கோ�ோவிட்-19 தடுப்பூசி

உண்்மமைகளைப் பெறுக.
தடுப்பூசிகள் தம்்பதிகளுக்கும் கர்ப்பிணிகளுக்கும்
புதிதாகக் குழந்்ததை பிறந்தோருக்கும் பாதுகாப்்பபானவை
உம்்மமைப் பாதுகாத்துக்
கொ�ொள்்க. உமது
குடும்்பத்்ததைப்
பாதுகாத்துக் கொ�ொள்்க.
தடுப்பூசி பெறுக.

தடுப்பூசி பெறுவது நீர் உமது குடும்்பத்துக்்ககாக
உழைப்்பதைத் தொ�ொடர இயல்்வதற்்ககாக நீர்
வலிமையாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருக்்கக்கூடிய ஒரு
வழியாகும். நீர் தடுப்பூசி பெறும் போ�ோது, உம்மிடமிருந்து
உமது அன்புக்குரியோ�ோருக்குத் தொ�ொற்றும் வாய்ப்பு குறைவு
என்்பதால் அதன் மூலம் நீர் உமது பிள்்ளளைகளையும்
பாதுகாக்கிறீர்.

தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்்பபானவை

உமக்கு பிள்்ளளைகள்
இருக்்க முன்்னர்

நீர் கருவுற்றுள்்ள போ�ோது

நீர் பிள்்ளளை பெற்்ற
பின்்னர்

உமது பிள்்ளளைகள்
வளரும் போ�ோது

தடுப்பூசிகள்
பாதுகாப்்பபானவை: தடுப்பூசி வெவ்்வவேறு வண்்ணங்்கள், இனங்்கள், வயதுகள் என்்பவற்்றறைச்

சேர்்நந்்ததோர் உட்்பட மில்லியன் கணக்்ககானோ�ோருக்குப் பாதுகாப்்பபானதென எண்பிக்்கப்்பட்டுள்்ளது.
உமக்கு ஒரு தடுப்பூசியினால் ஏற்்படுவதை விட ஒரு கோ�ோவிட்-19 தொ�ொற்றினால் கடுமையான சிக்்கல்்கள்
ஏற்்படும் சாத்தியம் அதிகம்.

பலனுள்்ளவை: தடுப்பூசி உமக்கு கோ�ோவிட்-19 ஏற்்படாமற் பாதுகாக்கிறது. அத்துடன் நீர்

நோ�ோயுற்்றறால், தடுப்பூசி உமக்கு கடுமையான சுகவீனம் ஏற்்படாமலும் இறந்து விடாமலும் தடுக்கிறது.

இலவசம்: உமது குடிவரவு நிலை அல்்லது உங்்களிடம் ஒரு அடையாள அட்்டடை அல்்லது

மருத்துவக் காப்புறுதி இருக்கிறதா என்்பது யாதாக இருப்பினும், தடுப்பூசிகள் யாவருக்கும் இலவசம்.
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இன்னும் தகவல்்களுக்கு: cdc.gov/coronavirus

தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்்பபானவை
உமக்கு பிள்்ளளைகள் இருக்்க முன்்னர்
கோ�ோவிட்-19 தடுப்பூசிகள் ஆண்்களுக்கும் கருவுற முயலும்
அல்்லது எதிர்்ககாலத்தில் பிள்்ளளை பெற விரும்பும் பெண்்களுக்கும்
பாதுகாப்்பபானவை.
தடுப்பூசிகள் ஆண்்களை அல்்லது பெண்்களை பிள்்ளளை பெற
இயலாதோ�ோராக்குவதற்்ககான சான்்றறெதுவும் கிடையாது.

நீர் கருவுற்றுள்்ள போ�ோது
கோ�ோவிட்-19 தடுப்பூசிகள் கருவுற்றுள்்ள பெண்்களுக்குப் பாதுகாப்்பபானவையும்
வன்்மமையாகப் பரிந்துரைக்்கப்்படுபவையும் ஆகும். ஆயிரக் கணக்்ககான
கர்ப்பிணிகள் அவர்்களுக்கோ அவர்்களின் குழந்்ததைகளுக்கோ
பிரச்சினைகளின்றிப் பாதுகாப்்பபாக தடுப்பூசி வழங்்கப்்பட்டுள்்ளனர்.
கர்ப்பிணிகளுக்கு கோ�ோவிட்-19 ஏற்்பட்்டடால் அவர்்கள் கடுமையாகச் சுகவீனமுறும்
சாத்தியம் அதிகம். அவர்்களுக்கு குறைமாத மகப்்பபேறு ஏற்்படும் சாத்தியமும்
அதிகம்.
கோ�ோவிட்-19 இனால் ஏற்்படும் பிரச்சினைகளிலிருந்து உம்்மமையும் உமது
குடும்்பத்்ததையும் பாதுகாப்்பதற்்ககான ஆகச் சிறந்்த வழி கோ�ோவிட்-19 தடுப்பூசி ஆகும்.

நீர் பிள்்ளளை பெற்்ற பின்்னர்
கோ�ோவிட்-19 தடுப்பூசிகள் தாய்்ப்பபாலூட்டும் பெண்்களுக்குப்
பாதுகாப்்பபானவையும் வன்்மமையாகப் பரிந்துரைக்்கப்்படுபவையும் ஆகும்.
பராமரிப்்பபாளருக்கு கோ�ோவிட்-19 ஏற்்படும் போ�ோது, அவர் தனக்குப் புதிதாகப்
பிறந்்த பிள்்ளளையைப் பாதுகாக்்கவும் உதவலாம்:
• தாய்்ப்பபாலில் கோ�ோவிட்-19 இலிருந்து அவரது குழந்்ததைகளைப் பாதுகாக்்க
உதவும் பிறபொ�ொருளெதிரிகள் இருக்்கலாம்.
• ஒரு தடுப்பூசி பெற்்ற பராமரிப்்பபாளரிடமிருந்து தடுப்பூசி பெற முடியாதளவு
இளம் வயதிலுள்்ள அவரது குழந்்ததைக்கு கிருமி தொ�ொற்றும் சாத்தியம்
குறைவு.

உமது பிள்்ளளைகள் வளரும் போ�ோது
தடுப்பூசி பெறுமளவுக்கு வயதுள்்ள சிறுவர்்களும் இளைஞர்்களும் தடுப்பூசி
பெறும் போ�ோது ஆகப் பாதுகாப்்படைவர்.
தடுப்பூசி சிறாரும் இளைஞரும் உட்்பட யாவரையும் கோ�ோவிட்-19 ஏற்்படாமல்
பாதுகாக்கிறது. தடுப்பூசி சிறாரும் இளைஞரும் நோ�ோயுறும் போ�ோது அவர்்கள்
கடுமையாக நோ�ோயுறாமலும் தடுக்கிறது.
தடுப்பூசி உமது பிள்்ளளை எதிர்்ககாலத்தில் தனது சொ�ொந்்தப் பிள்்ளளைகளைக்
கொ�ொண்டிருப்்பதைத் தடுக்்ககாது. கோ�ோவிட்-19 தடுப்பூசி பூப்்படைவதை அல்்லது
எதிர்்ககாலக் கருவளத்்ததைப் பாதிப்்பதில்்லலை.

உம்்மமைப் பாதுகாத்துக் கொ�ொள்்க.
உமது குடும்்பத்்ததைப் பாதுகாத்துக் கொ�ொள்்க.
இன்னும் தகவல்்களுக்கு: cdc.gov/coronavirus
தடுப்பூசி பெறுக.
2 Feb 2022

