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ெகாவிட்-19 
தடுப்பூசித் 



்தடுப்பூசி ஏன் முக்கியம்? 

்தடுப்பூசியின் உ்தவியுடன்: 

நொம் இனனும் ்பல ந்டேடிக்்க்க்ை 

மீணடும் கதொ்டங்கவும், சிங்கப்பூ்ர 

வி்ரவில் ்பொது்கொப்்பொ்க மீணடும் 

திைக்கவும் முடியும்

நமது அனபுககுரியேர்்க்ையும் 

சமூ்கத்்தயும் க்கொவிட்-19 கிருமித் 

கதொற்றிலிருந்து ்பொது்கொக்க முடியும்

நமது சு்கொதொரப் ்பரொமரிப்புச 

வச்ே கிருமிப்்பரே்லக ்்கயொை 

சிரமப்்படுே்தத் தடுக்க முடியும்

க்கொவிட்-19 என்பது எசசில் துளி்கைொலும்,  

இருமும்வ்பொதும் தும்மும்வ்பொதும் ்கொற்றில் ்கலககும் 

அல்லது க்பொருட்்கள்மீது ்படியும் சளியொலும் ்பரவும் ஒரு 

கதொற்றுவநொயொகும்.   

இதன அறிகுறி்களில் ்கொயசசல், இருமல், மூசசுத்திைைல், 

கதொண்்டப்புண, சளி, ேொசத்்த அல்லது சு்ே்ய 

உைர முடியொத நி்ல ஆகியன உள்ை்டஙகும்.   

ேயதொனேர்்களுககு அல்லது உ்டல்நலப் பிரசச்ன்கள் 

உள்ைேர்்களுககு க்கொவிட்-19 கதொற்றினொல், அேர்்கள் 

அதி்க ்பொதிப்்ப்்டயககூடும்.

ரகாவிட்-19 என்பது என்ன?



“

”

க்கொவிட்-19 

கிருமிப்்பரே்லத் தடுக்க 

தடுப்பூசி உதவுகிைது. 

அதி்கமொவனொர் தடுப்பூசி 

வ்பொட்டுக க்கொள்ளும்வ்பொது, 

கிருமிப்்பரேல் கு்ையும்.

நீங்கள் தடுப்பூசி வ்பொட்டுக 

க்கொள்ளும்வ்பொது, உங்க்ை மட்டும் 

்பொது்கொத்துக க்கொள்ைவில்்ல. 

மற்ைேர்்க்ை, குறிப்்பொ்க உங்கள் 

அனபுககுரியேர்்க்ைப் ்பொது்கொக்கவும் 

உங்கள் ்பங்்கச கசயகிறீர்்கள். 

நம்மில் அதி்கமொவனொர் தடுப்பூசி 

வ்பொட்டுகக்கொண்டொல், கிருமிப் 

்பரே்லத் தடுத்து, நொம் அ்னேரும் ஒரு 

சமுதொயமொ்கப் ்பொது்கொப்்பொ்க இருப்வ்பொம்

- பிரதமர் லீ சியன லூங 



இந்தத் ்தடுப்பு மருநது 

பாதுகாப்பான்தா? 

சிங்கப்பூரில் அனுமதிக்கப்்பட்டிருககும் க்கொவிட்-19 

தடுப்பு மருந்து்கள், ்பொது்கொப்்்பயும் தரங்க்ையும் 

நி்ைவேற்றுகினைன. அேற்றின அறியப்்பட்்ட 

ஆ்பத்து்க்ைவி்ட நன்ம்கவை அதி்கம்.  

சு்கொதொர அறிவியல் ஆ்ையமும் க்கொவிட்-19 

தடுப்பூசிக்கொன ேல்லுநர் குழுவும் தடுப்பு மருந்தின 

விேரங்க்ை விரிேொ்க ஆரொயந்த பிைவ்க அனுமதி 

அளிக்கப்்பட்்டது. 



யாரெல்ாம் ்தடுப்பூசி பபாட்டுக் ரகாள்ள்ாம்? 

சிங்கப்பூரர்்களுககும் நீண்ட்கொல உள்ளூர்ேொசி்களுககும் தடுப்பூசி இலேசம். 

நீங்கள் தடுப்பூசி வ்பொட்டுக க்கொள்ைவேணடுமொ என்பது ்பற்றி 

மருத்துே அதி்கொரியொல் ஆவலொச்ன கூைமுடியும். தடுப்பூசி வ்பொட்டுக 

க்கொள்ேதற்குமுன, உங்கைது மருத்துேப் பிரசச்ன்க்ை மருத்துேரி்டம் 

அல்லது தொதியி்டம் கதரியப்்படுத்துங்கள், குறிப்்பொ்க - 

• உங்கைது வநொய எதிர்ப்புசசகதி கு்ைேொ்க இருந்தொல் 

(எடுத்துக்கொட்்டொ்க, அண்மயில் உறுப்புமொற்று சிகிச்ச 

கசயயப்்பட்டிருந்தொல், புற்றுவநொய அல்லது கெசஐவி கிருமி இருந்தொல்) 

• நீங்கள் ்கர்ப்்பமொ்க இருந்தொல், ்கர்ப்்பம்்டயத் திட்்டமிட்டிருந்தொல் 

அல்லது தொயப்்பொல் ஊட்டிகக்கொணடிருந்தொல் 

• இதற்குமுன 

்கடு்மயொன 

ஒவேொ்ம்கள் 

ஏற்்பட்டிருந்தொல் 

• இதற்குமுன உங்களுககு 

க்கொவிட்-19 கிருமித்கதொற்று 

ஏற்்பட்டிருந்தொல் 

• இதற்குமுன வேறு 

க்கொவிட்-19 தடுப்பு 

மருந்்தப் க்பற்றிருந்தொல்

• ்க்டந்த இரணடு ேொரங்களில் வேறு தடுப்பூசி 

(வேறு வநொயக்கொ்க) வ்பொட்டுக 

க்கொணடிருந்தொல் 

• இரத்த அணுக்களின 

எணணிக்்க கு்ைேொ்க 

இருந்தொல், இரத்தக்கசிவு 

அல்லது இரத்தக்கட்டு 

கு்ை்பொடு்கள் இருந்தொல், 

அல்லது இரத்த அ்டர்த்தி்யக 

கு்ைககும் மருந்து்க்ை 

உட்க்கொண்டொல்



்தடுப்பூசியய எவ்ாறு ரபறு்து

தடுப்பூசி வ்பொட்டுகக்கொள்ை அ்னேரும் ்படிப்்படியொ்க 

அ்ைக்கப்்படுேொர்்கள். உங்களுக்கொன வநரம் ேரும்வ்பொது, த்கேல் அனுப்பி 

்ேக்கப்்படும். முன்பதிவு கசயேதற்்கொன ேழி்கொட்டியும் உங்களுககுத் 

தரப்்படும். முன்பதிவின மூலம் மட்டுவம தடுப்பூசி வ்பொ்டப்்படும். 

தடுப்பு மருந்து்கள் ்கட்்டம் ்கட்்டமொ்க சிங்கப்பூ்ர ேந்த்்டேதொல், 

சு்கொதொரப் ்பரொமரிப்பு ஊழியர்்களுககும், எளிதில் ்பொதிப்்ப்்டயக 

கூடியேர்்களுககும் (ேயதொனேர்்கள், அதி்க ஆ்பத்தொன  

கதொழில்து்ை்களில் வே்ல கசயவேொர்) முனனுரி்ம அளிக்கப்்படும்.



்தடுப்பூசி பபாட்டுக் ரகாள்தில ஏப்தனும் 

ஆபத்துகள உள்ள்தா? 

க்கொவிட்-19 தடுப்பு மருந்தொல் சில ்பக்கவி்ைவு்கள் 

ஏற்்ப்டலொம். இது மற்ை தடுப்பு மருந்து்களின 

்பக்கவி்ைவு்க்ைப் வ்பொனைவத. க்பரும்்பொலொன 

்பக்கவி்ைவு்கள் சில நொட்்களுககுள் குைமொகி விடும். 

தடுப்பூசி வ்பொட்்ட பிைகு ஏற்்ப்டககூடிய 

்பக்கவி்ைவு்களில் ்கொயசசல், த்லேலி, உ்டல்ேலி 

உள்ை்டஙகும். உங்களுககுப் ்பக்கவி்ைவு்கள் 

இருந்தொல், வத்ேகவ்கற்்ப 6 மணி வநரத்திற்கு 

ஒருமு்ை 1 முதல் 2 க்பரகசட்்டமொல் மொத்தி்ர்கள் 

சொப்பி்டலொம். அறிகுறி்கள் நீடித்தொல், மருத்துேரி்டம் 

கசல்லுங்கள். இதுதவிர, ஊசி குத்திய இ்டம் 

சிேப்்பொகி, ேலியும் வீக்கமும் ஏற்்ப்டலொம்.  

தடுப்பூசி வ்பொட்்ட பிைகு, உங்க்ைக 

்கண்கொணிப்்பதற்்கொ்க 30 நிமி்டங்களுககு நீங்கள் 

மருந்த்கத்தில் இருக்கவேணடும். 

அரிய சூழ்நி்ல்களில், இந்தத் தடுப்பு மருந்தொல் 

்கடு்மயொன ஒவேொ்ம ஏற்்ப்டலொம். மூசசுத்திைைல், 

மு்கம், கதொண்்ட, ்கண்கள் அல்லது உதடு்கள் 

வீஙகுதல், வே்கமொன இதயத்துடிப்பு, த்லசசுற்ைல் 

மற்றும் ்பலவீனம், உ்டல் முழுேதும் வமொசமொன கசொறி 

வ்பொனை்ே இதில் உள்ை்டஙகும். உங்களுககுக 

்கடு்மயொன ஒவேொ்ம ஏற்்பட்்டொல், உ்டனடியொ்க 

மருத்துேரி்டம் கசல்லுங்கள். உ்டனடியொ்க 995 

அ்ையுங்கள் அல்லது ஆ்க அருகிலுள்ை அேசர 

சிகிச்சப் பிரிவுககுச கசல்லுங்கள்.



" நொம் அ்னேரும் முயற்சி்யக ்்கவி்டொமல் 

ஒனறி்ைந்து கசயல்்பட்டு, க்கொவிட்-19 

கிருமிப்்பரே்ல முறியடிககும் ்பயைத்தின 

இறுதிக்கட்்டத்்தக ்க்டந்துகசனறு நமது 

இலக்்கப் பூர்த்தி கசயயவேணடும்." 

கேளியீட்்டொைர் 

ஜனேரி 2021

வமல்விேரம் அறிய,  

vaccine.gov.sg 
இ்ையப்்பக்கத்்தப் 

்பொருங்கள் அல்லது   

1800-333-9999 எனை 

எண்ை அ்ையுங்கள். 

- பிரதமர் லீ சியன லூங 


