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ஒரு mRNA-தடுப் பு மரு ் துடை் கூடிய பூஸ்டர் தடுப் பூசி
(னபபெர்/பநயோை்பரக் , பமோநடர்ைோ)
mRNA- தடுப் பூசிகள் , ந ோயுற் று மருத்துவமனையில் அனுமதிக் கப் படும் நபோது கடுனமயோை
நகோவிட்-19 ந ோய் களுக்கு எதிரோக ை்றோகப் போதுகோக் கிை்றை. இ ் த தடுப் பூசிப் போதுகோப் பு,
வயது மற் றும் னவரஸ் மோறுபோட்னடப் பபோறுத்து கோலம் பெல் லக் குனறவனடயும் . ஒரு
நலெோை ந ோய் க் கு எதிரோை போதுகோப் பு மற் றும் னவரஸ் பரவுவதற் கு எதிரோை போதுகோப் பு
அனைத்து மக்களுக் கும் கோலம் பெல் லக் குனறவனடயும் . எைநவ 12 வயதுக் கு நமற் பட்ட
அனைவருக் கும் பூஸ்டர் தடுப் பூசினய பரி ் துனரக்கிநறோம் .
பூஸ்டர் தடுப் பூசி ஒை்று எதற் கோக?

விமளவுகளிலிரு ்து போதுகோக்கிை் றது (உ.ம் .

பூஸ்டர் தடுப் பூசி மூலம் , ந ோயெதிர்ப்பு

யகோவிட்-19 இை்

கட்டமமப் பு ந ோெ் க்கிருமிமெ

யதோழில் விபத்து). அத்துடை் இது

ிமைவூட்டுகிறது. தடுப் பூசி மூலமோை

ீ ை்டகோல விமளவுகள் ,

தற் கோலிகமோக மவரஸ் சுழற் சிமெயும்

உெர்வோை போதுகோப் பு மீள் கட்டமமக்கப்

குமறப் பதற் குப் பங் களிக்கும் . இ ் தப்

படுவதுடை்

பரி ்துமர விநெடமோகெ் யெல் லுபடிெோவது:

ீ ள் ப் பிக்கப் படுகிறது.

பூஸ்டர் தடுப் பூசி யோருக் கு சிபோர்சு
பெய் யப் படுகிை்றது?
பூஸ்டர் தடுப் பூசி 12 வெதுக்கு நமற் பட்ட
அமைவருக்கும் சிபோர்சு யெெ் ெப் படுகிை் றது.
 65 வெதுக்கு நமற் பட்ட

பர்களுக்கு

இவர்களுக்கு பூஸ்டர் தடுப் பூசி முதை் மமெோக
கடுமமெோை நகோவிட்-19 ந ோெ் ஏற் பட்டு
மவத்திெெோமலகளில் நெர்க்கப் படுவதி
லிரு ்து போதுகோப் பதற் கு சிபோர்சு
யெெ் ெப் படுகிறது. விநெடமோக இது:
- 75 வெதுக்கு நமற் பட்டவர்கள் ;
- 65 வெதுக்கு நமற் பட்ட

ோள் பட்ட

ந ோெ் களோல் போதிக்கப் பட்ட

பர்கள்

கடுமமெோை நகோவிட்- 19ந ோெ் வோெ் ப் படுவதற் கு அதி உெ்ெ 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
பரோமரிப் போளர்கள் .
 16 யதோடக்கம் 64 வெதோை

பர்கள்

பூஸ்டர் தடுப் பூசி 65 வெதுக்கு உட்பட்ட
பர்களுக்கு யதோற் றுந ோயிலிரு ்து
போதுகோப் மப அதிகரித்து, அமத அதிகமோக
இலகுவோக்கி, அநதநவமள மிக அரிதோக

- 65 வெதுக்குட்பட்ட

ோள் பட்ட

ந ோெ் களிைோல் போதிக்கப் பட்ட விநெட
அபோெத்திலுள் ள

பர்கள் கடுமமெோை

நகோவிட்- 19- ெ் வோெ் ப் படுவதற் கு அதி உெ்ெ
ஆபத்தில் 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 பைிெோளர்கள் மற் றும் விநெட
ஆபத்தில் உள் ளவர்கமளப் பரோமரிக்கும்
பைிெோளர்கள் .
கர்ப்பம் தரித்திருக்கும் கோலப் பகுதியிை் 2வது
மூை் றில் இரை்டு கோலப் பகுதியிலிரு ்து
கர்ப்பிைிப் யபை்கள் மற் றும் தோெ் ப் போல்
யகோடுக்கும் யபை்களுக்கும் பூஸ்டர் தடுப் பூசி
சிபோர்சு யெெ் ெப் படுகிை் றது.
 12 முதல் 15 வெது வமரயிலோை இமளஞர்கள்
யதோற் று மற் றும் நலெோை ந ோெ் க்கு எதிரோை
போதுகோப் மப அதிகரிக்கவும் , ய ருங் கிெ
யதோடர்புகளுக்கு (வீட்டு உறுப் பிைர்கள் ) பரவும்
அபோெத்மதக் குமறக்கவும் அவர்கள்
விரும் பிைோல் , பூஸ்டர் தடுப் பூசி பரி ்துமரக்கப்
படுகிறது.

தீவிர ந ோெ் மற் றும் அதை்

1

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

அதிக ஆபத்தில் உள் ள ோள் பட்ட ந ோெ் கள்
உள் ளவர்களுக்கோை ந ோெ் வமரவிலக்கைம் .

www.foph-coronavirus.ch/vaccination
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பூஸ்டர் தடுப் பூசி எப் நபோது

அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப் புக்கு யவவ் நவறு

நமற் பகோள் ளப் பட நவண்டும் ?

mRNA-தடுப் பூசிகள் பெை் படுத்தப் பட்டிருப் பிை் ,

ஒரு mRNA- தடுப் பூசி மூலம் முழுமமெோை

இவ் இரை்டு தடுப் பூசிகளில் ஒை் மறக்

அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப் பு ஏற் பட்ட பிை் பு 4

யகோை்டு பூஸ்டர் தடுப் பூசி நபோட்டுக்யகோள் ள

மோங் களுக்குப் பிை் பூஸ்டர் தடுப் பூசி நபோட

முடியும் .

சிபோர்சு யெெ் ெப் படுகிறது.

18 யதோடக்கம் 29 வெதோை

முழுமமெோையதோரு அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப் பு

/ பநெோை் யரக் பூஸ்டர் தடுப் பு மரு ்துக்கு

கீழ் வரும் ெ ் தர்ப்பங் களில் ஏற் படுகிை் றது:

முை் னுரிமம வழங் குமோறு சிபோர்சு

 ஒரு mRNA-தடுப் பு மரு ் தினுமடெ

யெெ் ெப் படுகிை் றது. 12 யதோடக்கம் 17 வெதோை

தடுப் பூசியிை் இரை்டு நடோஸ்களுக்குப்
பிை் ைர்; அல் லது
 யகோநரோைோ மவரஸோல்

பர்களுக்கு மபஸர்

பர்களுக்கு மபஸர் / பநெோை் யரக் பூஸ்டர்
தடுப் பு மரு ்து வழங் குமோறு சிபோர்சு
யெெ் ெப் படுகிை் றது.

உறுதிப் படுத்தப் பட்ட யதோற் றிை் பிை் ைர் +
ஒரு mRNA தடுப் பு மரு ் திை் தடுப் பூசி

மபஸர் /பநெோை் யரக் தடுப் பு மரு ்துக்கு

நடோஸுக்குப் பிறகு குமற ்தது 4 வோர கோல

பூஸ்டர் தடுப் பு மரு ்தோக அடிப் பமட

இமடயவளியில் (வரிமெக் கிரோமத்தில் தங் கி

ந ோெ் த்தடுப் பு நபோை் நற அநத அளவோை

இல் லோமல் )

நடோசிஸ் நபோடப் படுகிை் றது. நமோநடர்ைோ

ஒரு mRNA- தடுப் பூசி மூலம் முழுமமெோை

தடுப் பூசி மரு ் திை் பூஸ்டர் தடுப் பூசிக்கு

அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப் பு ஏற் பட்ட பிை் ைர்,

அமரவோசி நடோஸிஸ் யகோடுக்கப் படுகிறது.

யகோநரோைோ மவரஸிைோல் யதோற் று உறுதி
யெெ் ெப் படோதிருப் பிை் , கீழ் வருவை
யெல் லுபடிெோகும் :
 முழுமமெோை அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப் பு
ஏற் பட்ட பிை் 4 மோதங் களுக்குள் யதோற் று
ஏற் பட்டோல் , இத் யதோற் று ஏற் பட்டு 4
மோதங் களிை் பிை் ைர் பூஸ்டர் தடுப் பூசி
சிபோர்சு யெெ் ெப் படுகிை் றது.
 முழுமமெோை அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப் பு
ஏற் பட்ட பிை் 4 மோதங் களுக்கு நமலோக
யதோற் று ஏற் பட்டோல் , நமலதிக தடுப் பூசி
எதுவும் அவசிெமற் றது.
12 முதல் 15 வெதோை இமளநெோர்களுக்கு,
அவர்கள் முழுமமெோக அடிப் பமட ரீதிெோை
தடுப் பூசி யபற் ற 4 மோதங் களிை் பிை் ைர் ஒரு
யதோற் றுந ோெ் ஏற் படுமோக இரு ் தோல் ,
அவர்களுக்கு பூஸ்ரர் தடுப் பூசி பரி ்துமர
யெெ் ெப் படவில் மல.

ோை் எங் கு தடுப் பூசி நபோடலோம் ?
தடுப் பூசி நபோடுவதற் கு மோ ிலங் கநள
யபோறுப் போகும் . ீ ங் கள் எங் கு பதிவு யெெ் வது
மற் றும் எங் கு தடுப் பூசி நபோடலோம் எை் பமத
இமைெதளத்தில் அல் லது உங் கள்
மோ ிலத்திை் இை் நபோமலை் (www.foph-

coronavirus.ch/cantons) இல் அறி ் து
யகோள் ளுங் கள் . அல் லது உங் கள் மருத்துவர்
அல் லது மரு ்தோளரிடம் நகளுங் கள்
அடிப் பனட ந ோய் த்தடுப் பு நபோலநவ பூஸ்டர்
தடுப் பூசிக் கும் மீதமுள் ள தகவல் கள் ஒநர
மோதிரியோைனவ எை்பதுடை் «mRNA- தடுப் பு

மரு ் துடை் கூடிய நகோவிட்-19 தடுப் பூசி
பற் றிய பபோதுவோை தகவல் கள் » எை்ற
துண்டுப் பிரசுரத்தில் இவற் னற
வோசித்தறி ் து பகோள் ள முடியும் .

எவ் வோறோை தடுப் பூசி மரு ் து மற் றும் எ ் த
அளவுடை் (நடோசிஸ்) பூஸ்டர் தடுப் பூசி
நபோடப் படுகிறது?
யகோள் மகெளவில் , அடிப் பமட ந ோெ் த்தடுப் பு
நபோலநவ பூஸ்டர் தடுப் பூசிக்கும்
முடியுமோைவமர அநத தடுப் பூசி மரு ்து
பெை் படுத்தப் பட நவை்டும் . இது கிமடக்கோத
பட்ெத்தில் , மற் ற mRNA-தடுப் பூசிமெயும்
பெை் படுத்திக் யகோள் ள முடியும் .

www.foph-coronavirus.ch/vaccination

