
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

உங்களையும் உங்கை் 
சிறு குழந்ளைளையும் 
பாதுகாை்துக் 
ககாை்ளுங்கை் 
உங்களுக்கன இலவச 
ககாவிட்-19 மற்றும் 
சைிக்காை்சச்ல் ைடுப்பூசிகை் 
மூலம் அந்ை பாதுகாப்ளபப் 
கபறுங்கை் 

 

கரப்்பிணிப் கபண்கை் அல்லது கரப்்பமாக முைலும் 

கபண்களுக்கான ைகவல். 

 

பிை்ளைப் பிறப்பு ஒன்ளற 
எதிரப்ாக்கிறீரக்ைா?   

உங்கை் காரணம் 

என்னவாகயிருந்ைாலும் 

உங்கை் ைடுப்பூசிளை 

ைவர விடாதீரக்ை். 



 

 
 

 

பிரிட்டனில் 81,000 கர்ப்பிணிப் 

பபண்கள் உட்பட51,000,000 

க்கும் அதிகமானவர்கள் 

ககாவிட்-19 க்கான தமது முதல் 

தவணண தடுப்பூசிணைப் 

பபற்றுள்ளனர். கடந்த ஏப்ரல் 

2021 முதல்  கர்ப்பிணிப் 

பபண்களுக்கு ககாவிட்-19 

க்கான தடுப்பூசி 

அளிக்கப்படுகிறது. 

இலவசமாக அளிக்கப்படும் 

ககாவிட் 19 தடுப்பூசி மற்றும் 

சளிக்காை்சச்லுக்கான 

தடுபூசியின் மூலம் 

உங்கணளயும் உங்கள் 

குழந்ணதணையும் பாதுகாத்துக் 

பகாள்ளுங்கள். 

கரப்்பிணிப் கபண்கை் மற்றும் 

ைாை்ப்பாலூட்டும் கபண்களுக்கு 

இந்ை ைடுப்பூசி பாதுகாப்பனது 

மற்றும் பைனுை்ைது. உங்களுக்கு 

18 வைது அல்லது அைற்கு 

கமலிருந்ைால், நீங்கை் 

உங்களுக்கான ககாவிட் 19 

ைடுப்பூசிக்கு முன்பதிவு கசை்து 

ககாை்ைலாம் அல்லது 

கநரடிைாக அளைச ்கசலுை்தும் 

ளமைை்திற்குச ்கசல்லலாம். 

நீங்கை் முைலாவது மற்றும் 

இரண்டாவது ைவளணளைச ்

கசலுை்திக் ககாண்ட மூன்று 

மாைங்களுக்கு பிறகு மூன்றாவது 

ைவளணளைச ்கசலுை்திக் 

ககாை்ை ைகுதி கபறுவீரக்ை் 

 

 



 

 நீங்கை் 12- 17 

வைதிற்குட்பட்டவராக 

இருந்ைால், நீங்கை் ககாவிட்-19 

ைடுப்பூசிக்கு பதிவு 

கசை்துககாண்டு இரண்டு 

ைவளணகளையும் கபறலாம்.  

 
ஏறபடக் கூடிை பின் 

விணளவுகள்: 

• ஊசி கசலுை்திை ளகயில் வலி 

• கசரவ்ாக உணரை்ல் 

• ைளலவலி 

• வலியிருப்பைாக உணரை்ல் 

• சுகவீனம் அல்லது 

அப்படியிருப்பைாக உணரை்ல். 

ஒவ்வாளம அல்லது ரை்ை 

உளறவு கபான்ற 

கடுளமைான பக்க 

விளைவுகை் மிகவும் 

அரிைானளவ. அந்ை  

ககாவிட்-19 ைடுப்பூசிகைில்    

முட்ளட அல்லது 

விலங்கிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 

கபாருட்கை் இல்ளல  அளசவ 

உணவு அல்லது 

விலங்குகைிடமிருந்து 

கபறப்படும் கபாருட்களை 

கசரை்்துக் ககாை்ைாை 

வாழ்க்ளக முளறளை 

பின்பற்றுபவரக்ளுக்கு இது 

பாதுகாப்பானது. 

அந்ை 

ஆக்ஸ்ஃகபாரட்்/ஆஸ்ட்ர 

கெனிகா ைடுப்பூசியில் 

மிகசச்ிறிை அைவில் 



 

 

ஆல்கஹால் உை்ைது, ஆனால் 

இது அன்றாட உணவான 

கராட்டியில் இருப்பளைவிடக் 

குளறவாகும். 

 

எனக்கு ஏன் தடுப்பூசி 

கதணவ? 

ககாவிட்-19 கைாற்று இன்னும் 

நிலவுகிறது கமலும் அது 

கரப்்பிணிப் கபண்களுக்கு 

ஆபை்ைானைாக இருக்கலாம். 

எனகவ ககாவிட-்19 க்கான 

இரண்டு ைவளண 

ைடுப்பூசிளைப் 

கபற்றுக்ககாை்வது 

முக்கிைமானைாகும். 

இது உங்களையும் 

இன்னும் பிறக்கவுை்ை 

உங்கை் குழந்ளைளையும் 

பாதுகாக்க கைளவ. 

 

இந்த தடுப்பூசி 

கர்ப்பிணிப் 

பபண்களுக்கு 

பாதுகாப்பானதா? 

ககாவ்ட்-19 ைடுப்பூசிகை் 

பாதுகாப்பானளவ மற்றும் 

பைனுை்ைளவ. 

பிரிட்டனிலும் உலககங்கும் 

பாதுகாப்பான வளகயில் 

ஆயிரக்கணக்கான 

கரப்ிணிப்  கபண்களுக்கு 

ைடுப்பூசி 

கசலுை்ைப்பட்டுை்ைது. 

பிரிட்டனிலுை்ை அளனை்து 

ைடுப்பூசிகளும் சுைாதீன 

அளமப்பான 



 

மருந்துகை் மற்றும் சுகாைாரப் 

கபாருட்கை் ஒழுங்குமுளற 

அளணைை்ைால் (MHRA). 

ஒப்புைல் அைிக்கப்பட 

கவண்டும். MHRA சுகாைார 

மற்றும் சமூகநல 

திளணக்கைை்ைால் 

அனுசரளணைைிக்கப்படும் 

ஒரு ைனிப்பட்ட 

முகளமைாகும்.  அந்ை 

ைடுப்பூசிகை் பாதுகாப்பு, 

திறன் மற்றும் ைரம் 

ஆகிைவற்றில் மிகக் 

கடுளமைான சரவ்கைச 

அைவுககால்கை் 

எட்டப்படுவளை MHRA உறுதி 

கசை்கிறது. ைடுப்பூசி 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிறகு 

அது பாதுகாப்பானது மற்றும் 

பைனுை்ைது என்பளை உறுதி 

கசை்வைற்கு கநருக்கமாக 

கண்காணிக்கப்படுகிறது. 

 

ககாவிட்-19 தடுப்பூசி நான் 

பிள்ணள 

பபற்றுக்பகாள்ளும் 

வாை்ப்பு மற்றும் 

எனது குழந்ணதணை 

பாதிக்குமா? 

நீங்கை் கரப்்பமளடவளை 

ககாவிட்-19 ைடுப்பூசி 

எவ்வளகயிலும் பாதிக்கக் 

கூடும் என்பைற்கு எந்ை 

ஆைாரமும் இல்ளல. அந்ை 

ைடுப்பூசி மூலம் 

உங்களுக்ககா அல்லது 

குழந்ளைக்ககா ககாவிட்-19 

கைாற்று ஏற்படாது 

 
 

 

 

ககாவிட்-19 ைடுப்பூசி கரப்்பிணிப் கபண்கை் 
மற்றும் அவரக்ைது இன்னும் பிறக்காை 
குழந்ளைகளுக்கு முழுளமைாகப் 
பாதுகாப்பானது. அந்ை ைடுப்பூசி 
கருசச்ிளைவு குளறப்பிரசவம் அல்லது 
குழந்ளை பிறக்கும்கபாது உயிரிழக்கும் 
ஆபை்துக்களை அதிகரிக்காது. 



 

 

எந்ை ைடுப்பூசிகைிலும் 

உயிருை்ை நுண்ணுயிரிகை் 

கிளடைாது, எனகவ உங்கை் 

குழந்ளைக்கு ககாவிட்-19 

கைாற்று ஏற்படும் அபாைம் 

இல்ளல. 

 

எவ்வளவு பபண்கள் 

ககாவிட்-19 

தடுப்பூசிகணள 

பசலுத்திக் 

பகாண்டுள்ளனர்? 

இன்றுவளர 81,000 க்கும் 

அதிகமான கரப்்பிணிப் 

கபண்கை் ககாவிட்-19 

ைடுபூசிளை கசலுை்திக் 

ககாண்டுை்ைனர.் 

 

ககாவிட்-19 தடுப்பூசி 

எனது மாதவிடாை் 

சுழற்சிணை பாதிக்குமா? 

பிரிட்டனில் ,மாைவிடாை் 

ககாைாறுகை் கைாடரப்ிலான 

சந்கைகை்திற்குரிை சில பக்க 

விளைவுகை் (மாைவிடாை் 

பிரசச்ளனகை்) மற்றும் 

ககாவிட்-19 ைடுப்பூசிகளை 

கசலுை்திக் ககாண்ட பிறகு 

எதிரப்ாராை வளகயில் 

கபண்ணுருப்பில் ஏற்படும் 

ரை்ைக்கசிவு ஆகிைளவ 

கைாடரப்ிலான 

அறிக்ளககளை MHRA 

மீைாை்வு கசை்து வருகிறது. 

கைரிவிக்கப்பட மாைவிடாை் 

மாறுைல்கை் நிரந்ைரமானளவ 

அல்ல. 

சந்கைகை்திற்குரிை 

வளகயிலான மாைவிடாை் 

ககாைாறுகை் மற்றும் 

எதிரப்ாராை வளகயில் 

கபண்ணுருப்பில் ஏற்படும் 

ரை்ைக்கசிவு ஆகிைளவ 

கைாடரப்ான மீைாை்வு 

அறிக்ளககை் ஆகிைவற்ளற



 

 MHRA கைாடரந்்து 

கநருக்கமாக கண்காணிை்து 

வருகிறது. 

 

உதவி மற்றும் / அல்லது 

ககள்விகளுக்கான 

உதவிகளுக்கு நான் 

எங்கக பசல்வது? 

ககாவிட்-19 ைடுப்பூசி 

கபற்றுக் ககாை்வது 

குறிை்து உங்களுக்கு 

உறுதிைாகை் 

கைரிைவில்ளல என்றால், 

நம்பிக்ளகக்குரிை 

இடங்கைில் நீங்கை் 

பதில்களைை் கைட 

கவண்டும். தி என் எச ்எஸ், 

ராைல் காகலெ் ஆஃப் 

மிட்ளவஃப்ஸ் மற்றும் ராைல் 

காகலெ் ஆஃப் 

ஆப்ஸ்கடட்டிரிக்ஸ் & 

ளகனகாலஜிஸ்ட்ஸ் நீங்கை் 

முடிவு கசை்ை உங்களுக்கு 

உைவக் கூடும். 

 

கர்ப்பிணிப் பபண்கள் 

எந்த தடுப்பூசிணைப் 

பபற்றுக்பகாள்ள 

கவண்டும்? 

நீங்கை் கரப்்பமாக இருந்து, 

இன்னும் ககாவிட்-19 க்கான 

ைடுபூசிளை 

கபற்றுக்ககாை்ைவில்ளல 

என்றால் 

உங்களுக்கான கைரிவாக 

 

 

 

இங்கிலாந்தி தீவிர சிகிசள்சப் பிரிவில் 
இருக்கும் கநாைைிகைில் 20% ைடுபூசி 
கசலுை்திக்ககாை்ைாை கரப்்பிணிப் கபண்கை் 

 



 

 

 

 

 ஃளபசர ்/ ளபைாண்கடக் 

அல்லது கமாடரன்ா ைடுப்பூசி 

இருக்கக்கூடும் 

 இது ஏகனன்றால் இந்ை 

ைடுப்பூசிகை்   பரந்துபட்டைவில் 

இைர நாடுகைில் 

கரப்்பக்காலை்தில் 

பைன்படுை்ைப்படுகின்றன 

கமலும் அதில் எந்ை பாதுகாப்பு 

கவளலகளும் அளடைாைம் 

காணப்படவில்ளல.  

நீங்கை் உங்கை் முைல் 

ைவளணைாக ஆஸ்ட்ரா 

கெனிகா ைடுப்பூசிளை 

கசலுை்தியிருந்ைால் 

இரண்டாவது ைவளணக்கு 

மற்கறாரு ைடுப்பூசிளை 

கசலுை்திக் ககாை்ளும் கைரிவு 

உை்ைது. 

அந்ை ைடுப்பூசி மூலம் 

உங்களுக்ககா அல்லது 

குழந்ளைக்ககா ககாவிட்-19 

கைாற்ளற அைிக்காது. 

 

எனது முதலாவது 

தவணணயில் நான் 

ஆக்ஸ்கபார்ட் / 

ஆஸ்ட்ராபெனிகா 

தடுப்பூசிணைப் 

பபற்றிருந்தால் 

இரண்டாவது  

 

 

 

 

 



 

தவணணயில் 

கவபறான்ணற 

பபற்றுக்பகாள்ள 

கவண்டுமா? 

கரப்்பிணிப் கபண்கை் முைல் 

ைவளணயில் 

ஆஸ்ட்ராகெனிகா 

கபற்றுக்ககாண்டாலும் 

இரண்டாம் ைவளணயில் 

கவகறான்ளறப் 

கபற்றுக்ககாை்ைலாம். 

ககாவிட்-19 க்கு எதிராக 

நீண்டகால பாதுகாப்பிற்கு 

இரண்டாவது ைவளண மிகவும் 

முக்கிைமானது. 

உங்களுக்கான இரண்டாம் 

ைவளணைாக கவறு 

ைடுபூசிளை கசலுை்திக் 

ககாை்வது பாதுகாப்பானது 

மற்றும் பைனுை்ைது. 

 

 
கமலும் இது ைற்கபாதுை்ை 

வழிகாட்டலின் 

அடிப்பளடயிலும் ஆகும். 

 

இரண்டாம் ைவளணைாக 

கவறு ைடுப்பூசிளை 

கசலுை்திக் ககாை்வது 

கைாடரப்ில் நீங்கை் 

உறுதிைாக இல்லாவிட்டால், 

உங்கை் கபறுகால கசவிலிைர,் 

மகப்கபறு மருை்துவர  ்அல்லது 

ஜி பி இடம் கபசுங்கை். நீங்கை் 

ராைல் காகலெ் ஆஃப் 

ஆப்கஸட்டிரிஷிைன்ல்ஸ் 

அண்ட் ளகனகாலஜிஸ்ட்ஸின் 

கரப்்பகாலை்தில் ைடுப்பூசி 

குறிை்ை வழிகாட்டளல 

உங்கை் கைரிவிற்கான 

ஆைரவிற்குப் பாரக்்கலாம். 



 

 

ககாவிட்-19  மற்றும் 

சளிக்காை்சச்லுக்கான 

தடுப்பூசி இரண்ணடயும் 

ஒன்றாக நான் 

பசலுத்திக் 

பகாள்ளலாமா? 

ஆம், ககாவிட்-19 மற்றும் 

சைிக்காை்சச்லுக்கான 

ைடுப்பூசிகளை நீங்கை் 

ஒன்றாக எடுை்துக் 

ககாை்ைலாம்.அவற்ளற ஒகர 

சமைை்தில் எடுை்துக் 

ககாை்ளுவது 

பாதுகாப்பானகை. 

 

ககாவிட்-19  மற்றும் 

சளிக்காை்சச்லுக்கான 

தடுப்பூசி இரண்டும் 

எனக்கு கதணவைா?  

ஆம் இந்ை குைிர ்காலை்தில் 

சைிக்காை்சச்ல் 

கூடுைலானவரக்ளுக்கு  

ஏற்படக் கூடும்,ஏகனன்றால் 

குளறந்ை அைவிலானவரக்கை 

ககாவிட்-19 கபருந்கைாற்ரு 

காலை்தில் அைற்கு எதிரான 

கநாை் எதிரப்்பு சக்திளை 

இைற்ளகைாக ஏற்படுை்துக் 

ககாண்டிக்கக் கூடும் . 

உங்களுக்கு ககாவிட்-19 

மற்றும் சைிக்காை்சச்ல் 

இரண்டும் ஒகர கநரை்தில் 

வந்ைால், நீங்கை் கமாசமாக 

கநாை்வாை்ப்படக் கூடும் 

என்றும் ஆை்வுகை் காட் 

டுகின்றன. ககாவிட் -19 மற்றும் 

சைிக்காை்சச்லுக்கு எதிராகை் 

ைடுப்பூசி கசலுை்திக்ககாை்வது 

உங்களுக்கும் 

உங்களைச ்

சுற்றியுை்ைவரக்ளுக்கும் 

கடுளமைான சுகவீனம் 

ஏற்படுதுவதிருலிருந்து பாதுகாப்பு 

அைிக்கும். 

 

சளிக்காை்சச்லுக்கா

ன ஊசி கர்ப்பிணிப் 

பபண்களுக்கு 

பாதுகாப்பானதா? 

ஆம் கரப்்பகாலை்தில் எந்ை 

கநரை்திலும் 

சைிக்காை்சச்லுக்கான 

ைடுப்பூசிளை கசலுை்திக் 

ககாை்வது பாதுகாப்பானது 

என்று ஆை்வுகை் காட்டியுை்ைன. 



 

 

 

 

 

 

 

 

கரப்்ப காலை்தில் 

சைிக்காை்சச்லுக்கான 

ைடுப்பூசிளை கசலுை்திக் 

ககாண்ட கபண்கை் அைன் 

பாதுகாப்ளப ஓரைவிற்கு ைமது 

குழந்ளைகளுக்கும் 

அைிை்துை்ைனர,் அது அவரக்ை் 

பிறந்ை முைல் சில 

மாைங்கை்வளர இருக்கும். 

 ைாை்ப்பால் அைிக்கும் 

கபண்களும் 

சைிக்காை்சச்லுக்கான 

ஊசிளை கசலுை்திக் 

ககாை்வது  பாதுகாப்பானது. 

 

சளிக்காை்சச்லுக்கான 

ஊசிணை நான் எங்கு 

பபற்றுக்பகாள்வது? 

உங்கை் கபறுகால கசவிலிைர ்

அல்லது ஜி பி சரெ்ரிளை 

கைாடரப்ு ககாண்டு  

 

 



 

 

நீங்கை் எங்கு 

சைிக்காை்சச்லுக்கான 

ஊசிளைப் கபறலாம் என்று 

அறிந்து ககாை்ைலாம் . சில 

பகுதிகைில், கரப்்பகால 

மருை்துவமளனகைில் 

கபறுகால கசல்விலிைகர 

சைிக்காை்சச்லுக்கான 

ஊசிளை அைிக்கலாம். 

மற்றளவகைில், உங்களுக்கு 

ஜி பி சரெ்ரியில் முன்பதிவு 

கைளவ. 

 

சளிக்காை்சச்லுகான 

தடுப்பூசிணைப் 

பபற்றுக்பகாள்வதற்கு 

சிறந்த காலம் எது? 

சைிக்காை்சச்லுகான 

ைடுப்பூசிளைப் 

கபற்றுக்ககாை்வைற்கான 

சிறந்ை காலப்பகுதி 

கசப்டம்பர ்மற்றும் மாரச் ்

மாைங்களுக்கு இளடகைைான 

காலப்பகுதிைாகும். இந்ை 

சமைை்தில் ைான் 

சைிக்காை்சச்ல் மிகவும் 

பரவலாக உை்ைது. உங்கை் 

கரப்்ப காலை்தில் எந்ை 

சமைை்திலும் நீங்கை் 

உங்களுக்கான சைிக்காை்சச்ல் 

ைடுப்பூசிளைப் கபறலாம்.  

இது உங்களுக்கு உங்கை்  ஜி 

பி அல்லது கபறுகால 

கசவிலிைரால்  

அைிக்கப்படும். 

 

சைிக்காை்சச்லுக்கான 

ைடுப்பூசிளை எடுை்துக் 

ககாை்ளும் அகை சமைை்தில், 

கவறு என்ன ைடுப்பூசிகளை 

நான் கசலுை்திக் ககாை்ை 

முடியும்? 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

அகை சமைை்தில் 

கக்குவான்  

இருமலுக்கான 

ைடுப்பூசிளை நீங்கை் 

கபற்றுக் ககாை்ைலாம். 

அளையும் ஒகர கநரை்தில் 

கபற்றுக் ககாை்ை 

கவண்டும் என்பைற்காக 

சைிக்காை்சச்லுக்கான 

உங்கை் ைடுப்பூசிளை 

ைாமைப்படுை்ைாதீரக்ை். 



 

 
 

 

பதன் கிழக்கு லண்டனில் 

உங்களுக்கான தடுப்பூசிணை 

பசலுத்திக் பகாள்ள பதிவு 

பசை்து பகாள்ளகவா அல்லது 

கநரடிைாக மருத்துவமணனக்குச ்

பசல் லகவா nhsselvax.com 

பார்க்கவும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

உங்களுளடைது 

எதுவாக இருந்ைாலும் 
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