க ோவிட் தடுப்பூசி ள் - த வல் க ோ ் த்திற் ோ

உருவோ ் ப்பட்டவவ

Février 2021

க ோவிட்-19 தடுப் பூசி ள் :
நீ ங் ள் அறிந் துக ொள் ள
வேண்டியவே என்ன?
தடுப் பூசி ள் எதற்

ோ ?

ோம் தடுப் பூசி ளு ்கு ன் றி ததரிவி ்
கவண்டும் , ஏதனனில் இதன் உதவியோல் உங் ள்
உடல் க ோவிட்- ஐ அவடயோளம் ண்டு அவத
எதிர்த்து கபோரோடுகிறது.
பலவிதமோ உருமோறி பரவி வரும் க ோவிட்-ஐ
எதிர்த்து போது ோ ் இந்த க ோவிட் தடுப்பூசி ள்
ஆற் றல் மி ் வை.
தடுப்பூசி கபோட்டு ் த ோண்ட பிறகும் கூட,
தடுப் பு ததோடர்ந்து பயன்படுத்த
கைண்டும் .(மு
் வசங் ள் , வ
வள
ழுவுதல் , சமூ வில ல் ).

ோம்

யொரு ்கு தடுப் பூசிப் வபொட வேண்டும் ?
தபரும் போலும் தடுப்பூசி தபரியவர் ளு ்கு
கபோடப்படுகிறது. அவர் ளில் சில குழு ் ள்
முன்னுரிவமப்படுத்தப்படுகின்றனர்:

• வயதான முதியவர்கள்.
• உடல்நலக் காரணங்களினால்

அதிகம்

பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் (எடுத்துக்காட்டாக., புற்றுந ாய்,
அரிய வகக ந ாய்

• பராமரிப்பி

இல்லங்களில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் சுகாதார

வல்லுநர்கள் பபான்ற பகாவிட் பாதிக்கப்படுவதற்கான அதிக
அபாயமுள்ளவர்கள்

சில நி ழ் வு ளில் தடுப்பூசி
பரி ்துவர ் ப்படுவதில் வல,
டுவமயோன ஒவ் வோவம,
எடுத்து ் ோட்டோ
டந்த மூன் று மோதத்திற் குள் க ோவிட்-ஆல்
போதி ் ப்பட்டவர் ள் , முதலோகனோர்.

ட்டொயமொனதொ?

தடுப்பூசி ட்டோயமோன ஒன் று அல் ல; ீ ங் ள்
அவத கபோட்டு ் த ோள் வதற் ோன
ஒப்பு ்த ோள் ள கைண்டும் . (ஒப்புதல் )
நீங் ள் மறுத்தோல் , உங் ளு ் ோன ஆதரவு,
உங் ள் ைசிப்பிட தகுதி அல் லது வீட்டு
ைசதியில் எந்தவிதமோன தோ ் த்வதயும்
த ோண்டிரு ் ோது.
இந் த தடுப் பூசி ள் போது ோப் போனவையோ?
தடுப்பூசிகள் முற்றிலும் பாதுகாப்பானகவ. இது குறித்து
பல ஆய்வுகள் டத்தப்பட்டுள்ளன. அகனத்து
தடுப்பூசிகளும் ன்றாக பரிநசாதிக்கப்பட்டு,
பாதுகாக்கப்பட்டது மட்டுமின்றி, ததாடர்ந்து
கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

உங் ளு ்கு கமற்த ோோண்டு
க ள்வி ள் இருந்தோோல், உங் ள்
சு ோோததோர பரரோமரிப்பு நிபுணர் ள், சமூ
ஆர்வலர் ள், ந ர மன் றத்தில் க ட்டு
ததரி ்து ்த ோோள்ளுங் ள் அல்லது
vaccination-info-service.fr என் ற
இவணயத்தளத்வதப்
பபோர்ைவயுங் ள்.

(appel gratuit) தடுப்பூசிவய
தபற்று ்த ோோள்ள,
அைவ ் வும் : 0 800
(இலவச அைவப்பு)

009 110

அல்லது www.sante.fr என் ற
இணயதளத்வத
பபோர்வவயிடவும்.

ததோடர்பு த ோள் ள
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தடுப் பூசி கபோட்டு ் க ோள் ளுதல்

