தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்வது பற்றி
நான் என்ன தெரிந்துக�ொள்ள
வேண்டும்
பன்முகக் கலாச்சார LGBTIQ+ சமுதாயங்களுக்கான க�ோவிட்-19 தகவல்

நீ ங்கள்

உங்களையும்

மற்றவர்களையும்
பாதுகாக்கிறீர்கள்

தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானவையா?
ஆஸ்திரேலியாவில் கிடைக்கும் அனைத்துத்
தடுப்பூசிகளும்:
	பாதுகாப்பானவை மற்றும் பயனுள்ளவை
சர்வதேச அளவில் பெரும் எண்ணிக்கையிலான
மக்கள் மீ து பரிச�ோதிக்கப்பட்டுள்ளன

க�ோவிட்-19 த�ொற்றுக்கு எதிராக
நீங்கள் முழுமையாக தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொள்ளும்போது:

உங்களுக்கு க�ோவிட்-19 த�ொற்று ஏற்பட

ஆஸ்திரேலியாவின் சுயாதீன மருந்துக்
கட்டுப்பாட்டாளராகிய சிகிச்சைப் ப�ொருள்கள்
நிர்வாகத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடுமையான
பாதுகாப்புத் தரநிலைகளில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன

குறைவாகவே வாய்ப்புள்ளது

நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு க�ோவிட்-19 த�ொற்றினைப்
பரப்ப குறைவாகவே வாய்ப்புள்ளது

க�ோவிட்-19 த�ொற்று ஏற்பட்டால் உங்களுக்கு மிக

அதிக உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட குறைவாகவே
வாய்ப்புள்ளது

	மருத்துவக் காரணங்களுக்காக தடுப்பூசி

ப�ோட்டுக்கொள்ள முடியாத மக்களைப் பாதுகாக்க
நீ ங்கள் உதவுகிறீர்கள்.

மக்கள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக தடுப்பூசி

ப�ோட்டுக்கொள்கிறார்கள�ோ அந்த அளவுக்கு

மக்களுக்கு வைரஸ் த�ொற்று ஏற்படுவதற்கான,

வைரஸைப் பரப்புவதற்கான, உடல்நலக்குறைவு

ஏற்படுவதற்கான அல்லது மரணமடைவதற்கான
சாத்தியக்கூறு குறையும்.

உங்களால் அன்றாட வாழ்க்கைக்குத்
திரும்ப முடியும்
இவற்றுக்கு நீ ங்கள் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ள
வேண்டியிருக்கலாம்:
சில அன்றாடச் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்பதற்கு
அல்லது சில அன்றாட சேவைகளைப்
பயன்படுத்துவதற்கு
த�ொடர்ந்து வேலைக்குச் செல்வதற்கு
வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்வதற்கு

ஆஸ்திரேலியாவில் தற்போது

கிடைக்காத தடுப்பூசிக்காக நான்
காத்திருக்க வேண்டுமா?

ஆஸ்திரேலியாவில் மூன்று தடுப்பூசிகள்
கிடைக்கின்றன - அஸ்ட்ராஜெனிகா, மாடர்னா
மற்றும் ஃபைஸர்.
வேறு ஏதாவது தடுப்பூசிகளை
ஆஸ்திரேலியாவில் பயன்படுத்துவதற்கு
அங்கீ காரம் அளிக்கப்படும் என்பதற்கு எந்த
உத்தரவாதமும் இல்லை.
தற்போது கிடைக்கும் தடுப்பூசிகளில் ஒன்றைப்
ப�ோட்டுக்கொள்வது சாலச் சிறந்தது.
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பன்முகக் கலாச்சார LGBTIQ+ சமுதாயங்களுக்கான க�ோவிட்-19 தகவல்

என்னிடம் மெடிகேர் அட்டை இல்லை அல்லது
நான் ஒரு விசாவில் இருக்கிறேன் - நான்
தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ளலாமா?
ஆஸ்திரேலியாவில் பின்வரும் நபர்கள் உள்ளிட்ட
அனைவருக்கும் க�ோவிட்-19 தடுப்பூசிகள்
இலவசமாகப் ப�ோடப்படுகின்றன:

2

பின்வரும் நிலைமைகளில் தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொள்வது பாதுகாப்பானதா:
நான் ஹார்மோன் சிகிச்சை
எடுத்துக்கொண்டிருந்தால்?
ஆம், நீங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஹார்மோன் சிகிச்சை
எடுத்துக்கொள்பவராக இருந்தால் இது பாதுகாப்பானது.

அகதிகள்

நான் PrEP எடுத்துக்கொண்டிருந்தால்?

புகலிடம் க�ோருபவர்கள்

ஆம், நீங்கள் முன்-வெளிப்பாட்டு ந�ோய்த்தடுப்பு

	தற்காலிக அல்லது இடைக்கால விசா
வைத்திருப்பவர்கள்

சிகிச்சை (PrEP) மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவராக
இருந்தால் இது பாதுகாப்பானது.

நான் ஆன்டிரெட்ரோவைரல்கள்
எடுத்துக்கொண்டிருந்தால்?

சர்வதேச மாணவர்கள்
	தற்காலிக புலம்பெயர்ந்தோர்

ஆம், நீங்கள் ஆன்டிரெட்ரோவைரல்கள்

க�ோவிட்-19 தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ள உங்களுக்கு
மெடிகேர் அட்டை அல்லது தனிநபர் நலம்பேணல்
அடையாளங்காட்டி (IHI) தேவையில்லை.

எடுத்துக்கொள்பவராக இருந்தால் இது பாதுகாப்பானது.

நான் பிற மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவராக

இருந்தால் அல்லது ஒரு மருத்துவ நிலைமையைக்
க�ொண்டிருப்பவராக இருந்தால்?

க�ோவிட்-19 தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொள்வதால்

பல நிகழ்வுகளில், ஆம். உங்கள் தடுப்பூசி

விருப்பத்தேர்வுகள் குறித்து உங்கள் மருத்துவரிடம்

அல்லது சுகாதார நலம்பேணல் வழங்குநரிடம் பேசவும்.

உங்கள் விசா நிலைமை
அல்லது அரசாங்க
உதவித்தொகைகளுக்கான
தகுதிக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாது.

தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ளும்போது எனக்கு
ம�ோசமான அனுபவம் ஏற்பட்டால் என்ன
செய்வது?
துறையால் அல்லது துறையின் நிதியுதவி பெறும்
சேவை வழங்குநரால் வழங்கப்படும் ஏதாவது
சேவை பற்றி விக்டோரியா சுகாதாரத் துறையிடம்
நீங்கள் புகார் அளிக்கலாம். இது ப�ொதுத் தடுப்பூசி
மையங்களையும் உள்ளடக்கியதாகும்.

எனக்கு க�ோவிட்-19 த�ொற்று ஏற்பட்டு
அதிலிருந்து மீ ண்டு வந்திருந்தால் - அதற்குப்
பிறகும் நான் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ள
வேண்டுமா?
ஆம், நீங்கள் க�ோவிட்-19 த�ொற்றிலிருந்து மீ ண்டும்
வந்திருந்தாலும் கூட தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கொள்ள
வேண்டும்.
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இந்தத் தகவல் தாளில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல் அக்டோபர் 29,
2021 தேதியை அடிப்படையாகக் க�ொண்டதாகும்.

நாங்கள் பணிபுரிகின்ற நிலத்தின் பாரம்பரிய உரிமையாளர்களை நாங்கள்
அங்கீ கரிக்கிற�ோம் மற்றும் பெரியவர்களின் கடந்தகாலம், நிகழ்காலம் மற்றும்
எதிர்காலத்திற்கு மதிப்பளிக்கிற�ோம்.

தகவலானது, விக்டோரியா சுகாதாரத் துறை மற்றும் ஆஸ்திரேலிய
சுகாதாரத் துறையால் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விக்டோரியா
அரசாங்கத்தில் வலைத்தளத்தில் இருந்தும், ஆஸ்திரேலிய
அரசாங்கத்தின் வலைத்தளத்தில் இருந்தும் க�ோவிட்-19 பாதுகாப்பு
மற்றும் தடுப்பூசிகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை பிற ம�ொழிகளில்

நீங்கள் பெற முடியும்.

