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கனடாவிற்கான ககாவிட்-19 தடுப்பூசியை பற்றி நீங்கள் அறிந்து 

ககாள்ள வேண்டிைது 
கனேடியரக்ளுக்காே பாதுகாப்பாே வினேத்திறே் மிக்க ககாவிட்-19 தடுப்பூசினய 

ககாண்டு வருவதற்காக உனைக்கிே்னறாம் 

 

கதாற்று ன ாய் பரவனை தடுப்பதற்கும், அதே் தாக்கத்னத குனறப்பதற்கும், 

காைத்துக்கு காைம் ஏற்படும் காய்சச்ை் அை்ைது சிறுபராய கதாற்றாக இரு ்தாலும், 

வினேத்திறே் மிக்க வழியாக தடுப்பூசி காணப்படுகிறது. ஒரு பாதுகாப்பாே, 

வினேத்திறே் மிக்க, ககாவிட்-19 தடுப்பூசி (கள்), இ ்த புதிய ககானராோ 

னவரசிலிரு ்து எம்னமப் பாதுகாப்பனதாடு, கனேடியரக்ளிேதும், உைக மக்களிேதும் 

சாதாரண வாை்க்னகனய மீள ஆரம்பிக்க முக்கிய படியாக காணப்படுகிறது. கனேடிய 

அரசாங்கம், பாதுகாப்பாே, வினேத்திறே் மிக்க தடுப்பூசிகளுக்காக எை்ைா வனகயாே 

சாத்தியமாே வழிகளாலும், பாதுகாப்பாே அணுகை்கனளயும் அதனுடே் சம்ப ்தப்பட்ட 

வி ினயாகத்னதயும் கனேடியரக்ளுக்கு வைங்குவதற்காக உனைக்கிே்றது. இனதா 

எதிரக்ாை ககாவிட்-19 தடுப்பூசினயப்பற்றி கனேடியரக்ள் அறி ்து ககாள்ள னவண்டியது. 

 
 

பாதுகாப்பான மற்றும் வியனத்திறன் மிக்க தடுப்பூசிகள் மாத்திரம் 

கனடாவில் பாேயனக்காக அங்கீகரிக்கப்படும். உைக  ாடுகளினடனய 

மரு ்துகள் தடுப்பூசிகளுக்காே மீளாய்வு, அங்கீகரித்தை், மற்றும் 

கண்காணிப்பு முனறகள் னபாே்றவற்றிே் உயர ்தரப்படுத்தலுக்காக 

மதிக்கப்படுகிறது; இனவ எ ்த வித உடே்படிக்னககளுக்கும் உட்படாதது. கனேடிய 

அரசாங்கம் மிகு ்த  ம்பிக்னகக்கு உரிய  தடுப்பூசி மனுசக்சய்பவரக்ளுக்காே, 

உற்பத்தியாளர ்மருத்துவ னசாதனேதரவுகளுக்கு,  ிகை்ன ர அணுகனைப் கபற்றுள்ளது,  

வமலும் முயறைான ஒப்புதல்கள் ேழங்க முன்னர், உைகளாவிய ஒழுங்கு முனற 

சமுகத்துடே் இனண ்து, பாதுகாப்பாே, வினேத்திறே் மிக்கதாே தடுப்பூசினய  

உறுதிப்படுத்த உனைத்துக் ககாண்டு இருக்கிே்னறாம். 

 ஒே்கோருேரும் தடுப்பூசியை கபறக்கூடிைதாக இருக்கும். முே்ேர ்

எப்னபாதும் இை்ைாத உைக  ிதி உதவியாலும் மற்றும் ஒே்றினணப்பாலும், 150 

இற்கும் அதிகமாே தடுப்பூசி மனுசக்சய்பவரக்ள் இ ்த ன ரத்திை் 

உைககங்கும் ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளேர.் கனேடிய 

அரசாங்கமாேது. கேடாவிை்- தயாரிக்கப்பட்டது ஆய்விை் முதலீடு கசய்து 

ககாண்டிருக்கிறது மற்றும் ஏற்கேனவ பை நூறு மிை்லியே் மரு ்து அளவிைாே 

னமம்பட்ட ககாள்வேவு ஒப்ப ்தங்கனள, உைககங்கிலும் உள்ள மிகு ்த 

 ம்பிக்னகக்குரிய தடுப்பூசி மனுசக்சய்பவரக்ளுடே் னமற்ககாண்டுள்ளது. அனவ 

தயாராேவுடே் கனேடியரக்ளுக்கு இது பாதுகாப்பாே மற்றும் வினேத்திறே் மிக்க 

அணுகனை வைங்கும். எை்ைா தடுப்பூசிகளும் அதே் முடிவு  ினைனய எட்டாது, ஆதைாை் 

 ாம் முே்கூட்டினய மிகு ்த  ம்பிக்னகக்குரிய தடுப்பூசி மனுச ்கசய்பவரக்ளிடம் இரு ்து 

குறித்த எண்ணிக்னகயிை் ககாள்வேவு கசய்கிே்னறாம். கனேடிய சுகாதாரமாேது 

இயலுமாே வனரயிை் மிக வினரவாக ககாவிட்-19 தடுப்பூசிகளிே் விமரச்ேங்கள் 
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மற்றும் ஒப்புதை்களிை் கவேம் கசலுத்தியுள்ளதுடே் அவற்னற  ே்றாக அறிதை் மற்றும் 

பாதுகாப்பு னபாே்றவற்னற உறுதி கசய்துள்ளது. 

 முதலில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவுகவள இருப்பதால், ஒரு தடுப்பூசி 

அங்கீகரிக்கப்பட்டதும் முக்கிை குடித்கதாயககளிற்கு முன்னுரியம 

ேழங்க வேண்டிை வதயே எமக்கு உள்ளது. கனேடிய சுகாதாரம் தடுப்பூசி 

(கள்) னய கேடாவிை் பாவிக்க அங்கீகாரம் த ்தவுடே்,  ாம் ஆரம்ப வாரங்கள் 

மற்றும் மாதங்களிை் சிை மிை்லியே் மரு ்தளவிைாே மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

வி ினயாகத்னத கபற எதிரப்ாரக்்கிே்னறாம், இதே் கருத்து அரசாங்கங்கள் 

ஒே்றினண ்து பணி புரி ்து சுயாதீே வை்லு ரக்ளிே், னதசிய ன ாய்த்தடுப்பு 

ஆனைாசனே வைங்கும் குழு னபாே்ற (NACI ), உள்ளீடுகனள கதாடர ்்தும் கபறுவர.் 

இதே்மூைம் தடுப்பூசி வைங்கனை எவ்வாறு முே்னுரினமப்படுத்துவது  எே்ற 

தீரம்ாேத்னத னமற்ககாள்ளைாம். இதே் மூைம் உயர ்அசச்ுறுத்தலுக்குள்ளாே குடித் 

கதானககள், உைகத் கதாற்றுக்கு பதிைளிப்பவரக்ள், சமுகம், கபாருளாதார ஓட்டம் 

னபாே்றவற்றிற்கு உதவி கசய்பவரக்னள பாதுகாப்பதிை் பாரிய தாக்கத்னத ஏற்படுத்த 

எமக்கு அனுமதி கினடக்கும். வதயேைானளவு தடுப்பூசி (கள்) கியடக்கப்கபற்றவுடன் 

தடுப்பூசி ேழங்கும் நிகழ்வு விஸ்தரிக்கப்படும். 
 
 
 

 வநாகைதிர்ப்யப கட்டிகைழுப்ப காலம் வதயேப்படும். ஒரு குறிப்பிட்ட 

அளவு தடுப்பூசியாேது, ஒரு தேி பர ்பாதுகாப்பிற்கு னபாதுமாேதாக 

இை்ைாதிருக்கைாம். உங்களிற்கு னதனவயாேளவு ன ாகயதிரப்்னப உங்கள் 

உடை் விருத்தி கசய்வனத அனுமதிக்க இரண்டாவது SHOT  உம் 

னதனவப்படைாம். சமுக ன ாகயதிரப்்னபயனடய குடித்கதானகயிை் எ ்த மட்டத்திைாே 

ன ாகயதிரப்்பு னதனவ எே்பது இே்னும் எமக்கு கதரியாது. அதுவனர கனேடியரக்ள் 

னககனள கதாடர ்்து கழுவ னவண்டும். உடை்  ைக் குனறவிே் னபாது வீட்டிை் இருக்க 

னவண்டும், சரீர இனடகவளினய னபண னவண்டும், கபாருதத்மாே முகக் கவசம் அணிய 

னவண்டும், அத்துடே் கதாடர ்்து  ை்ை இருமை் மற்றும் னமற்பரப்பு சுகாதாரத்னத 

பாவிக்க னவண்டும். 
 
 

 ககாவிட்-19 தடுப்பூசிகள் இலேசமாக கியடக்கப்கபறும். அதிகளவிைாே 

தடுப்பூசிகள் உருவாக்கப்பட்டு வி ினயாகிக்கப்படும் னபாது,  ாம் 

தடுப்பூசிகயாே்று னதனவப்படும் அனேத்து கனேடியரக்ளிற்கும் இைவசமாக 

அதனே வைங்க எதிரப்ாரக்்கினறாம். எமக்கு கதரியும்,  ாம் ஒரு உைகளாவிய 

சமுகத்திை் வாை்கினறாம். எேனவ  ாம் உைகம் முழுவதிலும் உள்ள ஆகக் குனற ்த, 

மத்தியதர கபாருளாதாரத்னத ககாண்டவரக்ளும் இ ்த பாதுகாப்பாே, வினேத்திறே் 

மிக்க ககாவிட்-19 தடுப்பூசினய கபற முடியுமாக இருத்தை் னவண்டும் எே்பதிை் 

உறுதியாக இருக்கிே்னறாம்.    
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 தடுப்பூசி என்பது உங்கயளயும், உங்கள் குடும்பத்யதயும், உங்கள் 

சமுகத்யதயும் பாதுகாக்க நீங்கள் எடுக்கும் கதரிோக இருக்க வேண்டும். 

தடுப்பூசி எே்பது ஒருவருனடய தேிப்பட்ட கதரிவு, கனேடியரக்ளிை் 

அதிகமானோர ்இது திடமாே ஆனராக்கியதிே் ஒரு பகுதி எேவும், தீவிர 

ன ாய்கள் வராமை் தடுப்பதற்காே முக்கியத்துவத்னதயும் ஏற்றுக் ககாள்கிறாரக்ள். 
 

 நாங்கள் கவனடிைர்களுடன் இயணந்து உயழக்கவும், உங்களுக்கு 

தகேல்கயள ேழங்கி யேக்கவும் உறுதிைாக உள்வளாம். சிை விடயங்கள் 

மாறும் னபாது எமது அணுகு முனறயும் மாறும்.  ாங்கள் தங்கி  ிற்பது, 

கேடாவிை்  ே்கு  ிறுவப்பட்ட கபாது சுகாதார அனமப்பு, 

ஆராய்சச்ியாளரக்ளிே் நுண்ணறிவு   ிபுணத்துவம், சுகாதார  ிபுணரக்ள், 

கதாழிை்துனற, சமுக தனைவரக்ள், சுனதச அறிவாளரக்ள் எங்கனள வழி  டத்தி, 

கனேடியரக்ளுக்கு ஒரு பாதுகாப்பாே, வினேத்திறே் மிக்க ககாவிட்-19 தடுப்பூசினய 

கபறுவதற்னகயாகும்.  ீங்கள் இற்னறப்படுத்தப்பட்ட தகவை்கனளப் கபற 

Canada.ca/coronavirus  இை் நுனையவும்,   ம்பகத்தே்னமயாே மூைங்கள்  வாயிைாே 

தகவை்கனள  ம்பவும்.  
 


