
கோ�ோவிிட்்-19 தடுப்்பூசி செெலுத்தல்்

இந்்த குளிிர்க்ாாலதத்ில் உங்்காளைளியும்் உங்்காள்ி அன்்புகாக்ுர்ியவர்க்ாளைளியும்் பாாதுகாாகாக்ா நீ்ங்்காள்ி 
செெய்யகாக்ூடிய மிகா முகாக்ியம்ான் விஷயம்் கோகாாவிட்்-19 ம்ற்்றும்் ெளிிகாக்ாாய்ெெ்ல் ( flu) தடுப்ாபூசிகாளைளி 
செெலுதத்ிகா ்செகாாள்ிவகோத ஆகும்் குளைற்வான் அளிவின்கோர் இயற்்ளைகாயாகா கோந்ாய் எதிர்ப்்ாபுெ ்ெகாத்ிளைய 
வளிர்த்்துகா ்செகாாண்்டிருகாக்ா கூடும்் என்்பாதால், இந்்த குளிிர் ்காாலதத்ில் அதிகாப்ாபாடியான்வர்க்ாளுகாக்ு 
ெளிிகாக்ாாய்ெெ்ல் ஏற்்பாடுவதற்்கு வாய்ப்ாபுகாள்ி உள்ிளின், கோம்லும்் உங்்காளுகாக்ு ெளிிகாக்ாாய்ெெ்ல் ம்ற்்றும்் 
கோகாாவிட்்-19 இர்ண்்டும்் ஒகோர் கோந்ர்தத்ில் ஏற்்பாட்்ட்ால் நீ்ங்்காள்ி கோம்ாெம்ாகா கோந்ாயால் பாாதிகாக்ாப்ாபாட்கா ்
கூடும்். செதன்் கிழகாக்ு லண்்ட்ன்ிலுள்ிளி என்் எெ ்எஸ்் அளைன்த்தும்் அந்்த பாகுதியில் வாழ்பாவர்க்ாளைளி 
பாாதுகாாப்ாபாாகா இருகாக்ாவும்் அகோதகோவளைளி ஏற்்செகான்கோவ தடுப்ாபூசி செெலுதத்ிகா ்செகாாண்்ட் 
ஆயிர்காக்ாாகோன்ார் ்பாட்்டியலில் கோெர்ந்்்துசெகாாள்ிளும்ாறு வலியுறுதத்ியுள்ிளின்ர்.்

கூடுதல்் த�வில்் அல்்ல்து உங்்�ள்் தடுப்்பூசியைை நீீங்்�ள்் தவிறவிிட்்டுள்்ள்ரீ்�்ள்் என்்று 
�வியைல்ப்்ப்டுகிறீர்�்ள்ோ?
www.selondonccg.nhs.uk/covid19vaccine
www.nhs.uk/covid-vaccination

12-15: 12-15 வயதான் 
செபாரும்்பாாலான்வர்க்ாளுகாக்ு தம்காக்ாான் 
தடுப்ாபூசிளைய பாாட்ொளைலயில் 
செபாறுவார்க்ாள்ி.  கோதசிய பாதிவு கோெளைவ 
மூலமும்் அவர்க்ாள்ி தடுப்ாபூசி செெலுதத்ிகா ்
செகாாள்ிவதற்்காான் முன்்பாதிளைவ 
கோம்ற்்செகாாள்ிளிலாம்், கோம்லும்் 
அவர்க்ாள்ி முன்்பாதிவின்்றி கோந்ர்டியாகா 
ளைவதத்ியொளைலகாளுகாக்ும்் (walk-in clinics) 
செெல்லலாம்். சில உட்ல்ந்லப்ா பாிர்ெெ்ளைன்காள்ி 
உள்ிளிவர்க்ாள்ி தம்து செபாாது ம்ருத்துவர் ்
(ஜி பாி) அல்லது சிற்ப்ாபு ளைவதத்ியர்ால் 
செதாட்ர்ப்ுசெகாாள்ிளிப்ாபாடுவார்க்ாள்ி.

பூஸ்்ட்ர் ்தடுப்்பூசி:
உங்்காளிது இர்ண்்ட்ாவது தவளைண் தடுப்ாபூசி 
செெலுதத்ப்ாபாட்்டு குளைற்ந்்தது மூன்்று 
ம்ாதங்்காளிாகியிருந்்தாகோலா, கோம்லும்் நீ்ங்்காள்ி: 

• 18 வயதிற்்கு கோம்ற்்பாட்்ட்வர்ாகா 
இருந்்தால் நீ்ங்்காள்ி பூஸ்்ட்ர் ்
தடுப்ாபூசிளையப்ா செபாற்லாம்்.

• நீ்ங்்காள்ி 16+ வயதிற்்கு கோம்ற்்பாட்்ட்வர்ாகா 
இருந்்து கோகாாவிட்்- 19 செதாற்்ற்ால் 
காடுளைம்யாகா பாாதிகாக்ாப்ாபாட்கா ்கூடிய 
உட்ல்ந்லப்ா பாிர்ெெ்ளைன்காள்ி இருந்்தால்

நீ்ங்்காள்ி இர்ண்்ட்ாவது தவளைண் செெலுதத்ிகா ்
செகாாண்்ட் திகாதியின்் அடிப்ாபாளைட்யில் 
முன்்னுர்ிளைம் அளிிகாக்ாப்ாபாட்்டு 
பூஸ்்ட்ர் ்தடுப்ாபூசி செெலுதத்ிகாச்ெகாாள்ிளி 
அளைழகாக்ாப்ாபாடுவீர்க்ாள்ி.

புதிய வயது குழுவின்ரும்் 
தகுதி செபாற்காக்ூடும்். அண்்ளைம்ய 
அறிவுளைர்காளுகாக்ு  www.nhs.uk/
wintervaccinations தயவு செெய்து பாார்க்ாக்ாவும்்.

மூன்்றோவிது 
அடிப்்ப்யைட் கோட்ோஸ்்:
நீ்ங்்காள்ி 12 வயதிற்்கு கோம்ற்்பாட்்ட்வர்ாகா 
இருந்்து, உங்்காளிது முதலாவது 
அல்லது இர்ண்்ட்ாவது தவளைண் 
செெலுதத்ப்ாபாடும்் கோபாாது காடுளைம்யாகா 
பாலவீன்ம்ளைட்ந்்த கோந்ாய் எதிர்ப்்ாபு 
ெகாத்ி செகாாண்்ட்வர்ாகா இருந்்தால், 
உங்்காளுகாக்ு மூன்்ற்ாவது தவளைண் 
தடுப்ாபூசி அளிிகாக்ாப்ாபாடும்், அது 
செபாரும்்பாாலும்் நீ்ங்்காள்ி இர்ண்்ட்ாவது 
தவளைண் செெலுதத்ிகா ்செகாாண்்ட் 8 
வார்ங்்காளுகாக்ு பாிற்கு இருகாக்ும்். 

நீ்ங்்காள்ி உங்்காள்ி மூன்்ற்ாவது 
தவளைண்ளைய ம்ருத்துவம்ளைன் 
கோெளைவ, ஜி பாி அல்லது பாங்்குசெபாறும்் 
ம்ருந்்தகாதத்ில் செபாற்்றுகா ்செகாாள்ிளிலாம்். 
சுகாாதார்த்துளைற் வல்லுந்ர் ்ஒருவர் ்
நீ்ங்்காள்ி தகுதியுளைட்யவர்ா ம்ற்்றும்் 
அளைத செெலுதத்ிகாச்ெகாாள்ிளி 
சிற்ந்்த கோந்ர்ம்் எது என்்பாது பாற்்றி 
அறிவுறுத்துவார்.்

16+: நீ்ங்்காள்ி 16 வயதிற்்கு 
கோம்ற்்பாட்்ட்வர்ாகா இருந்்தால் உங்்காள்ி 
ஜி பாி மூலகோம்ா அல்லது கோதசிய 
பாதிவு கோெளைவ மூலம்் முன்்பாதிவின்்றி 
செெல்லும்் ளைவதத்ியொளைலகாக்ு 
நீ்ங்்காள்ி கோந்ர்டியாகா செெல்லும்் 
செதர்ிளைவ கோதர்ந்்்செதடுகாக்ாலாம்். இதற்்கு 
செபாற்்கோற்ார் ்அனும்தி கோதளைவயில்ளைல.

இந்ீத குள்ிர் ்�ோல்த்தில்் உங்்�ள்் கோநீோை் எதிர்ப்்்பு 
ெ�்தியைை அதி�ர்ித்து�் செ�ோள்்ளுங்்�ள்்



ெள்ி�்�ோை்ெ்ெல்் தட்ுப்்ப்ூெி

ெள்ி�்�ோை்ெெ்லு�்�ோன் தடுப்்பூசி ப்ோது�ோப்்ப்ோன்து மற்றும் திறன்்மி�்� தடுப்்பூசிைோகும். அது 
ஒவ்ிசெவிோரு ஆண்்டும் ெள்ி�்�ோை்ெெ்ல்ோல்் �டுயைமைோ� கோநீோை்விோை்ப்்ப்ட்�் கூடிை  ஆப்த்திலுள்்ள் 
ம�்�யைள்ப்் ப்ோது�ோ�்� என்் எெ ்எஸ்்ஸ்ோல்் அள்ி�்�ப்்ப்டுகிறது. உங்்�ளு�்கு கோ�ோவிிட்்-19 
செதோற்று ஏற்ப்ட்்டிருந்ீதோலும், ெள்ி�்�ோை்ெெ்லு�்�ோன் தடுப்்பூசியைை செெலுத்தி�் செ�ோள்்ளுவிது 
ப்ோது�ோப்்ப்ோன்து. அது உங்்�ளு�்கு ெள்ி�்�ோை்ெெ்ல்் விர்ோமல்் இருப்்ப்தற்கு கோமலும் 
ப்ைனுள்்ள்தோ� இரு�்கும். சில்ர் ்ெள்ி�்�ோை்ெெ்ல்் மற்றும் கோ�ோவிிட்்-19 இற்�ோன் பூஸ்்ட்ர் ்தடுப்்பூசி 
இர்ண்்டிற்குகோம தகுதியுயைட்ைவிர்�்ள்ோ� இருப்்ப்ோர்�்ள்்.  இந்ீத இர்ண்்டு தடுப்்பூசி�ளும் 
உங்்�ளு�்கு அள்ி�்�ப்்ப்ட்்ட்ோல்், அயைத ஒகோர் கோநீர்த்தில்் செெலுத்து�் செ�ோள்்ளுவிது 
ப்ோது�ோப்்ப்ோன்து.

ெளிிக்ாகாாய்ெ்ெலுக்ாகாான் இந்்த தட்ுப்ாபாூெி என்் எெ் எஸ்் ம்ூலம்் 
இலவெம்ாகா கீாழ்க்ாகாண்்ட் பாசெர்ியவர்்காளிுக்ாகாு அளிிக்ாகாப்ாபாட்ுகாிற்து:
• 50 வயது ம்ற்்ற்ும்் அதற்்காு ம்கோலான்வர்்காள்ி (இதில் 31 ம்ார்்ெ் 

2022 அன்்ற்ு 50 வயதாகாவுள்ிளிவர்்காளிும்் அட்ங்்காுவர்்)
• காுற்ிப்ாபாிட்்ட் ெில உட்ல்ந்லப்ா பாிர்ெ்ென்ளை உள்ிளிவர்்காள்ி
• கார்்ப்ாபாம்ாகா உள்ிளிவர்்காள்ி
• வதிவிட் பார்ாம்ர்ிப்ாபாில் நீ்ண்்ட்காாலம்ாகா இர்ுப்ாபாவர்்காள்ி
• நீ்ங்்காள்ி பார்ாம்ர்ிப்ாபாாளிர்்காளிுக்ாகாான் காொட்ுப்ாபான்வு 

பாசெற்ுபாவர்், அல்லது உங்்காளிுக்ாகாு ெுகாயீன்ம்் ஏற்்பாட்்ட்ால் 
நீ்ங்்காள்ி ம்ுக்ாகாியம்ாகா பார்ாம்ர்ிக்ாகாும்் வயதான் அல்லது 
அங்்காவீன் ந்பார்்காள்ி ஆபாத்தில் இர்ுக்ாகாக்ா காூட்ிய ந்ிலளை 
இர்ுந்்தால்

• தொற்்ற்ு  ஏற்்பாட்க்ாகாூட்ிய ஒர்ுவர்ுட்ன்் நீ்ங்்காள்ி வ்ெித்தால்
• ஒர்ு ம்ுன்்ன்ண்ி ெுகாாதார் அல்லது ெம்ூகா பார்ாம்ர்ிப்ாபாு 

பாண்ியாளிர்ாகா இர்ுந்்தால்

பாசெர்ியவர்்காள்ி தம்க்ாகாான் என்் எெ் எஸ்் ெளிிக்ாகாாய்ெ்ெல் 
தட்ுப்ாபாூெியளை தம்து ஜி பாி ெர்்ஜர்ி, இந்்த ெகோவளையளை வழங்்காும்் 
ம்ர்ுந்்தகாம் ஆகாியவற்்ற்ிலிர்ுந்்தும்் , நீ்ங்்காள்ி கார்்ப்ாபாம்ாகா 
இர்ுந்்தால் அல்லது ம்ுன்்காூட்்ட்ியகோ பாதிவு ெசெய்யப்ாபாட்்ட்ு 
ம்ர்ுத்துவம்ன்ளைக்ாகாு வந்்திர்ுந்்தால் உங்்காள்ி பாகோற்ுகாால 
ெசெவிலியர்் ெகோவளையில் பாசெற்்ற்ுக்ா காொள்ிளிலாம்்

ெிறோர்்�ள்்ப்செர்ிைவிர்்�ள்்
बெிற்ார்்காளிுகா்காு விர்ளைவாகா ெளிிகா்காாய்ெ்ெல் பாற்்ற்ிகா்காொளி்ளிவும்் 
பார்வவும்் காூட்ும்் அவர்்காளிுகா்காு தட்ுபா்பாூெி அளிிபா்பாது, பாெ்ெிளிம்் 
காுழந்்தளைகாளி் ம்ற்்ற்ும்் வயதான்வர்்காளி்  பாோன்்ற்ு எளிிதில் 
ெளிிகா்காாய்ெ்ெலால் பாாதிகா்காபா்பாட்கா் காூட்ிய ம்ற்்ற்வர்்காளிளையும்் 
பாாதுகாாகா்காிற்து.  ெளிி கா்காாய்ெ்ெலுகா்காு ம்ூகா்காு வழியாகா 
ெசெலுத்தகா்காூட்ிய ஸ்்பாிர்கோ என்் எெ் எஸ்்ஸ்ில் இலவெம்ாகாகா் காிட்ளைகா்காும்். 

• 31 ஆகாஸ்்ட்் 2021 அன்்ற்ு 2 அல்லது ம்ூன்்ற்ு வயதாகாும்் 
காுழந்்தளைகா்ளி் - 1 ெசெபா்ட்ம்்பார்் 2017 ம்ற்்ற்ும்் 31 ஆகாஸ்்ட்் 2019 
இட்ளையகோ பாிற்ந்்தவர்்காளி்

• அன்ளைத்து ஆர்ம்்பாபா்பாளி்ளிி ெிற்ார்்காளி் ( தொட்கா்கா வகாுபா்பாு ம்ுதல் 
6 ஆம்் வகாுபா்பாு வர்ளை)

• உயர்்ந்ிலளைபா்பாளி்ளிியில் 7 ஆம்் வகாுபா்பாு ம்ுதல் 11 ஆம்் வகாுபா்பாு 
வர்ளையிலுளி்ளி அன்ளைத்து ெிற்ார்்காளி்

• ந்ீண்்ட்காால ெுகாாதார்பா் பாிர்ெ்ென்ளைகாளி் உளி்ளி 2 ம்ுதல் 17 
வயதிற்்காுட்்பாட்்ட் ெிற்ார்்காளி்

ந்ீண்்ட்காாலம்ாகா உட்ல்ந்லபா் பாிர்ெ்ென்ளைகாளிளைகா் காொண்்ட்ிர்ுகா்காும்் 
6 ம்ாதங்்காளி் ம்ுதல் 2 வயதுட்ளைய காுழந்்தளைகாளிுகா்காு ெளிிகா்காாய்ெ்ெல் 
ஏற்்பாட்ும்் ஆபாத்து அதிகாம்் இர்ுபா்பாதால் அவர்்காளிுகா்காு ம்ூகா்காு வழியாகா 
அளிிகா்காபா்பாட்ும்் ஸ்்பாிர்கோவிற்்காு பாதிலாகா ெளிிகா்காாய்ெ்ெல் தட்ுபா்பாூெி 
அளிிகா்காபா்பாட்ும்்.
ெிற்ார்்காளி் தம்கா்காான் ெளிிகா்காாய்ெ்ெல் தட்ுபா்பாூெியளை தம்து ஜி 
பாி ம்ூலம்ோ அல்லது ெம்ூகா ம்ர்ுத்துவம்ன்ளை அல்லது தம்து 
பாாட்ொலளை தட்ுபா்பாூெி ெகோவளை ம்ூலம்ோ பாசெற்்ற்ுகா் காொளி்ளிலாம்். 

கூடுதல்் த�வில்் அல்்ல்து உங்்�ள்் தடுப்்பூசியைை நீீங்்�ள்் தவிறவிிட்்டுள்்ள்ரீ்�்ள்் என்்று 
�வியைல்ப்்ப்டுகிறீர்�்ள்ோ?
www.nhs.uk/wintervaccinations

இந்ீத குள்ிர் ்�ோல்த்தில்் உங்்�ள்் கோநீோை் எதிர்ப்்்பு 
ெ�்தியைை அதி�ர்ித்து�் செ�ோள்்ளுங்்�ள்்


