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அடிக்கடி ககட்கப்படும் 
ககள்விகள்

ககோவிட்-19 தடுப்பூசி ஏன் 
முக்கியமோனது?
க�ோவிட்-19 �்கு எதிரோ� தடுப்பூசி 
பாதுகாக்கிறது.
அதி� எண்ணி�்க�யிலோ� ம�்�ளு�்கு 
தடுப்பூசி கபோட்டோல் :
• க�ோய்வோய்ப்பட்டவர்�ள் குகைவோ� 

இருப்போர்�ள்.
• இன்னும் குறறவாகவவ இறப்புகள் 

இரு�்கும். 

நோன் அவசியம் தடுப்பூசி 
கபோட கவண்டுமோ?
இல்கல, நீங்�ள் �ட்டோயமோ� இகத 
செய்ய கவண்டியதில்கல. 
நீங்�ள் தடுப்பூசி கபோடுவதை்கும் 
கபோடோமலிருப்பத்திை்கும் உங்�ளு�்கு 
உரிகமயுண்டு.

நோன் பணம் செலுத்த 
கவண்டுமோ?
இல்கல, தடுப்பூசி அகனவரு�்கும் 
இலவசம். 

தடுப்பூசி போதுகோப்போகவும்  
பயனுள்ளதோகவும் 
இருக்கிறதோ?

ஆம், தடுப்பூசி போது�ோப்போனது. இது 
பயனுள்ளதோ� இருப்பதோ�வும் ஆய்வு�ள் 
�ோட்டுகின்ைன. மருந்து நிபுணர்கள் 
சுவிட்சர்லாந்தில் தடுப்பூசிக்கு 
அங்கீகாரம் அளித்துள்ளனர். 
அவர்�ள் தடுப்பூசி�ள் மை்றும் 
அவை்றின் விகளவு�ள் குறித்து ஆய்வு 
செய்துள்ளனர். ஆயிர�்�ண�்�ோன 
ம�்�கள கவத்து ஆய்வு�ள் �ட�்துள்ளன. 
உல�ம் முழுவதும் ஏை்�னகவ 
க�ோடி�்�ண�்�ோன ம�்�ளு�்கு தடுப்பூசி 
கபோடப்பட்டுள்ளது. 

தடுப்பூசி ஏகதனும் 
எதிர்மறறயோன 
விறளவுகறள ஏற்படுத்துமோ?

எந்தவவாரு தடுப்பூசிகயயும் வபால 
எதிர்மகையோன விகளவு�கள இது 
ஏை்படுத்தலோம். 

சபரும்போலும், இது வசார்வு, தறலவலி 
அல்லது காய்ச்சல் ஆகியகவ�ளோ� 
இரு�்�லோம். ஊசி கபோடப்பட்ட 
இடத்திலும் உங்�ளு�்கு வலி 
ஏை்படலோம். தடுப்பூசி ஏை்படுத்த�்கூடிய 
ெோதோரண எதிர்மகையோன விகளவு�ள் 
இகவயோகும். இ�்த எதிர்மகையோன 
விகளவு�ள் கலெோனகவ மை்றும் இகவ 
நீடி�்�ோது. 

மிகவும் அரிதான சூழ்நிறலகளில், 
இன்னும் அதி� தீவிரமோன எதிர்மகையோன 

இப்கபோது யோர் 
கவண்டுமோனோலும் 
தடுப்பூசி சபறலோம்
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விகளவு�ள் ெோத்தியமோகும். உதோரணமோ�, 
ஒரு ஒவ்வோகம எதிர்விகன இரு�்�லோம். 
ஆனோல் தடுப்பூசி கபோட்ட உடகனகய இது 
நி�ழ்கிைது. இ�்த ெமயத்தில் நீங்�ள் 
சு�ோதோர நிபுணர்�ளுடன் இரு�்கிறீர்�ள்.

எனக்கு ஏற்கனகவ 
COVID-19 இருந்தது, நோன் 
தடுப்பூசி கபோட்டுக்சகோள்ள 
கவண்டுமோ?
ஆம், ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு நீங்�ள் 
க�ோய்வோய்ப்பட்டிரு�்தோல் தடுப்பூசி 
கபோடுங்�ள். 

யோர் தடுப்பூசி 
கபோடக்கூடோது?
தடுப்பூசியில் காணப்படும் 
வபாருட்களுக்கு உங்களுக்கு 
ஒவ்வாறம இரு�்தோல் நீங்�ள் தடுப்பூசி 
கபோட�்கூடோது. நீங்�ள் தடுப்பூசி 
கபோடுவதை்கு முன்பு யோரோவது உங்�ளிடம் 
க�ள்வி�ள் க�ட்போர்�ள். 

நோன் எங்கு சென்று தடுப்பூசி 
கபோடகவண்டும்?
நீங்�ள் ஒரு மருந்தகத்தில் அல்லது 
மருத்துவரிடம் தடுப்பூசி கபோடலோம்.

நீங்�ள் ஒரு சபரிய தடுப்பூசி 
றமயத்திற்வகா, மருத்துவமகன�்க�ோ 
அல்லது கபோ லியு மோ�ோட்டு கமயத்திை்க�ோ 
(சலோெோன்) செல்லலோம்.

கமலும், ஒரு குழு உங்கள் பகுதிக்கு 
பயணி�்கும். 

கமலும் இகத�்குறித்து �ண்டுபிடி�்� 
உங்�ள் அருகிலுள்ள அறிவிப்பு�களப் 
போர்த்து உங்�ளு�்குத் சதரி�்த 
ெங்�ங்�ளிலிரு�்து த�வல்�களப் 
சபறுங்�ள்.

எவ்வோறு ெந்திக்கும் 

கநரத்றத நிர்ணயிக்கலோம்?
இ�்த எண்கண நீங்�ள் அகழ�்�லோம்:  
058 715 11 00 
உங்�ள் சமோழிகயப் கபசும் எவரும் 
உங்�கள பதிவு செய்யலோம். 

இ�்த இறணய முகவரியிலும் நீங்�ள் 
பதிவு செய்யலோம்: www.coronavax.ch

தடுப்பூசி எவ்வோறு 
நடக்கிறது?
உங்�ளு�்கு ஏகதனும் ஒவ்வோகம 
இரு�்கிைதோ அல்லது நீங்�ள் �ர்ப்பமோ� 
இரு�்கிறீர்�ளோ என்பகத�் �ண்டுபிடி�்� 
யோரோவது முதலில் உங்�ளிடம் 
க�ள்வி�கள�் க�ட்போர்�ள்.

பின்னர், க�யின் கமை்பகுதியில் நீங்�ள் 
ஒரு ஊசிறயப் கபோட்டு�்ச�ோள்ளலோம் .

புைப்படுவதை்கு முன்னர், 15 நிமிடங்கள் 
நீங்�ள் காத்திருக்க கவண்டும்.

இதை்கு முன்பு உங்�ளு�்கு க�ோவிட்  
வ�்திரு�்தோல் தவிர,  ஒரு மோதத்திை்குப் 
பிைகு உங்�ளு�்கு இரண்டோவது ஊசி 
கதகவ.  அகதயிடத்தில் இரண்டோவது 
ஊசிகய கபோட்டு�்ச�ோள்ளுவதை்கு, நீங்�ள் 
ஒரு ெ�்திப்கப நிர்ணயம் செய்வீர்�ள்.

முக்கியம்: உங்�ளு�்கு 
�ோய்ெ்ெல் இரு�்தோல் அல்லது 
க�ோய்வோய்ப்பட்டதோ� இரு�்தோல், தடுப்பூசி 
கபோட்டு�்ச�ோள்வதை்கு  வர கவண்டோம். 
முதலில் க�ோவிட்-19 கெோதகனகய 
செய்யுங்�ள். 



தடுப்பூசி கபோட்டபின், நோன் 
சதோடர்ந்து முகமூடிறய 
அணிய கவண்டுமோ?

ஆம். இப்கபோகத�்கு, எல்வலாரும் 
சதோடர்�்து நிர்ணயி�்�ப்பட்ட விதி�கள 
பின்பை்ை கவண்டும்.

எனகவ மு�மூடிகய அணிவதும் தூரத்கத 
மதி�்�ப்படுவதும் மிகவும் முக்கியம்.
தடுப்பூசி கபோடோத ம�்�களப் போது�ோ�்� 
இது சிை�்த வழியோகும்.

தடுப்பூசிக்குப் பிறகு நோன் 
பயணம் செல்லலோமோ?
ஆம், ஆனோல் நீங்�ள் செல்ல விரும்பும் 
�ோட்டில் உள்ள விதி�களப் பை்றி நீங்�ள் 
�ண்டுபிடி�்� கவண்டும்.

தடுப்பூசி பற்றி எனக்கு 
இன்னும் ககள்விகள் 
உள்ளன...  

இ�்த எண்கண நீங்�ள் அறழக்கலாம்:  
058 715 11 00

நீங்�ள் www.vd.ch/corona-multilingue இல்  
9 சவளி�ோட்டு சமோழி�ளில் த�வல்�கள�் 
�ோணலோம். 

இ�்த �்யூ ஆர் குறியீட்கடயும் நீங்�ள் 
ஸ்க�ன் செய்யலோம்.


