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COVID-19 അല്ലെങ്കിൽ ല്
വൈ സ് എന്തൊണ്?

ൊറ ൊണ

COVID-19 ഒരു പുതിയ ക ൊറ ൊണ ഗവ സ്, SARS-CoV-2
എന്ന ിയകെടുന്നു. 2019 അവസൊനമൊണ് ഇത് ആദ്യമൊയി
കെത്തിയത്. ഇത് വളകര പ ർച്ചവയൊധിയൊണ്, ഇത്
ടുത്ത ശ്വൊസറ ൊശ് സംബന്ധമൊയ റരൊൈത്തിറേക്ക്
നയിറച്ചക്കൊം.
റരൊൈം ബൊധിച്ച പേർക്കും റരൊൈേക്ഷണങ്ങൾ ഉെൊ ിേല
അകേലങ്കിൽ റനരിയ േക്ഷണങ്ങൾ മൊത്തറമ ഉെൊ ൂ. ചുമ,
പനി, തേറവദ്ന, രുചി അകേലങ്കിൽ മണം നഷ്ടകെടൽ
എന്നിവയിൽ നിന്നൊണ് ഇവ സൊധൊരണയൊയി
ആരംഭിക്കുന്നത്.
ചിേ ആളു ൾക്ക് വളകര ക്ഷീണം അനുഭവകെടും,
റപശ്ി ൾ റവദ്ന, കതൊെറവദ്ന, വയ ിളക്കം, ഛർദ്ദി,
പനി, ആശ്യക്കുഴെം എന്നിവ അനുഭവകെടും. ഠിനമൊയ
റരൊൈം ആരംഭിക്കു യൊകണങ്കിൽ അതിന് ആശ്ുപത്തിയിൽ
ത്പറവശ്ിക്കു റയൊ തീത്വപരിചരണത്തിൽ
ത്പറവശ്ിക്കു റയൊ കചയ്ൊം.
റരൊൈം ബൊധിച്ച 100 റപരിൽ 1 ൽ തൊകഴ ആളു ൾ COVID-19
മൂേം മരിക്കും, എന്നൊൽ ഇത് 75 വയസ്സിനു
മു ളിേുള്ളവരിൽ 10 ൽ 1 ന് അടുത്തൊണ്. റ ൊവിഡ് -19 ന്
ചി ിത്സകയൊന്നുമിേല, എന്നിരുന്നൊേും പുതുതൊയി
പരീക്ഷിച്ച ചിേ ചി ിത്സ ൾ സങ്കീർണത ളുകട സൊധയത
ു യ്ക്ക്കൊൻ സഹൊയിക്കുന്നു.

എനിക്ക് ഏത് വോക്സിൻ ലഭിക്കുും?
യുക യിൽ, സുരക്ഷയുകട ആവശ്യമൊയ
മൊനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പൊേിക്കുന്ന COVID-19 വൊക്സിനു ൾ
മൊത്തറമ ഞങ്ങൾ ഉപറയൊൈിക്കൂ. വൊക്സിനു ൾ
ഉൾകെകടയുള്ള എേലൊ മരുന്നു ളും
ഉപറയൊൈിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്സുരക്ഷയ്ക്ക്കും
ഫേത്പൊപ്തിക്കുമൊയി പരിറശ്ൊധിക്കുന്നു.
ഓറരൊ വൊക്സിനും വിവിധ രൊജയങ്ങളികേ
പതിനൊയിരക്കണക്കിന് ആളു ളിൽ
പരീക്ഷിക്കു യും സുരക്ഷിതവും
ഫേത്പദ്വുമൊകണന്ന് ൊണിക്കു യും കചയ്ക്തു.
ഏതൊണ് േഭയമൊയത് എന്നതികന ആത്ശ്യിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൊക്സിനു ളിൽ ഒന്ന് നൽ ും. ഈ
വൊക്സിനു ൾക്ക് ഇതുവകര ഒരു യുക
മൊർക്കറ്ിംഗ് അംൈീ ൊരം (ഗേസൻസ്)
ഇേലൊയിരിക്കൊം, പറക്ഷ അവയുകട സുരക്ഷകയയും
ഫേത്പൊപ്തികയയും ു ിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമൊയ
വിേയിരുത്തേികന അടിസ്ഥൊനമൊക്കി കമഡിസിൻസ്
ആന്് കഹൽത്ത് ക യർ കത്പൊഡക്റ്്സ് ക ൈുറേറ് ി
ഏജൻസി (MHRA) അംൈീ ൊരം നൽ ിയിരിക്കും.

സുരക്ഷ, ൈുണറമന്മ, ഫേത്പൊപ്തി എന്നിവയുകട
ത്പതീക്ഷിത മൊനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പൊേിച്ചൊൽ മൊത്തറമ
യുക യിൽ വിതരണത്തിനുള്ള ഒരു വൊക്സിൻ MHRA
അംൈീ

രിക്കു

യുള്ളൂ.

നിേവിൽ േഭയമൊയ വൊക്സിനു ൾക്ക് മി ച്ച ദ്ീർഘ ൊേ
പരിരക്ഷ നൽ ുന്നതിന് രെ് വയതയസ്ത റഡൊസു ൾ
ആവശ്യമൊണ്.

ആർക്കോണ് COVID-19
വോക്സിൻ നൽകകണ്ടത്?
വൊക്സിറനഷൻ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂഗണറസഷൻ റജൊയിന്്
മ്മ്ിറ്ി (കജസിവിഐ), എൻഎച്ച്എസ് ഈ
വൊക്സിനു ൾ ആദ്യം അണുബൊധയും ൈുരുതരമൊയ
സങ്കീർണത ൾക്കും ഇരയൊ ുന്നവർക്ക് നൽ ണകമന്ന്
ശ്ുപൊർശ് കചയ്ക്തിട്ടുെ്.
ഇതിൽ മുതിർന്നവർ, മുൻനിര ആറരൊൈയ, സൊമൂഹി
പരിപൊേന ത്പവർത്ത ർ, റരൊൈി ൾ എന്നിവരും
ഉൾകെടുന്നു.
ൂടുതൽ വൊക്സിൻ േഭയമൊ ുറമ്പൊൾ,
അപ ടസൊധയതയുള്ള മറ്് ആളു ൾക്ക് വൊക്സിനു
എത്തയും റവൈം നൽ ും.

ൾ

ക ൊറ ൊണ ഗവ സ് ആകരയും ബൊധിക്കും. നിങ്ങൾ
ത്പൊയപൂർത്തിയൊയ വയക്തിയും ദ്ീർഘ ൊേ റരൊൈമുള്ള വയക്തിയു

അകനകണങ്കിൽ, COVID-19 വളകര ൈുരുതരവും മൊര വുമൊണ്.

നിങ്ങൾ വോഗ്ദോനും ചെയ്യുന്ന ആദയ പ്രൂപുകളിൽ COVID19 വോക്സിൻ ഉണ്ടോയിരിക്കണും:

•

ത്പൊയമൊയവർക്കൊയി ഒരു ക യർ റഹൊമിൽ തൊമസിക്കുന്ന
അകേലങ്കിൽ റജൊേി കചയ്ുന്ന ഒരു വയക്തി

•

ഒരു മുൻനിര ആറരൊൈയ ത്പവർത്ത

•

ഒരു മുൻനിര സൊമൂഹയ പരിപൊേന ത്പവർത്ത

•

വയക്തിൈത പരിചരണം നൽ

•

65 വയസും അതിൽ

ൂടുതേുമുള്ള ത്പൊയം

•

ക്ലിനിക്കികേ റരൊൈി

ൾ

ൻ
ൻ

ുന്ന ഒരു റഹൊം നഴ്സസ്

ക്ലിനിക്കേി അറങ്ങയറ്ം ദ്ുർബേരൊയ എേലൊവർക്കും COVID-19
വൊക്സിൻ േഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വൊഗ്ദ്ൊനം കചയ്ുറമ്പൊൾ വൊക്സിൻ

.

നിങ്ങളുകട അവസ്ഥയുകട തീത്വതകയ ആത്ശ്യിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്
റയൊൈയനൊറണൊ എന്ന് നിങ്ങളുകട ജിപിയ്ക്ക്ക് ഉപറദ്ശ്ിക്കൊൻ ഴിയും.

16 വയസുും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ളവർക്ക് വോക്സിൻ
ഇനിപറയുന്ന വയവസ്ഥകകളോചട നൽകുും:

•

രക്ത കോൻസർ (രക്തോർബുദും, ലിുംക

ോമ അചലെങ്കിൽ

മമകലോമ കരോലുള്ളവ)

•

പ്രകമഹും

•

ഹൃകപ്ദോരും

•

ചനഞ്ചിചല കവദന അചലെങ്കിൽ ശ്വോസതടസ്സും,
കപ്ബോമങ്കറ്റിസ്, എും ിചസമ അചലെങ്കിൽ കടുത്ത
ആസ്മ എന്നിവയുൾചപചട

•

വൃക്കകരോരും

•

കരൾ കരോരും

•

കരോരും അചലെങ്കിൽ െികിത്സ (HIV അണുബോധ, സ്റ്റികറോയിഡ്
മരുന്ന്, കീകമോചതറോപി അചലെങ്കിൽ കറഡികയോ ചതറോപി
കരോലുള്ളവ) മൂലും പ്രതികരോധകശ്ഷി കുറഞ്ഞു

•

ഒരു അവയവും മോറ്റിവയ്പ്ക്കൽ

•

ഹൃദയ സുംബന്ധമോയ ക്ഷണിക കരോരങ്ങൾ

•

അരസ്മോരും, ഡിചമൻഷയ എന്നിവയുൾചപചടയുള്ള
നയൂകറോളജിക്കൽ അചലെങ്കിൽ കരശ്ി രോഴോക്കുന്ന അവസ്ഥ

•

കഠിനമോയ അചലെങ്കിൽ ആഴത്തിലുള്ള രഠന മവകലയും

•

ഡ്ഡൗൺ സിൻകപ്ഡോും

•

നിങ്ങളുചട പ്ലീഹയുമോയുള്ള ഒരു പ്രശ്നും, ഉദോ. അരിവോൾ
ചസൽ കരോരും, അചലെങ്കിൽ നിങ്ങളുചട പ്ലീഹ നീക്കംകചയ്ൽ

•

അമിതഭൊരം (40 ഉും അതിനുമുകളിലുും ബിഎുംഐ)

•

കഠിനമോയ മോനസികകരോരും

ഈ ത്ൈൂെു ളികേ ചിേ ആളു ൾ ക്ലിനിക്കേികന അറങ്ങയറ്ം
ദ്ുർബേരൊക്കു യും അതുക ൊെൊണ് അവർക്ക് റനരകത്ത
വൊക്സിൻ േഭിറച്ചക്കൊം

ദ്ീർഘ ൊേ ആറരൊൈയ അവസ്ഥയുള്ള 16-64 വയസ്
ത്പൊയമുള്ളവർക്കും വൊക്സിൻ വൊഗ്ദ്ൊനം കചയ്ും:

•

ത്പൊയമൊയവരുകടറയൊ വി േൊംൈനറയൊ ത്പധൊന
പരിചരണം നൽ ുന്ന മുതിർന്നവർ, പരിചരണം അസുഖം
ബൊധിച്ചൊൽ അവരുകട റക്ഷമത്തിന് അപ ടമുെൊ ൊം

•

റേൊംഗ് റേ നഴ്സസിംഗ്, ക സിഡൻഷയൽ
ത് മീ രണങ്ങളികേ േൊഫ്

ഈ ത്ൈൂെു ൾക്ക് റശ്ഷം, 50-64 വയസ് ത്പൊയമുള്ളവർക്ക്
ത്പതിറരൊധ ുത്തിവയ്ക്െ് നൽ ും.
ൂടുതൽ വൊക്സിൻ േഭയമൊ ുറമ്പൊൾ അത് ജനസംഖയയികേ
ൂടുതൽ ത്ൈൂെു ൾക്ക് നൽ ും.

ഞോൻ രർഭിണിയോണ്, എനിക്ക് വോക്സിൻ
എടുക്കോകമോ?
ൈർഭൊവസ്ഥയിൽ COVID-19 വൊക്സിനു ൾ ഇതുവകര
പരീക്ഷിച്ചിട്ടിേല, അതിനൊൽ ൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
േഭിക്കുന്നതുവകര ൈർഭിണി ൾ പതിവൊയി ഈ വൊക്സിൻ
എടുക്കരുത്.
വൊക്സിറനഷനയും റരൊൈത്പതിറരൊധത്തിനയും സംയുക്ത സമിതി
(JCVI) ചിേ ൈർഭിണി ൾക്ക് വൊക്സിറനഷന് ൈുണം ത്പറതയ ിച്ചും
ത്പധൊനമൊകണന്ന് അംൈീ രിച്ചു. അണുബൊധ പിടികപടൊനുള്ള
ഉയർന്ന അപ ടസൊധയതയുള്ളവറരൊ അകേലങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ
അവസ്ഥയുള്ളവറരൊ COVID-19 ൽ നിന്ന് ൈുരുതരമൊയ സങ്കീർണത ൾ
റനരിടൊനുള്ള സൊധയത വളകര ൂടുതേൊണ്. ഈ സൊഹചരയങ്ങളിൽ,
നിങ്ങളുകട റഡൊക്ട ുമൊറയൊ നഴ്സസുമൊറയൊ വൊക്സിറനഷൻ ചർച്ച
കചയ്ണം, ൂടൊകത മുറന്നൊട്ട് റപൊയി വൊക്സിൻ സവീ രിക്കുന്നതൊണ്
നേലകതന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റതൊന്നൊം.
നിങ്ങൾ ൈർഭിണിയൊകണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന
അപ

ടസൊധയതയികേലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൊക്സിറനഷൻ നൽ

നിങ്ങളുകട ൈർഭം ഴിഞ്ഞൊൽ നിങ്ങൾക്ക് വൊക്സിറനഷൻ നൽ
നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യകത്ത റഡൊസ് േഭിക്കു യും പിന്നീട്
ൈർഭിണിയൊവു യും കചയ്ക്തൊൽ, നിങ്ങൾ ഉയർന്ന
അപ ടസൊധയതയിേേലൊകത, ൈർഭം അവസൊനിക്കുന്നതുവകര
രെൊമകത്ത റഡൊസ് ഗവ ിെിക്കണം.
COVID-19 വൊക്സിറനഷൻ നടത്തിയ റശ്ഷം ൈർഭം ഒഴിവൊക്കൊൻ
ഉപറദ്ശ്മിേല.

രുത്.
ൊം.

ഞോൻ മുലയൂട്ടുന്നു, ഞോൻ
എന്തുചെയ്യണും?
COVID-19 വൊക്സിനു ളുകട സുരക്ഷകയക്കു ിച്ച് മുേയൂട്ടുന്നവരിറേൊ
മുേയൂട്ടുന്ന ശ്ിശ്ുക്കളിറേൊ വിവരങ്ങകളൊന്നുമിേല.
എന്നിരുന്നൊേും, COVID-19 വൊക്സിനു ൾ മുേയൂട്ടുന്ന ശ്ിശ്ുവിന് ഒരു
അപ ടമൊകണന്ന് രുതുന്നിേല, മൊത്തമേല മുേയൂട്ടേിന് ൈുണങ്ങൾ
എേലൊവർക്കും അ ിയൊം.
ഇക്കൊരണത്തൊൽ, മുേയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വൊക്സിൻ നൽ ൊകമന്ന്
കജസിവിഐ ഉപറദ്ശ്ിച്ചു. നിങ്ങൾ മുേയൂട്ടു യൊകണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ
മുേയൂട്ടൽ പൂർത്തിയൊ ുന്നതുവകര ൊത്തിരിക്കൊനും തുടർന്ന്
വൊക്സിറനഷൻ എടുക്കൊനും തീരുമൊനിക്കൊം.

ആർക്കോണ് വോക്സിൻ എടുക്കോൻ
കഴിയോത്തത്?
വളകര കച ിയ ആളു

ൾക്ക് ഉെൊ

ൊൻ

ഴിയിേല

റ ൊവിഡ് 19 വൊക്സിനു ൾ. ഏകതങ്കിേും ഘട ങ്ങറളൊട് ടുത്ത
അേർജി ബൊധിച്ച ആളു ൾ ഇതിൽ ഉൾകെടുന്നു വൊക്സിനിറേൊ
അകേലങ്കിൽ അറത വൊക്സിനികേ മുമ്പകത്ത റഡൊസിറേൊ.
നിങ്ങൾക്ക് എറെൊകഴങ്കിേും ടുത്ത അേർജി ഉകെങ്കിൽ
റഡൊക്ട ുമൊറയൊ നഴ്സസുമൊറയൊ സംസൊരിക്കു , ൊരണം നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു ഇതര വൊക്സിൻ േഭയമൊറയക്കൊം.
നിങ്ങൾക്ക് നിേവിൽ പനിയുകെങ്കിൽ അകേലങ്കിൽ ഴിഞ്ഞ 28
ദ്ിവസങ്ങളിൽ റപൊസിറ്ീവ് COVID-19 പരിറശ്ൊധന
നടത്തിയിട്ടുകെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒരു ൂടിക്കൊഴ്സച ബുക്ക്
കചയ്ണം.

വോക്സിൻ എചന്ന സുംരക്ഷിക്കുകമോ?
COVID-19 വൊക്സിറനഷൻ നിങ്ങൾക്ക് COVID-19 റരൊൈം ബൊധിക്കൊനുള്ള
സൊധയത ു യ്ക്ക്കും. ഒരു റഡൊസ് വൊക്സിൻ ഴിഞ്ഞ് രറെൊ
മൂറന്നൊ ആഴ്സച മുതൽ ഉയർന്ന ത്ഹസവ ൊേ സംരക്ഷണം പഠനങ്ങൾ
കതളിയിച്ചിട്ടുെ്, എന്നൊൽ ദ്ീർഘ ൊേ സംരക്ഷണത്തിന്
രെൊമകത്ത റഡൊസ് ആവശ്യമൊണ്.
വൊക്സിനു ളിൽ ജീവജൊേങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടിേല, അതിനൊൽ
റരൊൈത്പതിറരൊധവയവസ്ഥയുകട ത രൊ ുള്ള ആളു ൾക്ക് ഇത്
സുരക്ഷിതമൊണ്. ഈ ആളു ൾ വൊക്സിറനൊട് അത്ത നന്നൊയി
ത്പതി രിക്കിേല.
എേലൊ മരുന്നു കളയും റപൊകേ, ഒരു വൊക്സിനും 100% ഫേത്പദ്മേലുത്തിവയ്ക്െ് നടത്തിയിട്ടും ചിേ ആളു ൾക്ക് COVID-19
േഭിറച്ചക്കൊം, പറക്ഷ ഇത് ഠിനമേല.

വോക്സിൻ രോർശ്വ
ഉണ്ടോക്കുകമോ?

ലങ്ങൾ

എേലൊ മരുന്നു കളയും റപൊകേ വൊക്സിനു ളും പൊർശ്വഫേങ്ങൾക്ക്
ൊരണമൊ ും. ഇവയിൽ ഭൂരിഭൊൈവും സൗമയവും
ത്ഹസവ ൊേവുമൊണ്, എേലൊവർക്കും അവ േഭിക്കുന്നിേല.
ആദ്യ റഡൊസിന് റശ്ഷം നിങ്ങൾക്ക് േക്ഷണങ്ങളുകെങ്കിേും,
നിങ്ങൾക്ക് ഇറെൊഴും രെൊമകത്ത റഡൊസ് ആവശ്യമൊണ്.

വളചര സോധോരണമോയ
രോർശ്വ ലങ്ങളിൽ ഇവ
ഉൾചപടുന്നു:
•

വൊക്സിൻ ഴിഞ്ഞ് ദ്ിവസങ്ങറളൊളം ുത്തിവച്ച
ഗ യ്ിൽ റവദ്നൊജന മൊയ, നത്ത വി ൊരവും
ആർത്ദ്തയും റതൊന്നിറയക്കൊം

•

ക്ഷീണം അനുഭവകെടുന്നു

•

തേറവദ്ന

•

കപൊതുവൊയ റവദ്ന, അകേലങ്കിൽ േക്ഷണങ്ങൾ റപൊേുള്ള
റനരിയ പനി

വൊക്സിറനഷൻ ഴിഞ്ഞ് രെ് മൂന്ന് ദ്ിവസറത്തക്ക് റനരിയ പനി
വരൊം, പറക്ഷ ഉയർന്ന തൊപനിേ അസൊധൊരണമൊണ്, നിങ്ങൾക്ക്
COVID-19 അകേലങ്കിൽ മകറ്ൊരു അണുബൊധയുകെന്ന്
സൂചിെിക്കൊം. നിങ്ങൾക്ക് പൊരകസറ്റമൊൾ സൊധൊരണ റഡൊസ്
എടുക്കൊം (പൊറക്കജിംൈികേ ഉപറദ്ശ്ം പിന്തുടരു ) നിങ്ങൾക്ക്
സുഖം റതൊന്നൊൻ വിത്ശ്മിക്കു . സൊധൊരണ റഡൊസ് വിയരുത്.
ത്പൊറദ്ശ്ി ത്ൈന്ഥി ളുകട വീക്കം അസൊധൊരണമൊയ ഒരു
പൊർശ്വഫേമൊണ്.
വൊക്സിറനഷകന തുടർന്നുള്ള േക്ഷണങ്ങൾ സൊധൊരണയൊയി
ഒരൊഴ്സചയിൽ തൊകഴയൊണ്. നിങ്ങളുകട േക്ഷണങ്ങൾ
വഷളൊയതൊയി റതൊന്നുന്നുകവങ്കിൽ അകേലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
ആശ്ങ്കയുകെങ്കിൽ, 111.wales.nhs.uk ഓൺഗേനിൽ റനൊക്കു ,
ആവശ്യകമങ്കിൽ എൻഎച്ച്എസ് 111 കവയിൽസികന 111 ൽ
വിളിക്കു അകേലങ്കിൽ നിങ്ങളുകട ജിപികയ അ ിയിക്കു .
നിങ്ങളുകട ത്പറദ്ശ്ത്ത് 111 േഭയമകേലങ്കിൽ, 0845 46 47 എന്ന നമ്പ ിൽ
വിളിക്കു . എൻഎച്ച്എസ് 111 കവയിൽസിറേക്കുള്ള റ ൊളു ൾ
േൊൻഡ്ഗേനു ളിൽ നിന്നും കമൊഗബേു ളിൽ നിന്നും സൗജനയമൊണ്.
0845 46 47 എന്ന നമ്പ ിറേക്കുള്ള റ ൊളു ൾക്ക് മിനിറ്ിന് 2p
നിരക്കും നിങ്ങളുകട കടേിറഫൊൺ ദ്ൊതൊവിന് പതിവ് ആക്സസ്
ചൊർജും.

നിങ്ങൾ ഒരു ഡ ോക്ടറുടടഡ ോ നഴ്സിഡനോട്
ഉപഡേശം ഡേടുക ോടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടട
വോക്സിഡനഷടനക്കുറിച്ച് അവഡരോട്
പറഞ്ഞിട്ടുടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
(സോധ്യടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടട വോക്സിഡനഷൻ
കോർഡ് അവടര കോെിക്കുക) അേുവഴി
അവർക്ക് നിങ്ങടള ശരി ോ ി വില ിരുത്തോൻ
കഴി ും.

വൊക്സിറനഷൻ

ഴിഞ്ഞയുടകന ചിേ ആളു

ൾക്ക് അേർജി

ഉെൊ ൊ ുെ്. ഇത് ശ്രീരത്തിന് എേലൊ ഭൊൈകത്തയും ബൊധിക്കുന്ന
ചുണങ്ങു അകേലങ്കിൽ കചൊ ിച്ചിൽ ആ ൊം. അതിേും
അപൂർവമൊയി, ുത്തിവയ്ക്പ് ഴിഞ്ഞയുടകന ചിേ ആളു ൾക്ക്
ടുത്ത ത്പതി രണം ഉെൊ ൊം, ഇത് ശ്വസന ബുദ്ധിമുട്ടു ൾ
ഉെൊക്കു യും അവ ത രൊൻ ൊരണമൊവു യും കചയ്ും.
ഇതികന അനൊഗഫേക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, മറ്്
മരുന്നു ൾക്കും ഭക്ഷണത്തിനും ഇത് സംഭവിക്കൊം. ഈ
ത്പതി രണങ്ങൾ അപൂർവമൊണ്, അവ ഗ
ൊരയം കചയ്ൊൻ
നഴ്സസുമൊകര പരിശ്ീേിെിക്കുന്നു. അനൊഗഫേക്റ്ിക് ത്പതി രണം
ഉള്ള ആളു ൾക്ക് വിജയ രമൊയി ചി ിത്സിക്കൊനും ഏതൊനും
മണിക്കൂ ു ൾക്കുള്ളിൽ സുഖം ത്പൊപിക്കൊനും ഴിയും.

വോക്സിനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് COVID-19
രിടിക്കോൻ കഴിയുകമോ?
നിങ്ങൾക്ക് വൊക്സിനിൽ നിന്ന് COVID-19 പിടിക്കൊൻ ഴിയിേല.
എന്നൊൽ റ ൊവിഡ് -19 പിടിക്കൊൻ സൊധയതയുെ്, നിങ്ങളുകട
വൊക്സിറനഷൻ അറെൊയിന്്കമന്് വകര നിങ്ങൾക്ക്
റരൊൈേക്ഷണങ്ങളുകെന്ന് തിരിച്ച ിയൊൻ ഴിയിേല.
COVID-19 ന്ക ഏറ്വും ത്പധൊനകെട്ട േക്ഷണങ്ങൾ
ഇനിെ യുന്നവയിൽ ഏകതങ്കിേും
സമീപ ൊേത്തുെൊയവയൊണ്:

•
•
•

ഒരു പുതിയ തുടർച്ചയൊയ ചുമ

•

ചിേ ആളു ൾക്ക് കതൊെറവദ്ന, തേറവദ്ന, മൂകക്കൊേിെ്,
വയ ിളക്കം, ഓക്കൊനം, ഛർദ്ദി എന്നിവയും ഉെ്

ഉയർന്ന തൊപനിേ
നിങ്ങളുകട സൊധൊരണ രുചി അകേലങ്കിൽ മണം
നഷ്ടകെടു , അകേലങ്കിൽ മൊറ്ം വരുത്തു

മു ളിേുള്ള ഏകതങ്കിേും േക്ഷണങ്ങളുകെങ്കിൽ, വീട്ടിൽ
തകന്ന തുടരു , ഒരു പരിറശ്ൊധന നടത്തൊൻ ത് മീ രിക്കു .
കരോരലക്ഷണങ്ങചളക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
കവണചമങ്കിൽ 111.wales.nhs.uk സന്ദർശ്ിക്കുക

അടുത്തതോയി ഞോൻ എന്തുചെയ്യുും?
എറെൊൾ, എവികട നിന്ന് വൊക്സിറനഷൻ എടുക്കൊം
എന്നതികനക്കു ിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് േഭിക്കും. നിങ്ങളുകട
ൂടിക്കൊഴ്സച ദ്ിവസം, ത്പൊറയൊൈി വസ്ത്തം ധരിക്കു അതിനൊൽ
നിങ്ങളുകട മു ളികേ ഗ യിറേക്ക് ത്പറവശ്ിക്കുന്നത് എളുെമൊണ്.
നിങ്ങൾക്ക് സൂചി കള റപടിക്കു റയൊ ഉത് ണ്ഠ റതൊന്നു റയൊ
കചയ്ു യൊകണങ്കിൽ, നിങ്ങളുകട വൊക്സിൻ നൽ ുന്ന വയക്തികയ
അ ിയിക്കു . അവർ മനസിേൊക്കു യും നിങ്ങകള പിന്തുണയ്ക്
ക്കു യും കചയ്ും.
നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യകത്ത റഡൊസ് േഭിച്ച റശ്ഷം, നിങ്ങളുകട
രെൊമകത്ത ൂടിക്കൊഴ്സചയിൽ പകങ്കടുക്കൊൻ നിങ്ങൾ
ആസൂത്തണം കചറയ്െതുെ്.
നിങ്ങൾക്ക് മി ച്ച ദ്ീർഘ ൊേ പരിരക്ഷ നൽ ുന്നതിന്
വൊക്സിറനഷന്ക രെ് റഡൊസു ളും ഉെൊയിരിറക്കെത്
ത്പധൊനമൊണ്. നിങ്ങളുകട ൊർഡ് സുരക്ഷിതമൊയി സൂക്ഷിക്കു ,
നിങ്ങളുകട രെൊമകത്ത റഡൊസ് േഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുകട
അടുത്ത ൂടിക്കൊഴ്സചയിൽ പകങ്കടുക്കുന്നുകവന്ന് ഉ െൊക്കു .

അകപോയിന്റ്ചമന്റ് ദിവസും എനിക്ക്
അസുഖമുചണ്ടങ്കിൽ ഞോൻ
എന്തുചെയ്യണും?
നിങ്ങൾക്ക് പനി ബൊധിച്ച് അസുഖമുകെങ്കിൽ, ദ്ദൊക്കൊൻ
വിളിച്ച് വൊക്സിൻ വീകെടുക്കുന്നതുവകര ൊത്തിരിക്കു
നിങ്ങൾ ഒരു വൊക്സിനിൽ പകങ്കടുക്കരുത് നിങ്ങൾ സവയം
ഒറ്കെടു റയൊ COVID-19 പരിറശ്ൊധനയ്ക്റക്കൊ ഫേത്തിറനൊ
ൊത്തിരിക്കു യൊകണ നിയമം.

.

എനിക്ക് വോക്സിൻ എടുത്ത കശ്ഷും
ആർക്കുും COVID-19 നൽകോകമോ?
വൊക്സിൻ ൈുരുതരമൊയ റരൊൈം വരൊനുള്ള സൊധയത ു യ്ക്ക്കും.
ഗവ സ് പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ടന്നുറപൊ ുന്നതിൽ നിന്നും ഇത്
നിങ്ങകള തടയുറമൊ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവകര അ ിയിേല. അതിനൊൽ,
അത് നിങ്ങളുകട ചുറ്ുമുള്ളവകര സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ COVID-19
മൊർഗ്ഗനിർറദ്ദശ്ം പിന്തുടരുന്നത് ത്പധൊനമൊണ്.
നിങ്ങചളയുും നിങ്ങളുചട കുടുുംബചത്തയുും സുഹൃത്തുക്കചളയുും
സഹപ്രവർത്തകചരയുും രരിരക്ഷിക്കുന്നതിന്റ നിങ്ങൾ ഇകപോഴുും ഇത്
ചെകയ്യണ്ടതുണ്ട്:

•

സോമൂഹിക അകലും രോലിക്കുക

•

ച

•

പ്ശ്ദ്ധോരൂർവ്വും ഇടയ്പ്ക്കിചട മക കഴുകുക

•

യ്പ്സ് മോസ്ക് ധരിക്കുക

നിലവിചല മോർഗ്ഗനിർകേശ്ും
രിന്തുടരുക: gov.wales/coronavirus

ഓർമ്മിക്കുക:
മൂക്കിൽ നിറന്നൊ വൊയിൽ നിറന്നൊ ശ്വസിക്കുന്ന
തുള്ളി ളിേൂകടയൊണ് റ ൊവിഡ് -19 പടരുന്നത്, ത്പറതയ ിച്ച്
സംസൊരിക്കുറമ്പൊറഴൊ ചുമ കചയ്ുറമ്പൊറഴൊ. മേിനമൊയ
വസ്തുക്കളുമൊയും ഉപരിതേങ്ങളുമൊയും ബന്ധകെടുന്നതിന്
റശ്ഷം നിങ്ങളുകട ണ്ണു ൾ, മൂക്ക്, വൊയ എന്നിവ
സ്പർശ്ിക്കുന്നതിേൂകടയും ഇത് പടരുന്നു.

െൂന്ന് നി െങ്ങൾ ഡവൽസ്
സുരക്ഷിേെോ ി
സൂക്ഷിക്കുക

നിങ്ങളുല്െ
വ
ൾ
ഴു ു

മുഖം മൂെു

2 മീറ്റർ
അ ല്ല
പൊേിക്കു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

COVID-19 വൊക്സിനു കളക്കു ിച്ചുള്ള ൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ,
അവയുകട ഉള്ളടക്കവും പൊർശ്വഫേങ്ങളും ഉൾകെകട

https://111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov) and
www.gov.uk/government/collections/ mhraguidance-on-coronavirus-covid-19
coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

ൽ അചലെങ്കിൽ
ചയകലെോ കോർഡ് അപ്ലികക്കഷൻ ഡൗൺകലോഡുചെയ്യുന്നതിലൂചട
നിങ്ങൾക്ക് സുംശ്യോസ്രദമോയ രോർശ്വ ലങ്ങൾ
ഓൺമലനിൽ റികപോർട്ടുചെയ്യോനോകുും.

എൻഎച്ച്എസ് നിങ്ങളുകട വിവരങ്ങൾ എങ്ങകന
ഉപറയൊൈിക്കുന്നുകവന്ന ിയൊൻ

111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/
yourinfoyourrights
ഈ േഘുറേഖയുകട

ൂടുതൽ പ

ർെു

ൾ ഓർഡർ

phw.nhs.wales/services-andteams/health- information-resources/
കചയ്ുന്നതിന്
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