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க�ோவிட்-19 த�ோற்றுக்கு எ�ிரோ�  
நீங�ள் முழுமையோ� �டுப்பூசி  
க�ோட்டுக்த�ோள்ளுமக�ோது:

 உங�ளுக்கு க�ோவிட்-19 த�ோற்று ஏற�ட 
குற்்வோகப்வ ்வோய்ப்புள்ளது

 நீங�ள் ைற்்றவர�ளுக்கு க�ோவிட்-19 ்தோற்ிற்னப் 
�ரப்� குற்்வோகப்வ ்வோய்ப்புள்ளது

 க�ோவிட்-19 த�ோற்று ஏற்�ட்்ோல் உங�ளுக்கு மிக 
அதிக உடல்நலக குற்வு ஏற�ட குற்்வோகப்வ 
்வோய்ப்புள்ளது

 ைருத்துவக் �ோரணங�ளுக்�ோ� �டுப்பூசி 
க�ோட்டுக்த�ோள்்ள முடியோ� மககற்ளப் �ோதுகோகக 
நீஙகள உதவுகி்ரீகள.

ைக்�ள் எந� அ்ளவுக்கு அ�ி�ைோ� �டுப்பூசி 
க�ோட்டுக்த�ோள்�ி்றோர�க்ளோ அந� அ்ளவுக்கு 
ைக்�ளுக்கு மவரஸ் த�ோற்று ஏற்�டுவ�ற்�ோன, 
மவரமைப் �ரப்புவ�ற்�ோன, உ்ல்நலக்கும்றவு 
ஏற்�டுவ�ற்�ோன அல்லது ைரணைம்வ�ற்�ோன 
சோத்�ியக்கூறு கும்றயும.

உஙக்ளோல் அன்்ோட ்வோழகறகககுத் 
திரும்� முடியும்

இ்வறறுககு நீஙகள தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோள்ள 

ப்வண்டியிருககலோம்:

 சில அன்்ோடச ்சயல்�ோடுக்ளில் �ஙபகற�தறகு 

அல்லது சில அன்்ோட பசற்வகற்ளப் 

�யன்�டுத்து்வதறகு

 ்தோடரந்து ப்வறலககுச ்சல்்வதறகு

 ்்வ்ளிநோடுகளுககுப் �யணம் ்சய்்வதறகு

தடுப்பூசிகள �ோதுகோப்�ோ்னற்வயோ?

ஆஸ்�ிகரலியோவில் �ிம்க்கும அமனத்துத் 

�டுப்பூசி�ளும:

 �ோது�ோப்�ோனமவ ைற்றும �யனுள்்ளமவ

 சரவக�ச அ்ளவில் த�ரும எணணிக்ம�யிலோன 

ைக்�ள் ைீது �ரிகசோ�ிக்�ப்�ட்டுள்்ளன

 ஆஸ்�ிகரலியோவின் சுயோ�ீன ைருநதுக் 

�ட்டுப்�ோட்்ோ்ளரோ�ிய சி�ிசமசப் த�ோருள்�ள் 

நிரவோ�த்�ோல் நிரணயிக்�ப்�ட்் கடுறமயோ்ன 

�ோதுகோப்புத் தரநிறலக்ளில் க�ரசசி த�ற்றுள்்ளன

ஆஸதிபரலியோ்வில் தறப�ோது 
கிறடககோத தடுப்பூசிககோக நோன் 
கோத்திருகக ப்வண்டுமோ?

ஆஸ்�ிகரலியோவில் மூன்று �டுப்பூசி�ள் 

�ிம்க்�ின்்றன - அஸட்ரோ்ெ்னிகோ, மோடர்னோ 

ைற்றும ஃற�ஸர. 

 கவறு ஏ�ோவது �டுப்பூசி�ம்ள 

ஆஸ்�ிகரலியோவில் �யன்�டுத்துவ�ற்கு 

அங�கீ�ோரம அ்ளிக்�ப்�டும என்��ற்கு எந� 

உத்�ரவோ�மும இல்மல.

�ற்க�ோது �ிம்க்கும �டுப்பூசி�்ளில் ஒன்ம்றப் 

க�ோட்டுக்த�ோள்வது சோலச சி்றந�து.

நீஙகள
உஙகற்ளயும் 
மற்்வரகற்ளயும் 
�ோதுகோககி்ரீகள
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https://www.coronavirus.vic.gov.au/victorias-roadmap
https://www.coronavirus.vic.gov.au/victorias-roadmap
https://www.coronavirus.vic.gov.au/victorias-roadmap
https://www.coronavirus.vic.gov.au/information-workers-required-be-vaccinated
https://www.smartraveller.gov.au/COVID-19/COVID-19-vaccination-certificates
https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines
https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines


நோங�ள் �ணிபுரி�ின்்ற நிலத்�ின் �ோரம�ரிய உரிமையோ்ளர�ம்ள நோங�ள் 
அங�கீ�ரிக்�ிக்றோம ைற்றும த�ரியவர�்ளின் �்ந��ோலம, நி�ழ�ோலம ைற்றும 
எ�ிர�ோலத்�ிற்கு ை�ிப்�்ளிக்�ிக்றோம.

என்்னிடம் ்மடிபகர அட்றட இல்றல அல்லது 

நோன் ஒரு ்விசோ்வில் இருககிப்ன் - நோன் 

தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோள்ளலோமோ?

ஆஸதிபரலியோ்வில் �ின்்வரும் ந�ரகள உள்ளிட்ட 

அற்ன்வருககும் பகோ்விட்-19 தடுப்பூசிகள 

இல்வசமோகப் ப�ோடப்�டுகின்்்ன:

 அ��ி�ள்

 பு�லி்ம க�ோரு�வர�ள்

 �ற்�ோலி� அல்லது இம்க்�ோல விசோ 

மவத்�ிருப்�வர�ள்

 சரவக�ச ைோணவர�ள்

 �ற்�ோலி� புலமத�யரநக�ோர

க�ோவிட்-19 �டுப்பூசி க�ோட்டுக்த�ோள்்ள உங�ளுக்கு 

்மடிபகர அட்றட அல்லது த்னிந�ர நலம்ப�ணல் 

அறடயோ்ளஙகோட்டி (IHI) க�மவயில்மல.

பகோ்விட்-19 தடுப்பூசி 

ப�ோட்டுக்கோள்வதோல் 

உஙகள ்விசோ நிறலறம 

அல்லது அரசோஙக 

உத்வித்்தோறககளுககோ்ன 

தகுதிககுப் �ோதிப்பு ஏற�டோது.

�ின்்வரும் நிறலறமக்ளில் தடுப்பூசி 

ப�ோட்டுக்கோள்வது �ோதுகோப்�ோ்னதோ:

நோன் ஹோரபமோன் சிகிசறச 
எடுத்துக்கோண்டிருந்தோல்? 

ஆம, நீங�ள் �ரிநதுமரக்�ப்�ட்் ஹோரகைோன் சி�ிசமச 
எடுத்துக்த�ோள்�வரோ� இருந�ோல் இது �ோது�ோப்�ோனது.

நோன் PrEP எடுத்துக்கோண்டிருந்தோல்? 

ஆம, நீங�ள் முன்-தவ்ளிப்�ோட்டு கநோயத்�டுப்பு 
சி�ிசமச (PrEP) ைருநது�ள் எடுத்துக்த�ோள்�வரோ� 
இருந�ோல் இது �ோது�ோப்�ோனது.

நோன் ஆன்டி்ரட்பரோற்வரல்கள 
எடுத்துக்கோண்டிருந்தோல்? 

ஆம, நீங�ள் ஆன்டிதரட்கரோமவரல்�ள் 
எடுத்துக்த�ோள்�வரோ� இருந�ோல் இது �ோது�ோப்�ோனது.

நோன் �ி் மருந்துகள எடுத்துக்கோள�்வரோக 
இருந்தோல் அல்லது ஒரு மருத்து்வ நிறலறமறயக 
்கோண்டிருப்�்வரோக இருந்தோல்? 

�ல நி�ழவு�்ளில், ஆம. உங�ள் �டுப்பூசி 
விருப்�த்க�ரவு�ள் கு்றித்து உங�ள் ைருத்துவரி்ம 
அல்லது சு�ோ�ோர நலமக�ணல் வழஙகுநரி்ம க�சவும.

எ்னககு பகோ்விட்-19 ்தோறறு ஏற�ட்டு 

அதிலிருந்து மீண்டு ்வந்திருந்தோல் - அதறகுப் 

�ி்கும் நோன் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோள்ள 

ப்வண்டுமோ?

ஆம், நீங�ள் க�ோவிட்-19 த�ோற்்றிலிருநது ைீணடும 

வந�ிருந�ோலும கூ் �டுப்பூசி க�ோட்டுக்த�ோள்்ள 

கவணடும.

தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோளளும்ப�ோது எ்னககு 

பமோசமோ்ன அனு�்வம் ஏற�ட்டோல் என்்ன 

்சய்்வது?

தும்றயோல் அல்லது தும்றயின் நி�ியு�வி த�றும 

கசமவ வழஙகுநரோல் வழங�ப்�டும ஏ�ோவது 

கசமவ �ற்்றி விக்க்ோரியோ சு�ோ�ோரத் தும்றயி்ம 

நீங�ள் புகோர அ்ளிககலோம். இது த�ோதுத் �டுப்பூசி 

மையங�ம்ளயும உள்்ள்க்�ிய�ோகும.

இந்தத் தக்வல் தோ்ளில் இடம்்�றறுள்ள தக்வல் அகபடோ�ர 29, 
2021 பததிறய அடிப்�றடயோகக ்கோண்டதோகும்.

��வலோனது, விக்க்ோரியோ சு�ோ�ோரத் தும்ற ைற்றும ஆஸ்�ிகரலிய 
சு�ோ�ோரத் தும்றயோல் அ்ளிக்�ப்�ட்டுள்்ளது. ்விகபடோரியோ 
அரசோஙகத்தில் ்வறலத்த்ளத்தில் இருநதும, ஆஸதிபரலிய 
அரசோஙகத்தின் ்வறலத்த்ளத்தில் இருநதும க�ோவிட்-19 �ோது�ோப்பு 
ைற்றும �டுப்பூசி�ள் �ற்்றிய கூடு�ல் ��வல்�ம்ள �ி்ற தைோழி�்ளில் 
நீங�ள் த�்ற முடியும.
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