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தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோண்ட 
�ிறகு என்ன நிகழகிறது

�னமுகக கலோசசோர LGBTIQ+ சமுதோயஙகளுககோ்ன பகோவிட்-19 தகவல்

தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோண்ட �ிறகு 
எ்னககு உ்டல்நலக குறறவு ஏற�ட்்டோல் 
என்ன ்சயவது?

தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோண்ட �ிறகு நீஙகள் 
பநோய்ோயப்�ட்்டோல் அல்்லது உஙகளுககு 
உ்டல்ந்லககுறறவு ஏற�ட்்டோல், முடிநத்றை 
்ிறை்ில் உஙகள் மருத்து்றை அல்்லது 
சுகோதோை ந்லமப�ணல் ்ழஙகுநறை நீஙகள் 
�ோரகக ப்ணடும. உஙகள் மருத்து்றைப் �ோரகக 
முடியோ்ிட்்டோல், நீஙகள் அறழகக ப்ணடியது:

 ்தோறலப�சி வோயிலோ்ன ்சவிலியச 
பசறவககு 1300 60 60 24

 பதசிய ்கோபரோ்னோறவரஸ் 
அவசரத்தோ்டர்புச பசறவககு 1800 020 080 

 000 சு்ோசிப்�தில் சிைமம அல்்லது 
ப்கமோன இதயத்துடிப்பு, அல்்லது 
மூச்சுத்திணறல் இருநதோல், மிகவும 
பநோய்ோயப்�ட்டிருநதோல், அல்்லது அதிக 
உ்டல்ந்லககுறற்ோல் அ்திப்�ட்்டோல்

இநத எணகள் அற்னததும் நோளின 24 
மணிபநரமும் ்சயல்�ோட்டில் இருககும்.

பகோ்ிட்-19 தடுப்பூசிககு ஒரு ்லு்ோன 
எதிர்ிறனறயத் ்தோ்டரநது மிதமோனது 
முதல் கணிசமோனது ்றையி்லோன தோககத்றத 
அனு�்ித்துள்்ள ந�ரகளுககு ஆஸதிபை்லிய 
அைசோஙகம உரிறமகபகோரல் திட்்டம் ஒனறற 
உரு்ோககி ்ருகினறனது.

தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோண்ட �ிறகு 
எ்னககு ஏதோவது �கக விறளவுகள் 
ஏற�டுமோ?

 பகோ்ிட்-19 தடுப்பூசியின முத்லோ்து ப்டோஸ, 
இைண்டோ்து ப்டோஸ அல்்லது இைணடு 
ப்டோஸகளும ப�ோட்டுக்கோண்ட �ிறகு 
உஙகளுககுப் �கக விறளவுகள் ஏற�்டலோம்

 ஊசி ப�ோடுமப�ோது ஏற�டும ்்லி; 
பசோர்ோக உணரதல்; தறச ்்லி; தற்ல்்லி; 
கோயச்சல் மறறும கு்ளிரநடுககம; மூட்டு 
்்லி ஆகியற் ்�ோது்ோன மறறும 
எதிர�ோரககப்�டும �கக ்ிற்ளவுக்ளில் 
உள்்ள்டஙகும

 �கக விறளவுகள் வழககமோக 
இபலசோ்னதோகவும் ஒனறு அல்்லது இைணடு 
நோள்கள் நீடிககககூடியதோகவும இருகக்லோம

மிகவும் கடுறமயோ்ன �கக 
விறளவுகள் ஏற�டுமோ?

 உஙகளுககு மிகக கடுறமயோன �கக 
்ிற்ளவுகள் ஏற�்ட மிகவும் அரிதோ்ன 
வோயப்ப� உள்்ளது

 மிகக கடுறமயோ்ன �கக விறளவுகள் 
குறிதது விகப்டோரியோ அரசோஙகததின 
வறலததளததில் நீஙகள் 
அறிநது்கோள்்ள்லோம அல்்லது கூடுதல் 
்ி்ைஙகற்ளத் ்தரிநது்கோள்்ள உஙகள் 
மருத்து்ரு்டன ப�ச்லோம
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நோஙகள் �ணிபுரிகினற நி்லத்தின �ோைம�ரிய உரிறமயோ்ளரகற்ள நோஙகள் 
அஙககீகரிககிபறோம மறறும ்�ரிய்ரக்ளின க்டநதகோ்லம, நிகழகோ்லம மறறும 
எதிரகோ்லத்திறகு மதிப்�்ளிககிபறோம.

இநதத தகவல் தோளில் இ்டம்்�றறுள்ள தகவல் அகப்டோ�ர் 29, 
2021 பததிறய அடிப்�ற்டயோகக ்கோண்டதோகும்.

தக்்லோனது, ்ிகப்டோரியோ சுகோதோைத் துறற மறறும ஆஸதிபை்லிய 
சுகோதோைத் துறறயோல் அ்ளிககப்�ட்டுள்்ளது. விகப்டோரியோ 
அரசோஙகததில் வறலததளததில் இருநதும, ஆஸ்திபரலிய 
அரசோஙகததின வறலததளததில் இருநதும பகோ்ிட்-19 �ோதுகோப்பு 
மறறும தடுப்பூசிகள் �றறிய கூடுதல் தக்ல்கற்ள �ிற ்மோழிக்ளில் 
நீஙகள் ்�ற முடியும.
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தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோண்ட �ிறகும் 
கூ்ட என மூலமோக பகோவிட்-19 �ரவுமோ 
அல்லது எ்னககு பநோயத்தோறறு 
ஏற�டுமோ?

நீஙகள் முழுறமயோக பகோ்ிட்-19 தடுப்பூசி 
ப�ோட்டுக்கோண்ட �ிறகு:

 உஙகளுககு பகோ்ிட்-19 ்தோறறு ஏற�்டக 
குறறவோகபவ வோயப்புள்ளது

 நீஙகள் மறற்ரகளுககு பகோ்ிட்-19 
்தோறறிற்னப் �ரப்� குறறவோகபவ 
வோயப்புள்ளது

 பகோ்ிட்-19 ்தோறறு ஏற�ட்்டோல் உஙகளுககு 
மிக அதிக உ்டல்நலக குறறவு ஏற�்டக 
குறறவோகபவ வோயப்புள்ளது

நீஙகள் தடுப்பூசி ப�ோட்டுக்கோணடீரகள் 
எனறோலுமகூ்ட உஙகளுககு ற்ைஸ 
்தோறறு ஏற�டு்தறகும நீஙகள் அறதப் 
�ைப்பு்தறகும ்ோயப்பு உள்்ளது. 
உஙகற்ளயும மறற்ரகற்ளயும �ோதுகோப்�ோக 
ற்த்துக்கோள்்ள:

 நீஙகள் பகோவிட் �ோதுகோப்பு 
நற்டமுறறகறளக கற்டப்�ிடிகக 
பவணடும் (நனகு ்�ோருநதககூடிய முகக 
க்சம அணி்து உட்�்ட)

 நீஙகள் தறப�ோறதய கட்டுப்�ோடுகறள 
்தோ்டர்நது கற்டப்�ிடிகக பவணடும்

நோன பகோவிட்-19 தடுப்பூசி 
ப�ோட்டுக்கோணப்டன என�றத எப்�டி 
நிரூ�ிப்�து?

நீஙகள் முழுறமயோக தடுப்பூசி 
ப�ோட்டுக்கோண்டவு்டன, உஙகளுககோக 
பகோவிட்-19 டிஜிட்்டல் சோனறிதழ தோனோகப் 
உரு்ோககப்�டும.

உஙகள் சோனறிதறழப் ்�ற மூனறு ்ழிகள் 
உள்்ளன:

 உஙகளி்டம் ்மடிபகர் 
இருநதோல், எகஸ்�ிரஸ் 
�ிளஸ் ்மடிபகர் ்சயலி 
அல்்லது myGov ்ோயி்லோக 
உஙகள் சோனறிதறழ 
நீஙகள் ்�ற முடியும

 உஙக்ளி்டம ்மடிபகர அல்்லது தனிந�ர 
சுகோதோை ந்லமப�ணல் அற்டயோ்ளஙகோட்டி 
இல்ற்ல்யனறோலும கூ்ட நீஙகள் myGov 
்ோயி்லோக ஆனறல்னில் தடுப்பூசிச 
சோனறிதறழக பகோர முடியும்

 உஙக்ளி்டம ்மடிபகர அல்்லது 
IHI இல்ற்ல்யனறோல், அசசிட்்ட 
சோனறிதழுககோக ஆஸ்திபரலிய 
பநோயததடுப்புப் �திறவ நீஙகள் 
அறழககலோம்

உஙகள் பகோவிட்-19 
டிஜிட்்டல் சோனறிதறழ 
சர்ஸீ ்ிகப்டோரியோ 
்சய்லியில் நீஙகள் 
இறணத்துக்கோள்்ள்லோம 
அல்்லது ஒரு கோகித 
நகறலக கோண�ிககலோம்.

்்்ளிநோடுகளுககுப் �யணம 
பமற்கோள்ளுமப�ோது 
நீஙகள் முழுறமயோக 
தடுப்பூசி 
ப�ோட்டுக்கோணடீரகள் 
என�றத நிரூ�ிகக 
உதவு்தறகு சர்வபதச 
பகோவிட்-19 தடுப்பூசிச 
சோனறிதறழயும் நீஙகள் 
்�ற முடியும.

�னமுகக கலோசசோர LGBTIQ+ சமுதோயஙகளுககோ்ன பகோவிட்-19 தகவல் 2

https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-covid-19-vaccines
https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/
https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/
https://cfre.org.au/lgbtiq-covid/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/coronavirus-covidsafe-settings
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/certificates
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app
https://my.gov.au/LoginServices/main/login?execution=e2s1
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof#a2
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof#a2
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof#a4
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof#a4
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof#a4
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/covid-19-vaccinations/how-get-proof#a4
https://service.vic.gov.au/covid-19/add-covid-19-digital-certificate
https://service.vic.gov.au/covid-19/add-covid-19-digital-certificate
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine-certificate-trial
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccine-certificate-trial
https://www.smartraveller.gov.au/COVID-19/COVID-19-vaccination-certificates
https://www.smartraveller.gov.au/COVID-19/COVID-19-vaccination-certificates
https://www.smartraveller.gov.au/COVID-19/COVID-19-vaccination-certificates

