 
• ALC-0159 - 

ஒ� 
பா�எ��ன் 
�ைளேகால் 
(PEG) 

• 1,2-
�ஸ்ேடரா�
ல்-எஸ்என்-
�ளிசேரா -3-
பாஸ்ேபாேகா
�ன் (DSPC) 

• ெகா�ப்� 

• 1,2-
�ஸ்ேடரா�
ல்-எஸ்என்-
�ளிசேரா -3-
பாஸ்ேபாேகா
�ன் (DSPC) 

• ெகா�ப்� 
• PEG2000 DMG 

SM-102 

• �ேஸா�யம் 
எ�ேடட் 
ைடைஹட்ேர
ட் (EDTA) 

• எத்தனால் 
• எல் - 

�ஸ்ைட�ன் 
• எல் - 

�ஸ்ைட�ன் 
ைஹட்ேரா�
ேளாைர� 
ேமாேனா
ைஹட்ேரட் 

• பா�சாரே்பட் 
80 

உப்�
கள் 

• ைடபா�க் 
ேசா�யம் 
பாஸ்ேபட் 
ைடைஹட்ேர
ட் 

• ேமாேனாேப
�க் 
ெபாட்டா�ய
ம் பாஸ்ேபட் 

• ெபாட்டா�ய
ம் 
�ேளாைர� 

• ேசா�யம் 
�ேளாைர� 

• அ��க் 
அ�லம் 

• ேசா�யம் 
அ�ேடட் 
ட்ைரைஹட்
ேரட் 

• ட்ேராெமத்த
ைமன் 

• ட்ேராெமத்த
ைமன் 
ைஹட்ேரா�
ேளாைர� 

• ெமக்னீ�யம் 
�ேளாைர� 
ெஹக்ஸா
ைஹட்ேரட் 

• ேசா�யம் 
�ேளாைர� 

சரக்்
கைர 

• �க்ேராஸ் • �க்ேராஸ் • �க்ேராஸ் 

 • ஊ�க்� 
தண்ணீர ்

• ஊ�க்� 
தண்ணீர ்

• ஊ�க்� 
தண்ணீர ்
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பா�எத�்�ன் �ைளக்கால் (PEG), மற்�ம்பா�ேசார்ேபட் 80மற்�ம் / 
அல்ல� ட்ேராெமத்தாைமன்உள்ளிட்ட இந்த ெபா�ட்க�க்� �ல�க்� 
ஒவ்வாைம இ�க்கலாம் என்பதால் இந்த பட்�யைல கவனமாக 
ம�ப்பாய்� ெசய்வ� �க்�யம்..  இ�ப்��ம், இைவ அரிதாகேவ 
ஒவ்வாைம எ�ர�்ைனகைள ஏற்ப�த்��ன்றன.  பா�எத்��ன் 
�ைளக்ேகால் (PEG) ம�ந்�கள், ெகாேலாேனாஸ்ேகா�க்கான �டல் 
தயாரிப்� ெபா�ட்கள், , மல�ளக்�கள், இ�மல் �ரப்�கள், 
காஸ்ெம�க்ஸ், ச�ம �ரீம்கள், ச�மத்�ல் மற்�ம் அ�ைவ 
��சை்சகளின் ேபா� பயன்ப�த்தப்ப�ம் ம�த்�வ ெபா�ட்கள் மற்�ம் 
�த்ேபஸ்ட், கான்டாக்ட் ெலன்ஸ்கள் மற்�ம் கான்டாக்ட் ெலன்ஸ் 
சல்�ஷன் ேபான்ற தயாரிப்�களில் காணப்ப��ற�.  பா�எத்��ன் 
�ைளக்ேகால் உண� அல்ல� பானங்களி�ம் காணப்ப��ற�, ஆனால் 
உண� அல்ல� பானங்களில் இ�ந்� ஒவ்வாைம எ�ர�்ைனகைள 
ஏற்ப�த்�வதாக அ�யப்பட�ல்ைல.  பா�சாரே்பட் 80, ம�த்�வத் 
தயாரிப்�கள் (ைவட்ட�ன் எண்ெணய்கள், மாத்�ைரகள் மற்�ம் 
ஆன்�ேகன்சர ்ஏெஜண்ட்�கள் ேபான்றைவ) மற்�ம் 
காஸ்ெமட்�க்�களில் காணப்ப��ற�. ட்ேராெமத்தைமன் என்ப� 
வாய்வ� மற்�ம் அல்�ண்வ� எ�ம் ேவ�பட்ட வ��ன் ஒ� 
ப��யா�ம். 

த�ப்���னால் ஏற்ப�ம் பக்க 
�ைள�கள் என்ன? 
அைனத்� த�ப்��கைள�ம் ேபாலேவ, COVID-19 த�ப்��க�ம் பக்க 
�ைள�கைள ஏற்ப�த்தலாம், இ�ப்��ம் எல்ேலா�க்�ம் பக்க 
�ைள�கள் ஏற்ப�வ�ல்ைல மற்�ம் அவற்ைற அ�ப�ப்பவரக்�ம் 
ெப�ம்பா�ம் ��ய அள�லான பக்க �ைள�கைளேய ���றாரக்ள். 
COVID-19 த�ப்�� ெபற்ற �ற� �க�ம் ெபா�வாக ெதரி�க்கப்ப�ம் 
பக்க �ைள�களாவன ஊ� ேபாட்ட இடத்�ல் வ�, �வந்�ேபாவ� 
அல்ல� �க்கம், ேசார�், தைலவ�, தைச வ�, �ட்� வ�, �ளிர,் மற்�ம் 
ேலசான காய்சச்ல் உள்ளிட்ட ��ப்�ட்ட எ�ர�்ைள�கள் ஆ�ம். 

இந்த COVID-19 த�ப்��கள் பற்�ய தற்ேபாைதய ஆய்�களான�, 
க�ைமயான பக்க �ைள�கள் ஏற்பட்டதாக இன்�வைர 
கண்ட�யப்பட்ட நிகழ்�கள் �க�ம் அரிேத என்பைதக் காட்��ன்றன. 
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இந்த ஆய்�களில் த�ப்��ையப் ெபற்றவரக்�க்� ஏேத�ம் நீண்ட கால 
பக்க �ைள�கள் ஏற்ப��றதா என ெதாடரந்்� 
கண்காணிக்கப்ப��றாரக்ள். 

க�ைமயான ஒவ்வாைம எ�ர�்ைள� ஏற்பட்டால் அைத நிரவ்�க்க 
ம�த்�வ ஊ�யரக்ள் தயாராக உள்ளனர.்  COVID-19 த�ப்���ன் 
இரண்டாவ� ேடாைஸப் ெப�ம்ேபா�, இரண்டாவ� ேடாைஸ 
வழங்�ம் �காதார வழங்�நரிடம் �தல் ேடாைஸப் ெபற்ற �ற� 
உங்க�க்� ஏேத�ம் பக்க �ைள�கள் இ�ந்ததா என ெசால்�ங்கள். 

�க அரிதாக, அஸ்ட்ராெஜனிகா / ேகா��ல்ட் த�ப்�� ெபற்ற �ற� 
அரிதான இரத்த உைறதல் �ரசச்ைன�டன் இந்த த�ப்��கள் 
ெதாடர�்ப�த்தப்பட்�ள்ள� ம�த்�வரக்ள் இைத “த�ப்�� 
�ண்டப்பட்ட �ேராத்ேராம்ேபா�க் ேநாெய�ரப்்� இரத்த உைற�” (VIPIT) 
என்� அழக்�ன்றனர.் இந்த இரதத்க் கட்�களில் இரண்� �க்�ய 
அம்சங்கள் உள்ளன: அைவ த�ப்�� ெபற்ற 4 �தல் 20 நாட்க�க்�ப் 
�ற� ஏற்ப��ன்றன, ேம�ம் அைவ �ைறந்த �ேளட்ெலட்க�டன் 
(இரத்தப்ேபாக்ைக நி�த்�வதற்� இரத்தக் கட்�கைள உ�வாக்க உத�ம் 
��ய இரத்த அ�க்கள்) ெதாடர�்ைடயைவ. VIPIT �க�ம் அரிதான� 
என்� ெதரி�ற�, ஒவ்ெவா� 125,000 நபரக்ளில் 1 நப�க்� �தல் 1 
�ல்�யன் மக்களில் 1 நபர ்என இவற்��ைட�ல் நிகழ்�ற�. இ� 55 
வய�ற்�ட்பட்ட ெபண்க�க்� �க�ம் ெபா�வாக ஏற்படக்��யதா�ம். 
ேம�ம் தகவ�க்�அஸ்ட்ராெஜனிகா COVID-19 த�ப்��ையத் ெதாடரந்்� 
VIPIT என்பைததய�ெசய்� பாரக்்க�ம் . 

ெஹல்த் கனடா COVID-19 ��ந்� கனடா மக்கைளப் பா�காப்ப�ல் 
அஸ்ட்ராெஜனிகா / ேகா��ல்ட் த�ப்���ன் நன்ைமகள் ெதாடரந்்� 
அதனால் �ைள�ம் அபாயங்கைள �ட அ�கமாக உள்ளன என்� இைத 
ம�ப்�� ெசய்� �ரம்ானித்�ள்ள�. இரதத்ம் உைறதல் ��ப்பாக 
வயதானவரக்�க்� ெபா�வாக நிகழக்��யதா�ம். COVID-19 இரத்த 
உைறத�டன் ெதாடர�்ைடய�, எனேவ அைனத்� COVID-19 
த�ப்��க�ம் கடந்த காலத்�ல் இரத்த உைற� ஏற்பட்டவரக்�க்� 
அல்ல� இரத்த உைறதல் ��ம்ப வரலாற்ைறக் ெகாண்டவரக்�க்�ம், 

https://covid19-sciencetable.ca/glossary/#thrombocytopenia
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-confirms-that-the-benefits-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-continue-to-outweigh-the-risks-for-use-in-canada.html
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இரதத்த்ைத ெம�தாக்�ம் ம�ந்�கைளப் எ�த்�க்ெகாள்பவரக்�க்�ம் 
ெதாடரந்்� பரிந�்ைரக்கப்ப��ன்றன.  

என� �காதார வழங்�நைர நான் 
எப்ேபா� அைழக்க ேவண்�ம்? 
உங்கைளக் கவைலக்�ள்ளாக்�ம் அல்ல� �ல நாட்க�க்�ப் �ற�ம் 
உங்கைள �ட்� ெசல்லக்��யதாகத ்ேதான்றாத பக்க �ைள�கைள 
நீங்கள் அ�ப�த்தால், உங்கள் �காதார வழங்�நைரத் ெதாடர�் 
ெகாள்ள�ம் அல்ல� ம�த்�வ உத�ைய நாட�ம். 

த�ப்��ையப் ெபற்ற �ன்� நாட்க�க்�ள் �ன்வ�ம் பாதகமான 
எ�ர�்ைள�கள் ஏேத�ம் நிகழ்ந்தால் அ���ள்ள அவசர��சை்சப் 
�ரி�க்�ச ்ெசல்�ங்கள் அல்ல� 911 ஐ அைழ�ங்கள்: 

• ேதால்�க்கம் 
• �கம் அல்ல� வா�ல் �க்கம் 
• �ச�்��வ�ல் �ரமம் 
• �க�ம் ெவளி�ய நிறம் மற்�ம் க�ைமயான மயக்கம் 
• அ�க காய்சச்ல் (40°C க்� ேமலாக) 
• வ�ப்� அல்ல� பக்கவாதம் 
• �ற ��ர அ���கள் (எ.கா., “�ள்க�ம் ஊ�க�ம்” அல்ல� 

உணர�்ன்ைம) 

நீங்கள் அஸ்ட்ராெஜனிகா/ேகா��ல்ட் த�ப்��ையப் ெபற்��ந்தால், 
த�ப்��ையப் ெபற்றப் �ற� �ன்வ�ம் அ���கள் ஏேத�ம் 
இ�ந்தால், தய�ெசய்� உடன� ம�த்�வ உத�ைய நா�ங்கள்: 

• �ச�்த் �ணறல் 
• மார�்ல் வ�  
• ஒ� ைக அல்ல� கா�ல் �க்கம் அல்ல� �ளிரந்்த ெவப்பநிைல 
• ெதாடரச்்�யான வ�ற்� வ� 
• க�ைமயான அல்ல� ேமாசமான தைலவ� அல்ல� மங்கலான 

பாரை்வ 
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• பல்ேவ� ��ய �ராய்ப்�கள், ச�மத்�ன் �ழ் �வப்� அல்ல� ஊதா 
�ள்ளிகள் அல்ல� இரத்த ெகாப்�ளங்கள் 

நீங்கள் உங்கள் உள்�ர ்ெபா� �காதாரப் �ரிைவத ்ெதாடர�் ெகாண்� 
ேகள்�கைளக் ேகட்கலாம் அல்ல� பாதகமான எ�ர�்ைளைவத் 
ெதரி�க்கலாம். 

என� இரண்டாவ� ேடாஸுக்� நான் 
எப்ேபா� ��ம்ப வரேவண்�ம்? 

உங்களன்ீ COVID-19 த�ப்���ன் �தல் ேடாஸ் இ� என்றால், த�ப்�� 
�ளினிக் அல்ல� உங்கள் �தல் ேடாைஸ உங்க�க்� வழங்�ய 
�காதார வழங்�நர ்அ���த்தல்ப� உங்கள் இரண்டாவ� ேடாஸ் 
ெப�வதற்� ��ம்ப�ம் வ�வைத உ�� ெசய்ய�ம்.  இரண்டாவ� 
ேடாஸ் த�ப்�� ெப�ம் வைர COVID-19 க்� எ�ரான பா�காப்� ஏற்ற 
அள�ல் இல்ைல என்பதால் நீங்கள் த�ப்���ன் இரண்� 
ேடாஸ்கைள�ம் ெப�வ� �க்�யமா�ம்  நீங்கள் உங்கள் இரண்டாவ� 
ேடாஸ் ெப�வதற்� வ�ம்ேபா� உங்கள் ேநாய்த்த�ப்� ம�ந்� 
ப�ைவக் ெகாண்� வர�ம். நீங்கள் �தல் �ைற ேபா�ம்ேபா� பக்க 
�ைள�கைள அ�ப�த்தா�ம், இரண்டாவ� ேடாைஸப் ெப�வ� 
�க�ம் �க்�யம் . 

என்�ைடய ஏேத�ம் சந்ேதகங்க�க்� 
நான் யாைரத் ெதாடர்� ெகாள்ள 
ேவண்�ம்? 
உங்க�க்� ஏேத�ம் ேகள்�கள் இ�ந்தால், உங்கள் �காதார 
வழங்�ந�டன் அல்ல� த�ப்�� வழங்�ம் நப�டன் ேப�ங்கள். 

http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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