இந்்த குளிிர்் காாலத்்தில்் உங்் கள்் நோ�ோய்் எதிர்்ப்்பு
சக்்தியைை அதிகரிித்் துக்் கொ�ொள்் ளுங்் கள்்
இந்்த குளிிர்்காாலத்்தில்் உங்் களைையும்் உங்் கள்் அன்்புக்்குரிியவர்்களைையும்் பாாதுகாாக்்க நீீ ங்் கள்்
செெய்் யக்்கூடிய மிக முக்்கியமாான விிஷயம்் கோ�ோவிிட்்-19 மற்்றும்் சளிிக்்காாய்் ச்சல்
் ் ( flu) தடுப்் பூசிகளைை
செெலுத்்திக்் கொ�ொள்் வதேே ஆகும்் குறைைவாான அளவிினரேே இயற்்கைையாாக நோ�ோய்் எதிர்்ப்்புச்் சக்்தியைை
வளர்்த்்துக்் கொ�ொண்்டிருக்்க கூடும்் என்் பதாால்் , இந்்த குளிிர்் காாலத்்தில்் அதிகப்் படியாானவர்்களுக்்கு
சளிிக்்காாய்் ச்சல்
் ் ஏற்்படுவதற்்கு வாாய்் ப்்புகள்் உள்் ளன, மே�லும்் உங்் களுக்்கு சளிிக்்காாய்் ச்சல்
் ் மற்்றும்்
கோ�ோவிிட்்-19 இரண்்டும்் ஒரேே நேேரத்்தில்் ஏற்்பட்் டாால்் நீீ ங்் கள்் மோ�ோசமாாக நோ�ோயாால்் பாாதிக்்கப்்படக்்
கூடும்் . தெென்் கிழக்்கு லண்்டனிிலுள்் ள என்் எச்் எஸ்் அனைைத்்தும்் அந்்த பகுதியிில்் வாாழ்் பவர்்களைை
பாாதுகாாப்் பாாக இருக்்கவும்் அதேேவே�ளைை ஏற்்கெெனவே� தடுப்் பூசி செெலுத்்திக்் கொ�ொண்்ட
ஆயிிரக்்காானோ�ோர்் பட்் டியலில்் சேேர்்ந்் துகொ�ொள்் ளுமாாறு வலியுறுத்்தியுள்் ளனர்்.

கோ�ோவிிட்்-19 தடுப்் பூசி செெலுத்்தல்்
12-15: 12-15 வயதாான

பெெரும்் பாாலாானவர்்களுக்்காான தடுப்் பூசி
பாாடசாாலைையிிலோ�ோ அல்் லது உள்் ளூர்்
சமூக நிிகழ்் வுகளிிலோ�ோ அளிிக்்கப்்படும்்
தேேசிய பதிவு சேேவைை மூலமும்் அவர்்கள்்
தடுப்் பூசி செெலுத்்திக்் கொ�ொள்் வதற்்காான
முன்்பதிவைை மே�ற்்கொ�ொள்்ளலாாம்் , மே�லும்்
அவர்்கள்் முன்் பதிவிின்் றி நேேரடியாாக
வைைத்்தியசாாலைைகளுக்்கும்் (walk-in clinics)
செெல்் லலாாம்் . உடல்் நலப்் பிிரச்்சனைைகள்்
உள்் ளவர்்கள்் தமது பொ�ொது மருத்்துவர்்
(ஜி பிி) அல்் லது சிறப்் பு வைைத்்தியராால்்
தொ�ொடர்்புகொ�ொள்் ளப்்படுவாார்்கள்்.

16+: நீீ ங்் கள்் 16 வயதிற்்கு

மே�ற்்பட்் டவராாக இருந்்தாால்் உங்் கள்்
ஜி பிி மூலமோ�ோ அல்் லது தேேசிய
பதிவு சேேவைை மூலம்் முன்்பதிவிின்்றி
செெல்் லும்் வைைத்்தியசாாலைைக்்கு
நீீ ங்் கள்் நேேரடியாாக செெல்் லும்்
தெெரிிவைை தேேர்்ந்தெெ
் டுக்்கலாாம்் . இதற்்கு
பெெற்்றோ�ோர்் அனுமதி தேேவைையிில்் லைை.

பூஸ்்டர்் தடுப்் பூசி:
உங்் களுக்்கு இரண்்டாாவது
தவணை� தடுப்் பூசி
செெலுத்்தப்் பட்் டு குறைைந்்த து மூன்்று
மாாதங்் களாாகியிிருந்்தாாலோ�ோ, அல்் லது
நீீ ங்் கள்் :
• 16 வயதிற்்கு மே�ற்்பட்் டவராாக
இருந்்தாால்் .
• நீீ ங்் கள்் 12-15 வயதிற்்கு
உட்் பட்் டவராாக இருந்் து கோ�ோவிிட்்19 தொ�ொற்்றாால்் கடுமைையாாக
பாாதிக்்கப்்படக்் கூடிய உடல்் நலப்்
பிிரச்்சனைைகள்் இருந்்தாால்்
புதிய வயது குழுவிினரும்்
தகுதி பெெறக்்கூடும்் . அண்்மைைய
அறிவுரைைகளுக்்கு www.nhs.uk/
wintervaccinations தயவு செெய்் து
பாார்்க்க
் வும்் .

மூன்்றாாவது
அடிப்் படைை டோ�ோஸ்்:
நீீ ங்் கள்் 12 வயதிற்்கு மே�ற்்பட்் டவராாக
இருந்் து , உங்் களது முதலாாவது
அல்் லது இரண்்டாாவது தவணை�
செெலுத்்தப்் படும்் போ�ோது கடுமைையாாக
பலவீீனமடைைந்்த நோ�ோய்் எதிர்்ப்்பு
சக்்தி கொ�ொண்்டவராாக இருந்்தாால்் ,
உங்் களுக்்கு மூன்்றாாவது தவணை�
தடுப்் பூசி அளிிக்்கப்்படும்் , அது
பெெரும்் பாாலும்் நீீ ங்் கள்் இரண்்டாாவது
தவணை� செெலுத்்திக்் கொ�ொண்்ட 8
வாாரங்் களுக்்கு பிிறகு இருக்்கும்் .
நீீ ங்் கள்் உங்் கள்் மூன்்றாாவது
தவணை�யைை மருத்்துவமனைை
சேேவைை, ஜி பிி அல்் லது பங்் குபெெறும்்
மருந்்தகத்்தில்் பெெற்்றுக்் கொ�ொள்் ளலாாம்் .
சுகாாதாாரத்்துறைை வல்் லுநர்் ஒருவர்்
நீீ ங்் கள்் தகுதியுடைையவரா� மற்்றும்்
அதைை செெலுத்்திக்்கொ�ொள்்ள
சிறந்்த நேேரம்் எது என்்பது பற்்றி
அறிவுறுத்்துவாார்்.

கூடுதல்் தகவல்் அல்் லது உங்் கள்் தடுப்் பூசியைை நீீ ங்் கள்் தவறவிிட்் டுள்் ளீீர்க
் ள்் என்்று
கவலைைப்் படுகிறீர்்களாா?
www.selondonccg.nhs.uk/covid19vaccine
www.nhs.uk/covid-vaccination

இந்்த குளிிர்் காாலத்்தில்் உங்் கள்் நோ�ோய்் எதிர்்ப்்பு
சக்்தியைை அதிகரிித்் துக்் கொ�ொள்் ளுங்் கள்்
சளிிக்் காாய்்ச்்சலுக்் காான தடுப்் பூசி பாாதுகாாப்் பாானது மற்் றும்் திறன்்மிக்் க தடுப்் பூசியாாகும்் . அது
ஒவ்் வொ�ொரு ஆண்்டும்் சளிிக்் காாய்்ச்்சலாால்் கடுமைையாாக நோ�ோய்் வாாய்் ப்் படக்் கூடிய ஆபத்் திலுள்் ள
மக்் களைைப்் பாாதுகாாக்் க என்் எச்் எஸ்்ஸாால்் அளிிக்் கப்் படுகிறது. உங்் களுக்்கு கோ�ோவிிட்்-19
தொ�ொற்் று ஏற்் பட்் டிருந்் தாாலும்் , சளிிக்் காாய்்ச்்சலுக்் காான தடுப்் பூசியைை செெலுத்் திக்் கொ�ொள்் ளுவது
பாாதுகாாப்் பாானது. அது உங்் களுக்்கு சளிிக்் காாய்்ச்்சல்் வராாமல்் இருப்் பதற்் கு மே�லும்்
பயனுள்் ளதாாக இருக்்கும்் . சிலர்் சளிிக்் காாய்்ச்்சல்் மற்் றும்் கோ�ோவிிட்்-19 இற்் காான பூஸ்்டர்் தடுப்் பூசி
இரண்்டிற்் குமே� தகுதியுடைையவர்்களாாக இருப்் பாார்்கள்் . இந்் த இரண்்டு தடுப்் பூசிகளும்்
உங்் களுக்்கு அளிிக்் கப்் பட்் டாால்் , அதைை ஒரேே நேேரத்் தில்் செெலுத்் துக்் கொ�ொள்் ளுவது
பாாதுகாாப்் பாானது.

சளிக்காயச
் சல
்
் தடுப்பூசி
பெரியவர்கள்
சளிக்காய்சச
் லுக்கான இந்த தடுப்பூசி என் எச் எஸ் மூலம்
இலவசமாக கீழக
் கண
்
ட
் பெரியவர்களுக்கு அளிக்கபபட
்
ுகிறது:
•
50 வயது மற்றும் அதற்கு மேலானவர்கள் (இதில் 31 மார்ச்
2022 அன்று 50 வயதாகவுள்ளவர்களும் அடங்குவர்)
•
குறிப்பிட்ட சில உடல்நலப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள்
•
கர்பபம
்
ாக உள்ளவர்கள்
•
வதிவிட பராமரிப்பில் நீணடக
்
ாலமாக இருப்பவர்கள்
•
நீஙகள
்
் பராமரிப்பாளர்களுக்கான கொடுப்பனவு
பெறுபவர், அல்லது உங்களுக்கு சுகயீனம் ஏற்படட
் ால்
நீஙகள
்
் முக்கியமாக பராமரிக்கும் வயதான அல்லது
அங்கவீன நபர்கள் ஆபத்தில் இருக்கக் கூடிய நிலை
இருந்தால்
•
தொற்று ஏற்படகக
் ூடிய ஒருவருடன் நீஙகள
்
் வ்சித்தால்
•
ஒரு முன்னணி சுகாதார அல்லது சமூக பராமரிப்பு
பணியாளராக இருந்தால்
பெரியவர்கள் தமக்கான என் எச் எஸ் சளிக்காய்சச
் ல்
தடுப்பூசியை தமது ஜி பி சர்ஜரி, இந்த சேவையை வழங்கும்
மருந்தகம ஆகியவற்றிலிருந்தும் , நீஙகள
்
் கர்பபம
்
ாக
இருந்தால் அல்லது முன்கூட்டியே பதிவு செய்யப்படட
் ு
மருத்துவமனைக்கு வந்திருந்தால் உங்கள் பேறுகால
செவிலியர் சேவையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்

சிறார்கள்
बசிறார்களுக்கு விரைவாக சளிக்காய்ச்சல் பற்றிக்கொள்ளவும்
பரவவும் கூடும் அவர்களுக்கு தடுப்பூசி அளிப்பது, பச்சிளம்
குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் போன்று எளிதில்
சளிக்காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படக் கூடிய மற்றவர்களையும்
பாதுகாக்கிறது. சளி க்காய்ச்சலுக்கு மூக்கு வழியாக
செலுத்தக்கூடிய ஸ்பிரே என் எச் எஸ்ஸில் இலவசமாகக் கிடைக்கும்.
•
•
•
•

31 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று 2 அல்லது மூன்று வயதாகும்
குழந்தைக்ள் - 1 செப்டம்பர் 2017 மற்றும் 31 ஆகஸ்ட் 2019
இடையே பிறந்தவர்கள்
அனைத்து ஆரம்பப்பள்ளி சிறார்கள் ( தொடக்க வகுப்பு முதல்
6 ஆம் வகுப்பு வரை)
உயர்நிலைப்பள்ளியில் 7 ஆம் வகுப்பு முதல் 11 ஆம் வகுப்பு
வரையிலுள்ள அனைத்து சிறார்கள்
நீண்டகால சுகாதாரப் பிரச்சனைகள் உள்ள 2 முதல் 17
வயதிற்குட்பட்ட சிறார்கள்

நீண்டகாலமாக உடல்நலப் பிரச்சனைகளைக் கொண்டிருக்கும்
6 மாதங்கள் முதல் 2 வயதுடைய குழந்தைகளுக்கு சளிக்காய்ச்சல்
ஏற்படும் ஆபத்து அதிகம் இருப்பதால் அவர்களுக்கு மூக்கு வழியாக
அளிக்கப்படும் ஸ்பிரேவிற்கு பதிலாக சளிக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி
அளிக்கப்படும்.
சிறார்கள் தமக்கான சளிக்காய்ச்சல் தடுப்பூசியை தமது ஜி
பி மூலமோ அல்லது சமூக மருத்துவமனை அல்லது தமது
பாடசாலை தடுப்பூசி சேவை மூலமோ பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

கூடுதல்் தகவல்் அல்் லது உங்் கள்் தடுப்் பூசியைை நீீ ங்் கள்் தவறவிிட்் டுள்் ளீீர்க
் ள்் என்்று
கவலைைப்் படுகிறீர்்களாா?
www.nhs.uk/wintervaccinations

