தடுப் பூசியை எங் கு தபாட்டுக்பகாள் ள
தவண்டும் ?

தகாவிட் தடுப் பூசி – ததயவைாை
தகவல் கள்

நீ ங் கள் தடுப் பூசிவய கபோட்டுக்ககோள் ள கைண்டிய
இடங் கள் :


ஒரு தடுப் பூசி யமைம்
0 800 009 110



உங் கள் தடுப் பூசியை பபறுவது: இது
உங் கயள நீ ங் கள்

www.santé.fr

உங் கள் மருத்துவர், அருகோவமயில் உள் ள

பாதுகாத்துக்பகாள் வதத

மருந் தகம் அல் லது ஒரு மருத்துவமயை



நீ ங் கள் தவயல பசை் யும் இடம் . நீ ங் கள்

தடுப் பூசிக்கு நன்றி, உங் கள் உடம் பு ககோவிட்

மருத்துைமவனயில் பணிப் புரிந்தோல்

வைரவை அறிந்து அவத எதிர்த்து கபோரோட தயோரோக
உள் ளது.
ககோவிட் தடுப் பூசிகள் மிக ககோடூரமோன ககோகரோன
வைரவை எதிர்த்து கபோரோட உதவும் ஒரு
ைலிவமயோன மருந்தோகும் .

ஏததனும் தகள் விகள் ?
உங் கள் அருகில் உள் ள
மருத்துைமவன, கபோதுப்பணியோளர்,
மற் றும் சமுதோயக் கூடங் களில்
ககட்கலோம் . அல் லது கீகே
ககோடுக்கப்பட்டுள் ளதில் ககளுங் கள்

தடுப்பூசி கபோட்டுக்ககோள் ள:
0 800 009 110
(கடோல் – ஃப்ரீ)
அல் லது

இந் த தடுப் பூசிகள் அயைவருக் கும் இலவசம் .
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தகாவிட் தடுப் பூசிகள் – எை் தகள் விகள்
நாை் தடுப் பூசி தபாட்டுக்பகாண்டால் , சாதாரணமாக
எைக் கு ஏததனும் உடல் நலக் குயைவு இருந் தால் (நீ ரிழிவு
தநாை் , புை் றுதநாை் அல் லது ஏததனும் ஒரு அசாதாரண
நியல இருந் தால் ) நாை் தடுப் பூசி தபாடலாமா?

ஆம்

மாஸ்க் தபாடாமல் எை்ைால் இருக்க முடியுமா?

இல் யல
நீ ங் கள் தடுப் பூசி
தபாட்டிருந் தாலும் , அவனத்து

நீ ங் கள் ஏததனும் ஒரு உடல் நலக்
குயைவால் பாதிக் கப் பட்டிருந் தால்
அவசிைம் நீ ங் கள் தடுப் பூசி
தபாடதவண்டும் . ஏகனன்றோல் நீ ங் கள்

மக்களும் தடுப் பூசி கபரும் ைவர,
மாஸ்க் தபாட்டு உங் கயள
பாதுகாக் க தவண்டும் .

எளிதோக தீவிரமோன ககோவிட்-19
வைரைோல் போதிக்கப் படலோம் . இந்த
தடுப் பூசி உங் கவள வைரை்கவள
எதிர்த்து கபோரோட உதவும் .

நாை் ஒருதவயள தடுப் பூசி தபாட்டுக்பகாண்டால்
எை்ைால் எளிதாக பைணம் பசை் ை முடியுமா?

நாை் முை்ைதர தகாவிட்-19ஆல் பாதிக்கப் பட்டிருந் தால் ,
நாை் தடுப் பூசி தபாட தவண்டுமா?

இல் யல
நீ ங் கள் தடுப் பூசி

ஆம்
நீ ங் கள் முை்ைதர தகாவிட்-19ஆல்
பாதிக் கப் பட்டு இருந் தாலும் கூட
நீ ங் கள் தடுப் பூசி தபாட தவண்டும் .
நீ ங் கள் அதில் இருந்து மீண்டு ைந்த 3
அல் லது 6 மோதங் கள் இவடகைவளயில்
ஒரு முவற கபோட்டுக்ககோள் ளலோம்

தபாட்டிருந் தாலும் , அவனத்து
மக்களும் தடுப் பூசி கபரும் ைவர
பைணம் பசை் யும் 72 மணி தநரம்
முை்பு பி.சி.ஆர் பரிதசாதயை
பசை் து பகாள் ள தவண்டும் . இந்த
பரிகசோதவன இலைசமோனது மற் றும்
ைலியற் றது. நீ ங் கள் பயணம்

(இரண்டு முவறகள் பதிலோக).

கசய் யும் முன்பு அந்தந்த நோட்டின்
விதிமுவறகவள அறிந்து அதன்
ைழிகய பின் பற் ற கைண்டும் .இது
அைசியம் ஆகும் .
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