కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్

వాస్్తవాలు తెలుసుకోోండి.

వ్యాక్సిన్లు జంటలు, గర్భిణీ స్త్రీలు మరియు కొత్్త తల్లి దండ్రు లకు సురక్షితం.

మిమ్్మల్ని మీరు
రక్్షిించుకోోండి.
మీ కుటుుంబాన్ని
రక్్షిించండి.
వ్యాక్సిన్ తీసుకోోండి.

మీరు మీ కుటుుంబ పోషణ చూసుకోవడం కొనసాగిించగలిగేలా,
వ్యాక్సిన్ వేయిించుకోవడం అనేది మీరు బలంగా మరియు
ఆరోగ్్యయంగా ఉండటానికి ఒక మార్్గగం. మీరు వ్యాక్సిన్
తీసుకున్్నప్పుడు మీరు మీ పిల్్లలను కూడా రక్్షిించుకుుంటారు,
ఎందుకంటే మీరు మీ ప్రియమ
ై న వారికి సంక్్ర మిింపజేసే
అవకాశం తక్కువ.

వ్యాక్సిన్లు సురక్షితమ
ై నవి

మీకు పిల్్లలు పుట్్టక ముుందు

మీరు గర్్భవతిగా ఉన్్నప్పుడు

మీరు బిడ్్డకు జన్్మ ఇచ్చిన తర్వాత

మీ పిల్్లల వయస్సు పెరిగినప్్పడు

వ్యాక్సిన్లు
సురక్షితం: ఈ వ్యాక్సిన్, వివిధ జాతులు, తెగలు మరియు వయస్సుల వారితో సహా లక్షలాది మందిలో సురక్షితమ
ై నదని
రుజువు చేయబడిింది. వ్యాక్సిన్ వలన కంటే కోవిడ్-19 సంక్్ర మణ వలన మీకు తీవ్్ర మ
ై న సమస్్యలు కలిగే అవకాశం చాలా
ఎక్కువ.
ప్్ర భావవంతం: ఈ వ్యాక్సిన్ మిమ్్మల్ని కోవిడ్-19 కు వ్్యతిరేకంగా రక్షిస్్తు ుంది. మీరు అనారోగ్్యయం పొొందితే మీరు తీవ్్ర మ
ై న
అనారోగ్్యయం పాలుకాకుుండా మరియు మీకు అనారోగ్్యయం కలిగితే మరణిించకుుండా కూడా వ్యాక్సిన్ నివారిస్్తు ుంది.
ఉచితం: మీ వలస స్థితి లేదా మీకు గుర్్తిింపు కార్డు లేదా వైద్్య బీమా ఉందా అనేదానితో సంబంధం లేకుుండా వ్యాక్సిన్లు ప్్ర తి
ఒక్్కరికీ ఉచితం.
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వ్యాక్సిన్లు సురక్షితమ
ై నవి
మీకు పిల్్లలు పుట్్టక ముుందు
గర్్భభం ధరిించాలని ప్్ర యత్్నిించే లేదా భవిష్్యత్తు లో సంతానం కావాలనుకునే
పురుషులు మరియు స్త్రీలకు కోవిడ్-19 వ్యాక్లిన్లు సురక్షితమ
ై నవి.
పురుషులు లేదా స్త్రీలను వ్యాక్సిన్లు పిల్్లలు పుట్్టకుుండా చేస్తా యనడానికి రుజువు
ఏమీ లేదు.

మీరు గర్్భవతిగా ఉన్్నప్పుడు
గర్్భవతిగా ఉన్్న స్త్రీలకు కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్లు సురక్షితమ
ై నవి మరియు గట్టిగా సిఫారసు
చేయబడుతున్్నవి. వేలాది మంది గర్్భవతులకు స్్వయంగా వారికి లేదా వారి శిశువులకు
ఎలాాంటి సమస్్యలు లేకుుండా సురక్షితంగా వ్యాక్సిన్ ఇవ్్వడం జరిగిింది.
గర్్భవతులకు కోవిడ్-19 సంక్్ర మిస్తే వారు తీవ్్రరంగా అనారోగ్్యయం పాలయ్యే అవకాశం ఎక్కువ.
వారికి నెలలు నిిండక ముుందే కాన్పు అయ్యే ప్్ర మాదం కూడా ఎక్కువ.
కోవిడ్-19 నుుండి ఉత్్పన్్నమయ్యే సమస్్యల నుుండి మిమ్్మల్ని మిమ్్మల్ని మరియు మీ
కుటుుంబాన్ని రక్్షిించుకోవడానికి కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ అత్యుత్్తమ మార్్గగం.
మీరు బిడ్్డకు జన్్మ ఇచ్చిన తర్వాత
చనుబాలు ఇచ్చే స్త్రీలకు కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్లు సురక్షితమ
ై నవి మరియు గట్టిగా సిఫారసు
చేయబడ్డా యి.
సంరక్షకులు కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ తీసుకున్్నప్పుడు, వారు తమ అప్పుడే పుట్టిన శిశువును
రక్్షిించడానికి కూడా సహాయపడతారు.
• కోవిడ్-19 నుుండి శిశువులను రక్్షిించడానికి సహాయపడే యాాంటీబాడీలు చనుబాలలో
ఉండవచ్చు.
• వ్యాక్సిన్ తీసుకున్్న సంరక్షకులు వ్యాక్సిన్ ఇవ్్వడానికి మరీ చిన్్న వయస్సులో ఉన్్న తమ
శిశువుకు సంక్్ర మణ కలిగిించే అవకాశం తక్కువ.
మీ బిడ్్డల వయస్సు పెరిగినప్్పడు
వ్యాక్సిన్ వేయిించడానికి తగినంత వయస్సువారైన పిల్్లలు మరియు యువత వ్యాక్సిన్
వేయిించినప్పుడు వారు అత్్యయంత సురక్షితంగా ఉంటారు.
కోవిడ్-19 రాకుుండా వ్యాక్సిన్ పిల్్లలు మరియు యువతతో సహా ప్్ర తి ఒక్్కరినీ రక్షిస్్తు ుంది.
పిల్్లలు మరియు యువత అనారోగ్్యయం పొొందితే వారు తీవ్్ర మ
ై న అనారోగ్్యయం పాలుకాకుుండా
కూడా వ్యాక్సిన్ నివారిస్్తు ుంది.
మీ బిడ్్డకు భవిష్్యత్తు లో తన సొొంత పిల్్లలు పుట్్టకుుండా వ్యాక్సిన్లు నివారిించవు. కోవిడ్-19
వ్యాక్సిన్ యుక్్తవయస్సు రావడాన్ని లేదా భవిష్్యత్తు సంతానోత్్పత్తి ని ప్్ర భావితం చేయదు.

మిమ్్మల్ని మీరు రక్షి
ంచుకోోండి. మీ కుటుుంబాన్ని రక్్షిించండి.
వ్యాక్సిన్ తీసుకోోండి.
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