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െകാേറാണ ൈവറസിെ� COVID-19 എ�ാണ്?
് �ല��ാ�� ഒ� പകർ�വ�ാധിയാണ്, ഇത
് SARS-CoV-2 എ�റിയെ���.
COVID-19 ഒ� �തിയ െകാേറാണ ൈവറസ
് വളെര േവഗം പട�� ഒ� പകർ�വ�ാധിയാണ് , അ�ബാധ�െട �ഭാവം �ലം മിതമായത
് �തൽ കഠിനമായ
ഇത
ല�ണ�ൾ വെര അ�ഭവെ�ടാം.
�ായമായ �തിർ�വർ, �േ�ാഗ�ൾ, �േമഹം, വി�മാറാ� ശ�ാസേകാശ സംബ�മായ അ�ഖ�ൾ,
്
��േരാഗ�ൾ, കരൾ േരാഗ�ൾ, ക�ാൻസർ �ട�ിയ െമഡി�ൽ ����� ആ�കൾ�
��തരമായ േരാഗം
വരാ�� സാധ�ത ��തലാണ്.
് എ�െന പട��?
COVID-19 ൈവറസ
്
േരാഗബാധിതനായ ഒരാൾ �മ�േ�ാ�ം,��േ�ാ�ം,സംസാരി�േ�ാ�ം വായയിൽ നി�
െതറി�� െച�
് COVID-19 മ��വരിേല�
്
കണികകളിൽ നി�
വ�ാപി��. ൈവറസിെ� സാ�ിധ��� �തല�ളിേലാ വ��ളിേലാ
് ശി�തിന് േശഷം ക�ിേലാ വായിേലാ ��ിേലാ �ർശി��തി�െട Covid19 മ��വർേല�
് പക��.
�ര
വാ�ിേനഷെ� �ാധാന�ം: വാ�ി�കൾ ��ികെള�ം �തിർ�വെര�ം ചില പകർ�വ�ാധികളിൽ നി�ം
അവ�െട ��തരമായ സ�ീർണതകളിൽ നി�ം സംര�ി��,
അതിനാൽ ഈ പകർ�വ�ാധികളിൽ നി�ം ��മായ ആേരാഗ�കരമായ
് നയി��.
ഒ� സ�ഹ�ിേല�
• വ��ികെള�ം ക��ണി�ികെള�ം സംര�ി��തി�െട വാ�ി�കൾ
അവ�െട ല��ം ൈകവരി��.
• വാ�ി�കൾ
ഏ��ം
മിക��ം
വിജയകര�മായ
െമഡി�ൽ
ഇടെപട�കളാണ്.
• ആേഗാള ത��െള�ം മിക� സ�ദായ�െള�ം അടി�ാനമാ�ി
്
വാ�ി�കൾ
ഉപേയാഗി�
തടയാൻ
കഴി��തിനാൽ
േരാഗ
നിർമാർജന�ി�ം ഉ�ലന�ി��� േദശീയ �തിേരാധ പരിപാടിക�െട
�ചക�ൾ ൈകവരി�ക.
• ആേരാഗ� വ�വ��െട വികസന�ം ക��ണി�ി ജീവിത നിലവാര�ം.
എ�ാണ് ഈ വാ�ിൻ?
് സംര�ണം നൽകാൻ ഉേ�ശി��
COVID-19 ൽ നി�
നിർ�ീവമാ�ിയ ബേയാെടേ�ാളജി ഉൽ��മാണ്
SARS-CoV-2 വാ�ിൻ (െവേറാ െസൽ). �ിനി�ൽ
�യലിെ� ��ാം ഘ��ിെ� ഭാഗമായി �എഇയിൽ
് ,
വാ�ിൻ
ഉപേയാഗി�.
പി�ീട
അടിയ�ര
് അംഗീകരി�. നിലവിൽ, ഈ
ഉപേയാഗ�ിനായി ഇത
വാ�ിൻ ആേരാഗ�, �തിേരാധ മ�ാലയം (MOHAP)
ഔേദ�ാഗികമായി രജി�ർ െച�ി��്.
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് ?
ആെരാെ�യാണ് വാ�ിൻ എ�േ��ത
്
16 വയസ
�തൽ എ�ാവർ�ം വാ�ിൻ നൽകാം. എ�ി��ാ�ം, അ�ബാധ��ാകാ�� സാധ�ത വളെര
് �പാർശ
��ത��വർ�ം ��തരമായ സ�ീർണതകൾ ഉ�ാ��വർ�ം വാ�ിേനഷന് �ൻഗണന നൽ��ത
െച��:
• 50 വയ�ം അതിൽ ��ത��� ആ�കൾ.
• വി�മാറാ� ��തര േരാഗാവ�, അെ��ിൽ �ർബലമായ �തിേരാധേശഷി ഉ� ആ�കൾ:
- �േ�ാഗ�ൾ.
- �േമഹം.
- വി�മാറാ� ശ�ാസേകാശ േരാഗ�ൾ.
- ��േരാഗ�ൾ.
- കരൾ േരാഗ�ൾ.
- കാൻസർ.
• ഒ� അവയവം മാ�ിവ�ൽ നട�ി.
• െപാ�, സ�കാര� േമഖലകളിൽ �വർ�ി�� �ൻനിര ആ�കൾ.

എ� േഡാ�കൾ നൽകണം?
ര�് േഡാ�കൾ (3 - 4 ആ� ഇടേവള).

് ്� നിർബ�മാേണാ?
�തിേരാധ ��ിവയ
് ്� ഓപ
് ഷണലാണ്.
��ിവയ

് ത ��കൾ�
് വാ�ിേനഷൻ സൗജന�മാേണാ?
ടാർെഗ�െചയ
അെത, വാ�ിേനഷ�മായി ബ�െ�� എ�ാ ആേരാഗ� േസവന��ം
സൗജന�മാണ്

് നൽ�ം?
വാ�ിേനഷൻ േസവനം എവിെട നി�
അ�ദാബി എമിേറ�ി�ടനീള�� വിവിധ െപാ�, സ�കാര� ആേരാഗ�
് ”, മ�് വാ�ിേനഷൻ ൈസ�കളി�ം വാ�ിേനഷൻ
േക��ളി�ം “മജാലിസ
് , സ�ർശി�ക:
േസവനം നൽ��. ��തൽ വിവര�ൾ�
www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination

്
ര�ാമെ� േഡാസ
എ��ാൻ ഞാൻ നി�യി�
ദിവസം സാധി�ിെ��ിൽ, അേ�ായി�്െമ�് മെ�ാ�
് മാ�ാൻ കഴി�േമാ?
ദിവസേ��
്
ര�ാമെ� േഡാസ
അേ�ായി�്െമ�ിെ� െറേ�ാർഡ്
്
��ി�ക�ം പെ���ക�ം െചേ��ത
�ധാനമാണ്,
ആവശ�മായ �തിേരാധേശഷി�ം വാ�ിനിൽ നി��
്
പരമാവധി ആ��ല��ം ഉറ�ാ�ക. ആദ� േഡാസ
എ��
്
അേത വാ�ിേനഷൻ ൈസ�ിൽ ര�ാമെ� േഡാസ
കഴി�ാൻ �പാർശ െച��.
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്
് എ��ാൻ കഴി�േമാ?
ര�ാമെ� വാ�ിൻ േഡാസ
മെ�ാ� നിർ�ാതാവിൽ നി�
് എ��ണം.
വാ�ിൻ �ര��ം ഫല�ാ�ി�ം ഉറ�വ���തിന് ഒേര നിർ�ാതാവിൽ നി�

് �ര�ിതമാേണാ?
ഒ�ിൽ ��തൽ COVID-19 വാ�ിൻ ഉപേയാഗി��ത
് �ര�ിതമ�.
അ�, വ�ത�� തരം COVID-19 വാ�ിൻ ഉപേയാഗി��ത

�ായമായവർ�ം വി�മാറാ� അവ�യി��വർ�ം വാ�ിേനഷൻ �ര�ിതമാേണാ?
് ്� �ായമായവർ�ം വി�മാറാ� അവ�യി��വർ�ം �ര�ിതമാണ്. COVID-19
അെത, �തിേരാധ ��ിവയ
് വാ�ിൻ നൽകാൻ �പാർശ
ബാധി�േ�ാൾ സ�ീർണതകൾ ഉ�ാകാ�� സാധ�ത��തിനാൽ ഈ ��കൾ�
് ്� തടയാൻ എെ��ി�ം കാരണ�െ��ിൽ െമഡി�ൽ ടീം വിലയി��ം
െച��. �തിേരാധ ��ിവയ

് �തിേരാധ ��ിവയ
് ്� �ര�ിതമാേണാ?
മ��കൾ കഴി�� ആ�കൾ�
്
ഇത
െമഡി�ൽ ടീം വിലയി��ം. നി�ൾ
അലർജി�െ��ിൽ ടീമിെന അറിയിേ����്

എ���

എ�ാ

മ��കൾ�ം

ഏെത�ി�ം

തര�ി��

ആരാണ് എ�േ��ാ�വർ ആെര�ാം?
• �ിനി�ൽ �യലിെ� ��ാം ഘ��ിൽ പെ����വർ
• ഗർഭിണികളായ �ീക�ം �ീക�ം ഗർഭിണിയാകാൻ പ�തിയി�� (വാ�ിൻ
്
എ��
3 മാസ�ി��ിൽ)
• �ല��� �ീകൾ (6 മാസ�ിൽ താെഴ�� ����െട).
• ചില വ�വ�ക�� ആ�കൾ (െമഡി�ൽ ടീമിെ� വിലയി��ലിെന
അടി�ാനമാ�ി).
് ക�� അലർജി ഉ� ആ�കൾ
• വാ�ിനിെല ഏെത�ി�ം ഘടക�േളാട

് സംര�ണം നൽ�േമാ?
വാ�ിൻ COVID-19 ൈവറസിൽ നി�
്
COVID-19 വാ�ിൻ COVID-19 ൈവറസിെ� സാധ�ത �റ�ക�ം മ��വരിേല�
്
്
അ�ബാധ വ�ാപി��ത
തട�ക�ം െച�ം. ധാരാളം ആ�കൾ�
്
വാ�ിേനഷൻ നൽ�േ�ാൾ, COVID-19 ൈവറസ
സ�ഹ�ിൽ പടരാ��
്
് ഏതാ�ം ആ�കൾ വെര
സാധ�ത �റവാണ്. ര�ാമെ� േഡാസ
സ�ീകരി�
് സിനിൽ
COVID-19 ൈവറസിെനതിരായ �തിേരാധേശഷി വികസി��ി�. വാക
് �തിേരാധേശഷി ലഭി��തിന് ��് ചില ആ�കൾ�
് COVID-19 ൈവറസ
്
നി�
് �ം ന� �തിേരാധേശഷി�ം ഉ�ായി��ി�ം
ബാധി�ാം. �തിേരാധ ��ിവയ
്
ചില ആ�കൾ�
COVID-19 ലഭിേ��ാം, പേ� േരാഗല�ണ�ൾ
കഠിനമാകാ�� സാധ�ത ��തലാണ്
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വാ�ിനിെല പാർശ�ഫല�ൾ എെ�ാെ�യാണ്?
്
്
വാ�ിൻ മേ�െതാ� മ��ം േപാെലയാണ്, ഇത
ചില പാർശ�ഫല�ൾ�
കാരണമാേയ�ാം. കഠിനമായ
് ചില െചറിയ പാർശ�ഫല�ൾ ഉ�ാകാം,
�തികരണ�ി�� സാധ�ത വിരളമാണ്. ഒ� വാ�ിേനഷെന �ടർ�
് , ഇൻഡേറഷൻ, �രി�സ
് .
• വാ�ിേനഷൻ ൈസ�ിൽ േവദന, ആർ�ത, �വ�
• പനി, തലേവദന, �ീണം, ഓ�ാനം, ഛർ�ി, വയറിള�ം.
• �മ, അലർജി.
• േപശി േവദന�ം ആർ�ാൽജിയ�ം
• അലസത. സാധാരണയായി, മിതമായ ല�ണ�ൾ ചികി�യി�ാെത �റ��.
േരാഗല�ണ�ൾ വഷളായതായി േതാ�കയാെണ�ിൽ, ആവശ�മായ ചികി� ലഭി��തിന് ആേരാഗ� സംര�ണ
ദാതാവിെ� ഉപേദശം േത�ക

വാ�ിൻ
ലഭി�തിന്
േശഷം
എെ��ി�ം
അ�ഭവെ��കയാെണ�ിൽ എ�് സംഭവി�ം?

പാർശ�ഫല�ൾ

് 024493333 (ഓപ
് ഷൻ ന�ർ 3) ൽ
പാർശ�ഫല�െള അറിയി�ാൻ നി�ൾ�
്
വിളി�ാം (എമിേറ�് ഓഫ
അ�ദാബിയിൽ), അെ��ിൽ ആവശ�െമ�ിൽ
് അ��� ആേരാഗ� സംര�ണ േക��ിേല�
് േപാകാം
നി�ൾ�

വാ�ിൻ കഴി�തി�േശഷം ഞാൻ എ�് െച�ണം?
്
്
്
നി�ൾ�
ആദ�െ� േഡാസ
ലഭി� േശഷം, ര�ാമെ� േഡാസ
്
അേ�ായി�്െമ�ിെ� െറേ�ാർഡ് നി�ൾ ��ി��െ��
ഉറ�ാ�ക.
വാ�ിൻ ഫല�ാ�ി ലഭി��തിന് വാ�ിേനഷെ� ര�് േഡാ�കൾ
്
ഉ�ായിരിേ��ത
�ധാനമാണ്. COVID-19 പടരാതിരി�ാ�� എ�ാ
് �ടേര�ത
് �ധാനമാണ്.
�ൻക�തൽ നടപടിക�ം പി�ട��ത

COVID-19 വാ�ിൻ ലഭി�തിന് േശഷം �ൻക�തൽ
് നിർ�ാനാ�േമാ?
നടപടികൾ സ�ീകരി��ത
ഇ�, COVID-19 െ� വ�ാപനം തട��തി�� എ�ാ
് �ടരണം.
�ൻക�തൽ നടപടിക�ം നി�ൾ പാലി��ത
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വാ�ിൻ എെ�േ��മായി �തിേരാധേശഷി നൽ�േമാ അേതാ വർഷം േതാ�ം ആവർ�ി�േണാ?
ഇ�മായി ബ�െ��് മതിയായ വിവര�ൾ ഇ�വെര ലഭ�മ�.

് അ�ഖ�െ��ിൽ വാ�ിേനഷൻ എ��ാേമാ?
എനി�
നി��െട േഡാ�െറ സമീപി�ക

് വാ�ിേനഷൻ നൽകാൻ കഴി�േമാ?
COVID-19 അ�ബാധ�െട ചരി�ം ഉ� ആ�കൾ�
്
അെത, അ�ബാധ ല�ണ�േളാ ഇ�ാതി��ാൽ ആ�കൾ�
ഉടനടി വാ�ിേനഷൻ നൽ�ം. എ�ി��ാ�ം,
ആ�പ�ിയിൽ �േവശനം ആവശ��� അ�ബാധ മിതമായേതാ കഠിനേമാ ആെണ�ിൽ, േരാഗ�തിേരാധ
പരിേശാധന നട�ം.

് COVID-19 പക�േമാ?
വാ�ിൻ േശഷം എ�ിൽ നി�ം മ��വർ�
പകർ�വ�ാധി തടയാൻ സഹായി�� ഒ� �ധാന നടപടിയാണ് COVID-19 വാ�ിേനഷൻ.
എ�ി��ാ�ം, വാ�ിേനഷൻ എ����ം COVID-19 െ� വ�ാപനം തട��തി�� എ�ാ
്
�ൻക�തൽ നടപടിക�ം പാലി���ം COVID-19 ൈവറസിൽ നി�
മിക� സംര�ണം
നൽ�ം.

് � വാ�ിൻ ലഭി�, എനി�
് COVID-19 ഉം ആവശ��േ�ാ?
എനി�
് സംര�ി��ി�. ര�് വാ�ി�ക�ം �ധാനമാണ്,
� വാ�ിൻ നി�െള COVID-19 ൽ നി�
് ര�ാ�െയ�ി�ം വ�ത�ാസ�ിൽ �േത�കം എ��ണം.
പേ� �റ�ത

COVID-19 വാ�ി�ം മേ�െത�ി�ം വാ�ി�ം എ���തി�� സമയ ഇടേവള
എ�ാണ്?
് വാ�ി�ം ത�ി�� �റ� ഇടേവള 2 �തൽ 4
COVID-19 വാ�ി�ം മ�് ഏെത�ി�ം േഡാസ
് .
ആ� വെരയാണ്, വാ�ിൻ തരെ� ആ�യി�ിരി��ത

്
�ിനി�ൽ പരീ�ണ��െട ��ാം ഘ��ിൽ പെ����വർ�
വാ�ിേനഷൻ നൽകാനാ�േമാ?
് കഴിയി�, ഇത
് “അൽ േഹാസ
് ൻ” ആ�
് വഴി
ഇ� അവർ�
�ിരീകരി�ം.
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് എ�െന ��തൽ വിവര�ൾ ലഭി�ം?
എനി�
് ഇനി�റ�� േകാൾ െസ��ക�മായി ബ�െ�ടാം
നി�ൾ�

ആേരാഗ�,
�തിേരാധ
മ�ാലയം

80011111

ഓ�േറഷൻ
െസ�റിെല
എ�ിജാബ േസവനം
് - ആേരാഗ� വ��
അ�ദാബി

്
�ബായ
്
െഹൽ�
അേതാറി�ി

അ�ദാബി
്
പ�ിക
്
െഹൽ�
െസ�ർ

800342

8001717

്
വാ�്്സആ�
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