
தடுப்பூசி உங்கள் ஆர�ோக்கியத்தத போதுகோக்க மிகவும் பயனுள்ள வழிகளில் ஒன்றோகும். 
கனடோவில் பயன்படுத்தப்படும் COVID-19 தடுப்பூசிகள் கடுதமயோன ர�ோய், 
மருத்துவமதனயில் ரே�க்்கப்படுதல் மற்றும் இறப்பததத் தடுப்பதில் மிகவும் 
பயனுள்ளதோக இருப்பதோக ேோன்றுகள் கோட்டுகின்றன.

ஊகக்ி ட�ோஸ்கள் (Booster) உ�்ப� உங்களுகக்ோக பரிந்துரரகக்ப்படும் தடுப்பூசிகள் 
குறித்து புதுப்பிதத் நிரையிை் ரைதத்ிருப்பது முகக்ியம். கோைப்டபோகக்ிை் COVID-19 
தடுப்பூசிகளிலிருந்து போதுகோப்பு குரையக ்கூடும். ஒரு ஊகக்ி உங்கள் டநோயயதிரப்்பு 
அரமப்பு தன்ரன எை்ைோறு போதுகோத்துக ்யகோள்ைது என்பரத நிரனவூ�்டுகிைது 
மை்றும் கடுரமயோன டநோய்களுகக்ு எதிரோக தடுப்பூசி யெயை்படு திைரன டமம்படுதத் 
உதவுகிைது. 

முந்ரதய COVID-19 யதோை்று சிை போதுகோப்ரப அளிகக்ும் அடத டைரள நீண்� கோை போதுகோப்ரபயும் சிைந்த 
யெயை்திைரனயும் ைழங்க ஊகக்ி ட�ோஸ்கள் உ�்ப� புதுப்பிதத் தடுப்பூசி இன்னும் பரிந்துரரகக்ப்படுகிைது. 
டநோய்தய்தோை்றுகக்ுப் பிைகு தடுப்பூசி டபோடுைதை்கோன சிைந்த டநரதர்தப் பை்றிய கூடுதை் தகைலுகக்ு உங்கள் 
சுகோதோர ைழங்குநர ்அை்ைது உள்ளூர ்யபோது சுகோதோர அதிகோரிரய யதோ�ரப்ு யகோள்ளவும். 

COVID-19 கக்ு பிைகோன நிரை என்பது COVID-19 யதோை்றுகக்ுப் பிைகு சிைர ்அனுபைிகக்ும் நீண்� கோை 
ைிரளவுகரளக ்குறிகக்ிைது. COVID-19 கக்ுப் பிைகோன நிரை எதனோை் ஏை்படுகிைது என்று எங்களுகக்ுத ்
யதரியைிை்ரை, எனடை அரதத ்தடுப்பதை்கோன சிைந்த ைழி தடுப்பூசி டபோடுைது மை்றும் யபோது சுகோதோர 
ந�ைடிகர்ககரள பின்பை்றுைது டபோன்ை COVID-19 டநோரயப் யபறுைரதத ்தைிரக்க் ந�ைடிகர்க 
எடுப்பதோகும். 

தடுப்பூசிகதள அங்கீக�ித்தல்
உை்பதத்ியோளரக்ள் COVID-19 தடுப்பூசிகரள அைை்றின் ைளரெ்ச்ியின் டபோது கடுரமயோகெ ்
டெோதிகக்ின்ைனர.் கன�ோைின் சுகோதோரம் ஒை்யைோன்ரையும் கைனமோக மதிப்போய்வு 
யெய்கிைது. 

கன�ோைின் சுகோதோரதத்ின் கடுரமயோன போதுகோப்பு, யெயை்திைன் மை்றும் தரங்கரள, 
டெோதரனகள் ெந்திதத்ோை் மோதத்ிரடம, தடுப்பூசிகள் கன�ோைிை் பயன்படுதத் 
அனுமதிகக்ப்படுகின்ைன. COVID-19 தடுப்பூசிகள் போதுகோப்போன பயன்போ�்ர� 

உறுதி யெய்ய ஒப்புதை் அளிகக்ப்ப�்�தும், சுகோதோர அதிகோரிகள் அைை்ரை உன்னிப்போக அைதோனித்து 
ைருகின்ைனர.் 

தடுப்பூசிகளின் வதககள்
mRNA தடுப்பூசிகள் கன�ோைிை் யபரும்போைோன மகக்ளுகக்ு பரிந்துரரகக்ப்படும் தடுப்பூசிகள் 
ஆகும். 

இந்த ைரக தடுப்பூசி உங்கள் கைங்கள் ஒரு யகோடரோனோ ரைரஸ் புரததர்த உருைோகக் 
டதரையோன தகைரை ைழங்குகிைது. COVID-19 ஐ உண்�ோகக்ும் ரைரஸோை் போதிகக்ப்ப�ோமை், 
கடுரமயோக டநோய்ைோய்ப்ப�ோமை் இருகக், புரதம் டநோயயதிரப்்பு ெகத்ிரயத ்தூண்டுகிைது. 
தடுப்பூசி COVID-19 டநோய்த ்யதோை்றுகக்ோன ைோய்ப்புகக்ரள குரைகக்ும் அடதடைரள COVID-19 
தடுப்பூசிகக்ுப் பிைகும் நீங்கள் யதோை்று டநோரயப் யபைைோம். 

நீங்கள் mRNACOVID-19 தடுப்பூசிரயப் யபை முடியோைி�்�ோை், ரைரஸ் யைக�்ரஸ்், புரத துரணகக்ுழு மை்றும் 
தோைர அடிப்பர�யிைோன தடுப்பூசிகள் உள்ளி�்� பிை ைரகயோன COVID-19 தடுப்பூசிகரளயும் கன�ோ 
அங்கீகரித்துள்ளது. மை்ை தடுப்பூசி ைிருப்பங்கள் உங்களுகக்ு ெரியோனதோ எனபரத பை்றி சுகோதோர பரோமரிப்பு 
ைழங்குநர ்அை்ைது யபோது சுகோதோர அதிகோரியி�ம் டபசுங்கள். 

தனிப்பட்ட சுகோதோ� �டவடிக்தககதள அடுக்கிக் ககோண்ரட 
இருங்கள். 

தடுப்பூசிகள் மை்றும் தனிப்ப�்� யபோது சுகோதோர ந�ைடிகர்ககள் உங்கள் மை்றும் 
மை்ைைரக்ளின் ஆடரோகக்ியதர்த போதுகோகக் யதோ�ரந்்து முகக்ியமோனரை, குறிப்போக COVID-19 
இலிருந்து கடுரமயோன ைிரளவுகளுகக்ு ஆபதத்ிை் உள்ளைரக்ள் , உ�ை்நிரை ெரியிை்ைோமை் 
இருகக்ும் டபோது ைீ�்டிை்  இருப்பது , சுைோெகக்ருைி முக கைெம் அணிைது மை்றும் உ�்புை 
கோை்டைோ�்�தர்த டமம்படுத்துைது உ�்ப� ஒன்ைோக அடுகக்ப்ப�்டிருகக்ும் டபோது இரை 
மிகவும் பயனுள்ளதோக இருகக்ும். 

உண்தமகதள கபறுங்கள். ரமலும் அறிய Canada.ca/covid-vaccine இல் நுதைக.
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