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க ோவிட் -19 தடுப்பூசியை ைோர் பபற முடியும்? 

இங் ிைொந்து, ஸ் ொட்ைொந்து மற்றும் ரைல்ஸில் உள்ள அவனத்து கபரியைர் ளுக்கும், 
அைர் ளது குடிரயற்ற நிவைவயப் கபொருட்படுத்தொமல், என்.எச்.எஸ். ைழங்கு ின்ற ர ொைிட்-19 
தடுப்பூசி ள் இைைசமொ க்  ிவடக்கும். கபொது நிதி கபற ைழியில்ைொத நபர் ளும் 
(என்.ஆர்.பி.எஃப்) இதில் ரசர்க் ப்பட்டுள்ளனர். க ொர ொனொ வை ஸொல் பொதிக் ப்படும் அதி  
ஆபத்தில் இருக்கும் மக் ளுக்கு என்.எச்.எஸ். தற்ரபொது ர ொைிட்-19 தடுப்பூசிவய ைழங் ி 
ைரு ிறது. 

தடுப்பூசி ள் சிை மருந்த ங் ளிலும், ஜி.பி-க் ள் நடத்தும் உள்ளூர் தடுப்பூசி வமயங் ளிலும், 
மற்றும் கபரிய தடுப்பூசி வமயங் ளிலும் ைழங் ப்படு ின்றன. 

என்.எச்.எஸ். மருத்துை ஆபத்துக்கு ஏற்ப மக் ளுக்கு தடுப்பூசி வள ரபொடு ின்றனர், 
கபரும்பொலும் இதற்கு அடிப்பவடயொ  மருத்துை நிவைவம ள் மற்றும் ையது குழுைில் 
முதியைர் ள் முதல் இளம் ையதினர் ைவ . மற்றைர் வள ைிட சிைர் மட்டுரம ர ொைிட்-19 ஆல் 
 டுவமயொன சிக் ல் ளுக்கு ஆளொ க்கூடிய அதி  ஆபத்தில் உள்ளனர். 

.இது பின்ைருபைர் ளுக்கு ைழங் ப்படு ிறது: 

• 55 வயது மற்றும் அதற்கு ரமற்பட்டைர் ள் 
• க ொர ொனொ வை ஸ்  ொ ணமொ  அதி  ஆபத்தில் உள்ளைர் ள் (நீண்ட  ொை 

உடல்நை நிவைவம ள் உள்ளைர் ள்)  
• தற்ரபொதுள்ள மருத்துை பி ச்சிவன ள் (சிஓபிடி, ஆஸ்துமொ, இதய பி ச்சிவன ள், 

சிறுநீ  ம் அல்ைது  ல்லீ ல் ரநொய், நீரிழிவு ரநொய் மற்றும் பிற நீண்ட ொை உடல்நை 
பி ச்சிவன ள் ரபொன்றவை)  ொ ணமொ  க ொர ொனொ வை ஸொல் ஏற்படும் 
சிக் ல் ளுக்கு ஆளொ க்கூடிய அதி  ஆபத்து உள்ளைர் ள் 

• ப ொமரிப்பு இல்ைங் ளில் ைசிக்கும் அல்ைது ரைவை கசய்யும் நபர் ள் 

• சு ொதொ  மற்றும் சமூ  ப ொமரிப்பு கதொழிைொளர் ள் 

• கற்றல் இயலாமைகள் உள்ளவரக்ள் 

• ப ொமரிப்பொளர் க ொடுப்பனவுக்கு தகுதியொன நபர் ள் 

ஜூவை மொத இறுதிக்குள் அவனத்து ையதுைந்ரதொர் ளுக்கும் தடுப்பூசியின் முதல் ரடொவஸ 
ைழங்குைவத இங் ிைொந்து அ சு ரநொக் மொ க் க ொண்டுள்ளது. 

இங் ிைொந்து: ையதொனைர் ளுக் ொன ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி குறித்த சமீபத்திய த ைல் வளப் படிக் வும் 

ஸ் ொட்ைொந்து: ையது ைந்ரதொர் ளுக் ொன ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி குறித்த சமீபத்திய த ைல் வளப் படிக் வும் 

ரைல்ஸ்: ர ொைிட்19 தடுப்பூசி குறித்த சமீபத்திய த ைல் வளப் படிக் வும் 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/who-is-at-high-risk-from-coronavirus-clinically-extremely-vulnerable/
https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
http://www.healthscotland.com/documents/37397.aspx
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
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நீங் ள் இன்னும் தகுதி கபறைில்வை என்றொல் 

உங் வள கதொடர்பு க ொள்ளும்ைவ   ொத்திருங் ள். தடுப்பூசி கபற உங் ள் முவற 
ைரும்ரபொது என்.எச்.எஸ். உங் ளுக்குத் கதரிைிக்கும். 

இங் ிைொந்து: ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி தகுதி மற்றும் தடுப்பூசி சப்வள ள் பற்றிய சமீபத்திய த ைல் வளப் படிக் வும் 

தடுப்பூசி அவனைருக்கும் க ொருத்தமொனதொ? 

நீங் ள்  ர்ப்பமொ  இருந்தொல் ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி பொது ொப்பற்றது என்பதற்கு எந்த சொன்றும் 
இல்வை. உங் ளுக்கு ைழக் மொ  அவத ைழங்குைதற்கு முன் கூடுதல் சொன்று ள் ரதவை. 
தடுப்பூசி மற்றும் ரநொய்த்தடுப்புக் ொன கூட்டுக் குழு அதன் ஆரைொசவனவய இவ்ைொறு 
புதுப்பித்துள்ளது, நீங் ள்  ர்ப்பமொ  இருந்தொல் பின்ைரும் நிவை ளில் தடுப்பூசி கபறுைவத 
 ருதுமொறு பரிந்துவ க் ிரறொம்: 

• நீங் ள் பணிபுரியும் இடத்தின்  ொ ணமொ  க ொர ொனொ வை ஸ் ைருைதற் ொன அதி  
ஆபத்து உள்ளது 

• ஒரு உடல்நை நிவை  ொ ணமொ  நீங் ள் க ொர ொனொ வை ஸின்  டுவமயொன 
சிக் ல் ளுக்கு ஆளொக்கூடிய அதி  ஆபத்தில் உள்ளரீ் ள் 

தடுப்பூசிக்குப் பிறகு நீங் ள்  ர்ப்பத்வதத் தைிர்க்  ரதவையில்வை. தடுப்பூசி ளில் எந்த 
உயிருடன் உள்ள வை ஸும் இல்வை, அதனொல் உங் ளுக்ர ொ அல்ைது உங் ள் குழந்வதக்ர ொ 
ர ொைிட்-19-ஐ த முடியொது. ர ொைிட் -19 தடுப்பூசி ள்  ருவுறுதவை பொதிக்கும் என்பதற்கு எந்த 
ஆதொ மும் இல்வை. 

நீங் ள் தொய்ப்பொல் தரும் சமயத்திலும் ர ொைிட்-19 தடுப்பூசிவய கபறைொம். தடுப்பூசிவய 
கபறுைதற்கு முன்பு நீங் ள் ஒரு சு ொதொ  நிபுணரிடம் ரபசுங் ள். அைர் ள் நன்வம ள் 
மற்றும் அபொயங் ள் பற்றி உங் ளுடன் ைிைொதிப்பொர் ள். 
இங் ிைொந்து: நீங் ள்  ர்ப்பமொ  இருந்தொல்,  ர்ப்பமொ ைொம் அல்ைது தொய்ப்பொல் தரும் சமயத்திலும், 

சமீபத்திய ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ஆரைொசவனவயப் படிக் வும் 

ஸ் ொட்ைொந்து: நீங் ள்  ர்ப்பமொ  இருந்தொல்,  ர்ப்பமொ ைொம் அல்ைது தொய்ப்பொல் தரும் சமயத்திலும், 

சமீபத்திய ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ஆரைொசவனவயப் படிக் வும் 

ரைல்ஸ்: நீங் ள்  ர்ப்பமொ  இருந்தொல்,  ர்ப்பமொ ைொம் அல்ைது தொய்ப்பொல் தரும் சமயத்திலும், சமீபத்திய 
ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ஆரைொசவனவயப் படிக் வும் 

அரத தடுப்பூசியின் முந்வதய ரடொஸ் அல்ைது தடுப்பூசியில் உள்ள எந்தகைொரு 
கபொருட் ளுக்கும் நீங் ள் எப்ரபொதொைது  டுவமயொன ஒவ்ைொவம எதிர்ைிவனவய 
(அனொபிைொக்ஸிஸ் உட்பட) அனுபைித்திருந்திருந்தொல் நீங் ள் ர ொைிட்-19 தடுப்பூசிவய 
கபறக்கூடொது. 

ரநொகயதிர்ப்பு தடுப்பு மற்றும் எச்.ஐ.ைி கதொற்று உள்ளைர் ளுக்கு (சி.டி4 எண்ணிக்வ வயப் 
 ருதொமல்) தடுப்பூசிவய த ரைண்டும். 
இ த்த உவறவு அல்ைது இ த்தப்ரபொக்கு ர ொளொறு ள் உள்ளைர் ளும் தடுப்பூசிவயப் 
கபறைொம், ஆனொல் சி ிச்வசயின் ரபொது சரியொன ரந த்தில் இது ைழங் ப்படுைவத 
உறுதிகசய்ய அைர் ளது ப ொமரிப்பு ைழங்குநருடன்  ைந்தொரைொசிக்  ரைண்டும். 

ர ொைிட் -19 தடுப்பூசி எவ்ைொறு க ொடுக் ப் டு ிறது? 

அவனத்து ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ளும் உங் ள் வ யின் ரமல்புறத்தில் ஊசி மூைம் 
ரபொடப்படு ின்றன. அவை இ ண்டு ரடொஸ் ளொ  ைழங் ப்படு ின்றன. முதல் ரடொஸ் எடுத்த 
பிறகு மூன்று முதல் 12 ைொ ங் ளில் உங் ளுக்கு இ ண்டொைது ரடொஸ்  ிவடக்கும். 

நீங் ள் முதல் தடுப்பூசிவயப் கபறும்ரபொது, அதில் உள்ள தடுப்பூசி ைிை ங் ளுடன் ஒரு சிறிய 
அட்வட உங் ளுக்கு ைழங் ப்படும். இந்த அட்வடவய நீங் ள் பொது ொப்பொ  வைத்திருக்  
ரைண்டும். உங் ள் இ ண்டொைது தடுப்பூசி ரடொவஸ ரைறு தடுப்பூசி வமயத்தில் கபற 
ரைண்டுமொனொல், நீங் ள் சரியொன ைவ  தடுப்பூசிவயப் கபறுைவத இந்த அட்வட உறுதி 
கசய்யும். 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-why-you-are-being-asked-to-wait
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
http://www.healthscotland.com/documents/37392.asp
http://www.healthscotland.com/documents/37392.asp
http://www.healthscotland.com/documents/37392.asp
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
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ர ொைிட் -19 தடுப்பூசிவை எவ்ைொறு க றுைது? 

குடிரயற்ற நிவைவயப் கபொருட்படுத்தொமல், என்.எச்.எஸ். ைழங்கும் ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ள் 
இங் ிைொந்தில் உள்ள அவனத்து ையதுைந்ரதொர் ளுக்கும் இைைசமொ க்  ிவடக்கும். 
நீங் ள் ஒரு கபொது மருத்துைரிடம் (ஜி.பி.) பதிவு கசய்திருந்தொல் தடுப்பூசி கபறுைது எளிது. இது 
நீங் ள் ஒரு என்.எச்.எஸ் எண்வண வைத்திருப்பவத உறுதி கசய்யும், ரமலும் நீங் ள் தகுதி 
கபறும்ரபொது தடுப்பூசி சந்திப்பிற் ொ  பதிவு கசய்யைொம் (ையது அல்ைது மருத்துை நிவையின் 
அடிப்பவடயில்). ஜி.பியிடம் பதிவு கசய்துைிட்டொல், நீங் ள் மற்ற சு ொதொ  மற்றும் ப ொமரிப்பு 
ரசவை வளயும் அணு ைொம் என்று அர்த்தம். 

ஜி.பி. ஒரு குடும்ப மருத்துைர் ஆைொர். இங் ிைொந்து, ஸ் ொட்ைொந்து மற்றும் ரைல்ஸில், 

குடிரயற்ற நிவைவயப் கபொருட்படுத்தொமல், அவனைரும் ஒரு ஜி.பி.யிடம் பதிவுகசய்து 
முதன்வம ப ொமரிப்பு ரசவை வள இைைசமொ ப் கபறைொம். 
நீங் ள் தற்ரபொது ஒரு ஜி.பியிடம் பதிவு கசய்யப்படைில்வை என்றொல், நீங் ள் இன்னும் 
தடுப்பூசிக்கு தகுதியற்றை ொ  இருந்தொலும் கூட, நீங் ள் ஒரு உள்ளூர் ஜி.பிவய ரதடி இப்ரபொது 
பதிவு கசய்ய ரைண்டும். இங் ிைொந்து, ஸ் ொட்ைொந்து மற்றும் ரைல்ஸ் -  ொன என்.எச்.எஸ் 
ைவைத்தளத்வதப் பயன்படுத்தி நீங் ள் ைசிக்கும் இடத்திற்கு அரு ில் உள்ள ஜி.பி.வய 
ரதடிக் ைொம் அல்ைது உங் ள் உள்ளூர் ஜி.பிவய கதொவைரபசியில் கதொடர்பு க ொண்டு 
ரநொயொளியொ  பதிவு கசய்யுமொறு ர ட் ைொம். 

ஜி.பி. அலுைை ங் ளொல் தங் ள் உள்ளூர் பகுதியில் ைசிக்கும் மக் வள மட்டுரம பதிவு 
கசய்ய முடியும். நீங் ள் ஜி.பி. அலுைை த்தின் எல்வைக்கு கைளிரய ைசித்தொல், நீங் ள் 
ைசிக்கும் இடத்திற்கு அரு ில் உள்ள மற்கறொரு ஜி.பி.யில் பதிவு கசய்ய ரைண்டும். 

ஜி.பி-இல் பதிவு கசய்ய நீங் ள் ஒரு படிைத்வத நி ப்ப ரைண்டும். ஜி.பி. அலுைை  
ைவைத்தளத்தில் நீங் ள் ஆன்வைனில் பதிவு கசய்ய முடியுமொ என்று பொர்க் ைொம். நி ந்த  
ரநொயொளியொ (ஒரு தற் ொைி  ரநொயொளியொ  அல்ை) பதிவு கசய்யுமொறு நீங் ள் ர ட்  
ரைண்டும். ரதவைப்பட்டொல், படிைத்வத பூர்த்தி கசய்ய ஜி.பி. அலுைை த்திடம் நீங் ள் உதைி 
ர ட் ைொம். 

ஜி. ிைில்  திவு கசய்ை எனக்கு ஆைணங் ள் ரதவைைொ? 

சிை அலுைை ங் ள் பதிவுகசய்ய மு ைரி சொன்று, அவடயொளச் சொன்று அல்ைது குடிரயற்ற 
நிவைக் ொன சொன்று அல்ைது ஒரு என்.எச்.எஸ் எண் ரபொன்ற ஆைணங் வள ைழங்குமொறு 
உங் ளிடம் ர ட் ைொம், ஆனொல் அைற்வற ைழங்  முடியொைிட்டொலும் அைர் ள் உங் வள 
பதிவு கசய்ய மறுக் க்கூடொது. 

இந்த ஆைணங் வள உங் ளொல் ைழங்  முடியொைிட்டொல், உங் ளிடம் இந்த ஆைணங் ள் 
இல்வை என்பவதயும், ஆனொல் நீங் ள் அைர் ளது சி ிச்வச எல்வைக்குள் ைொழ்ைவதயும், 

மற்றும் ரநொயொளியொ  GP உடன் பதிவு கசய்ய ைிரும்புைவதயும் நீங் ள் கசொல்ை ரைண்டும். 
ஜி.பியில் பதிவு கசய்யும்ரபொது சிக் ல் வள சந்தித்தொல், பின்ைரும் ஆதொ ங் ள் உங் ளுக்கு 
உதைக்கூடும். நீங் ள் ஆன்வைனில் பதிவு கசய்யும்ரபொது ஆைணங் ள் ர ட் ப்பட்டொல், ஜி.பி. 
அலுைை த்திற்கு ஆதொ ங் வள மின்னஞ்சல் கசய்யைொம்: 

• என்.எச்.எஸ். இங் ிைொந்து இங் ிைொந்தில் ஆைணங் ள் இல்ைொதைர் ளுக்கு ஒரு ஜி.பியில் பதிவு 
கசய்ய உதை மஞ்சள் அட்வட வள தயொரித்துள்ளது. நீங் ள் பதிவு கசய்யச் கசல்லும்ரபொது 
 ொர்வட ஜி.பி. ை ரைற்பொளரிடம்  ொட்டைொம். உள்ளூர் கதொண்டு நிறுைனங் ள், உணவு ைங் ி ள், 

உங் ள் உள்ளூர் கெல்த்ைொட்ச் அல்ைது உை  மருத்துைர் ளிடமிருந்து நீங் ள் மஞ்சள் 
அட்வடவயப் கபறைொம். 

• ஸ் ொட்ைொந்து அ சு ஸ் ொட்ைொந்தில் உள்ள ஜி.பி.க் ளுக்கு ைழி ொட்டுதல் வள கைளியிட்டுள்ளது: 
“ஜி.பியில் பதிவு கசய்ய எந்த ஆைணங் ளும் ரதவையில்வை. ஒரு ரநொயொளியின் அவடயொளத்வத 
அல்ைது ஆதொ த்வத ைழங்  ஒரு ரநொயொளியின் இயைொவம ஒரு ரநொயொளிவய பதிவு கசய்ைவத 
மறுக்  அல்ைது தொமதப்படுத்த நியொயமொன  ொ ணங் ளொ   ருதப்படைில்வை.” 

• பிரிட்டிஷ் மருத்துை சங் த்தின் இங் ிைொந்து, ஸ் ொட்ைொந்து, ரைல்ஸ் மற்றும் ைடக்கு அயர்ைொந்தில் 
உள்ள மருத்துைர் ளுக் ொன ைழி ொட்டுதல் கூறு ிறது, “ஒரு ரநொயொளியொல் அவடயொள 

https://www.england.nhs.uk/publication/primary-medical-care-policy-and-guidance-manual-pgm/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/media/1838/bma-refugee-and-asylum-seeker-health-resource-june-19.pdf
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/Default.aspx?s=GPSurgeries
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
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ஆைணங் வள ைழங்  முடியொதது, அைர் வள பதிவு கசய்ய மறுப்பதற்கு நியொயமொன 
 ொ ணமொ ொது”. 

ஒரு ஜிபி பி ொக்டீஸ் உங் வள பதிவு கசய்ய மறுத்துைிட்டொல், இங் ிைொந்தில் உள்ள ரநொயொளி ள் 0300 
311 2233 என்ற எண்ணில் அவழக் ைொம். ஸ் ொட்ைொந்து மற்றும் ரைல்ஸில் உள்ள ரநொயொளி ள் உங் ள் 
உள்ளூர் சு ொதொ  ைொரியத்வத கதொடர்பு க ொள்ள ரைண்டும். ஜி.பி.யில் பதிவு கசய்ய உதவுைதற் ொ  
ரநொயொளி ள் உை  மருத்துைர் வள 0808 1647 686 (இைைச கதொவைரபசி எண்) என்ற எண்ணிலும் 
கதொடர்பு க ொள்ளைொம். 

நீங் ள் ைடீற்றை ொ  இருந்தொல் 

நிவையொன மு ைரி இல்வைகயன்றொலும் ஜி.பியிடம் நீங் ள் பதிவு கசய்து க ொள்ளைொம். 
உங் ளிடம் ஒரு நிவையொன மு ைரி இல்வை, ஆனொல் நீங் ள் உள்ளூர் பகுதியில் 
தங் ியிருக் ிறரீ் ள், மற்றும் ரநொயொளியொ  பதிவு கசய்ய ைிரும்பு ிறரீ் ள் என்பவத ஜி.பி. 
பி ொக்டீஸிடம் நீங் ள் ைிளக்  ரைண்டும். நீங் ள் ஒரு தற் ொைி  மு ைரிவயப் 
பயன்படுத்தைொம், இது நண்பரின் மு ைரி அல்ைது ப ல்ரந  வமயமொ  இருக் ைொம் அல்ைது 
உங் வள மு ைரி இல்ைொமலும் பி ொக்டீஸ் பதிவு கசய்யைொம். 

ரதவைப்பட்டொல் (எடுத்துக் ொட்டொ , ரசொதவன முடிவு ளுடன்) கதொவைரபசி மூைம் உங் வளத் 
கதொடர்புக ொள்ைதற் ொன ைழி ஜி.பியிடம் இருப்பவத நீங் ள் உறுதிப்படுத்த ரைண்டும். 

நீங் ள் பு லிடம் ர ொருரைொருக் ொன தங்குமிடத்தில் தங் ிைிருந்தொல் 

நீங் ள் உள்துவற அலுைை  தங்குமிடம் அல்ைது தற்கசயல் இடைசதி, அதொைது ரெொட்டல் 
ரபொன்றைற்றில் தங் ியுள்ள பு ைிடம் ர ொருபை ொ  இருந்தொல், நீங் ள் ஒரு ஜி.பியிடம் பதிவு 
கசய்யும்ரபொது இந்த இடத்தின் மு ைரிவய த ரைண்டும் மற்றும் உள்துவற அலுைை த்தொல் 
ைழங் ப்பட்ட தங்குமிடத்தில் இருப்பதொல் மு ைரி ஆைணங் ளுக் ொன சொன்று உங் ளிடம் 
இல்வைகயன்பவத ைிளக் ரைண்டும். ஒரு ஜி.பி. உங் வள பதிவு கசய்ய மறுத்தொல், நீங் ள் 
உங் ள் தங்குமிட ைழங்குநரிடம் அல்ைது புைம்கபயர்ந்ரதொர் உதைியிடம் 0808 8010 503 

(இைைச கதொவைரபசி எண்) என்ற எண்ணில் ரபச ரைண்டும். 

உள்துவற அலுைை ம் உங் வள புதிய தங்குமிடத்திற்கு ந ர்த்தப் ரபொைது உங் ளுக்கு 
கதரிந்தொல், நீங் ள் ந ர்த்தப்படும் ைவ  ர ொைிட-19 தடுப்பூசிவய எடுத்துக்க ொள்ைவத 
தொமதிக் க்கூடொது. உங் ள் புதிய தங்குமிடத்திற்கு அரு ிலுள்ள தடுப்பூசி வமயத்தில் 
தடுப்பூசியின் இ ண்டொைது ரடொவஸ நீங் ள் கபறைொம். 

உங் ள் முதல் தடுப்பூசி சந்திப்பில் உங் ளுக்கு ைழங் ப்பட்ட சிறிய அட்வடவய நீங் ள் 
 ைனமொ  வைத்துக்க ொண்டு, அவத உங் ள் இ ண்டொைது சந்திப்பு சமயத்தில் எடுத்துச் 
கசன்றொல் தொன், நீங் ள் சரியொன ைவ  தடுப்பூசிவயப் கபறுைவத தடுப்பூசி வமயத்தொல் 
உறுதிகசய்ய முடியும். 

தடுப்பூசி சந்திப் ிற் ொன முன் திவு 

இங் ிைொந்து 

பின்ைருைனைற்றில் ஏரதனும் கபொருந்தினொல் உங் ள் தடுப்பூசி சந்திப்பு வள ஆன்வைனில் 
பதிவு கசய்யைொம்:: 

• 55 ையது மற்றும் அதற்கு ரமற்பட்டைர் ள் 
• க ொர ொனொ வை ஸ்  ொ ணமொ  அதி  ஆபத்தில் உள்ளைர் ள் (நீண்ட  ொை 

உடல்நை நிவைவம ள் உள்ளைர் ள்)  
• தற்ரபொதுள்ள மருத்துை பி ச்சிவன ள் (சிஓபிடி, ஆஸ்துமொ, இதய பி ச்சிவன ள், 

சிறுநீ  ம் அல்ைது  ல்லீ ல் ரநொய், நீரிழிவு ரநொய் மற்றும் பிற நீண்ட ொை உடல்நை 
பி ச்சிவன ள் ரபொன்றவை)  ொ ணமொ  க ொர ொனொ வை ஸொல் ஏற்படும் 
சிக் ல் ளுக்கு ஆளொக்கூடிய அதி  ஆபத்து உள்ளைர் ள் 

• நீங் ள் ஒரு தகுதிைொய்ந்த முன்னணி சு ொதொ  பணியொளர் 

https://www.scot.nhs.uk/organisations/
https://gov.wales/nhs-wales-health-boards-and-trusts#:~:text=Contents-,Overview,Taf%20Morgannwg%20University%20Health%20Board
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/who-is-at-high-risk-from-coronavirus-clinically-extremely-vulnerable/
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• நீங் ள் ஒரு தகுதிைொய்ந்த முன்னணி சமூ  ப ொமரிப்பு பணியொளர் 

• கற்றல் இயலாமைகள் உள்ளவரக்ள் 

• ப ொமரிப்பொளர் க ொடுப்பனவுக்கு தகுதியொன நபர் ள் 

நீங் ள் ஒரு கபரிய தடுப்பூசி வமயத்தில் அல்ைது ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி வள ைழங்கும் 
மருந்த த்தில் சந்திப்பு ளுக் ொ  பதிவு கசய்யைொம். என்.எச்.எஸ். கதொடர்பு க ொள்ளும்ைவ  
நீங் ள்  ொத்திருக்  ரதவையில்வை. 

உங் ள் தடுப்பூசி சந்திப்பு வள ஆன்வைனில் பதிவு கசய்யைொம்:: 

ஸ் ொட்ைொந்து 

நீங் ள் சந்திப்பு ைிை ங் ளுடன் அவழப்புக்  டிதம் அல்ைது கதொவைரபசி அவழப்வபப் 
கபறுைரீ் ள். நீங் ள் சந்திப்பில்  ைந்து க ொள்ளும் பட்சத்தில், சந்திப்புக்குச் கசல்ைவத 
உறுதிப்படுத்த நீங் ள் எதுவும் கசய்யத் ரதவையில்வை. உங் ளொல் ரபொ  முடியொைிட்டொல் 
உங் ள் சந்திப்வப நீங் ள் மறுதிட்டமிடைொம் அல்ைது  த்து கசய்யைொம், இது உங் ள் சந்திப்பு 
ரந த்வத ரைறு ஒருைருக்கு ைழங்  உதவும். 
ரைல்ஸ் 

தடுப்பூசிவயப் கபறுைதற் ொன உங் ள் முவற ைரும்ரபொது, என்.எச்.எஸ். உங் வள ரந டியொ  
கதொடர்பு க ொள்ளும்.. கதொவைரபசி அல்ைது  டிதம் மூைம் உங் வள கதொடர்பு க ொள்ளைொம். 

நொன் தடுப்பூசி க ற்றொல் என்வன  ற்றி உள்துவற அலுைல த்தில் 
அறிக்வ  ர ொகுமொ? 

குடிரயற்ற நிவைவயப் கபொருட்படுத்தொமல் அவனைருக்கும் இைைசமொ  உள்ள என்.எச்.எஸ். 
ரசவைவய நீங் ள் அணுகும்ரபொது உங் ள் த ைல் ள் உள்துவற அலுைை  குடிை வு 
துவறயுடன் ப ி ப்படொது. இைற்றில் ஜி.பி. ரசவை ள் மற்றும் ர ொைிட்-19 ரசொதவன, சி ிச்வச 
மற்றும் தடுப்பூசி ரசவை ள் ஆ ியவை அடங்கும். 

ஜி.பியிடம் பதிவு கசய்யும்ரபொது அல்ைது ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி சந்திப்வப முன்பதிவு கசய்யும் 
ரபொது, குடிரயற்ற நிவைவய நிரூபிக்கும்படி உங் ளிடம் ர ட் ப்படக்கூடொது. 

க ொர ொனொ வை ஸிற் ொன ரசொதவன, சி ிச்வச அல்ைது தடுப்பூசியுடன் கதொடர்பில்ைொத சிை 
என்.எச்.எஸ் மருத்துைமவன மற்றும் சமூ  ரசவை ள் ைழக் மொன குடிரயற்ற நிவை 
இல்ைொதைர் ளுக்கு இைைசமொ   ிவடக் ொது. இந்த ரசவை ள் உங் வளப் பற்றிய கபயர், 
மு ைரி மற்றும் பிறந்த ரததி ரபொன்ற த ைல் வள உள்துவற அலுைை  குடிை வு துவறயுடன் 
ப ிர்ந்து க ொள்ளைொம். இது உங் ள் தற்ரபொவதய குடிரயற்ற நிவைவய உறுதிப்படுத்த 
அல்ைது கசலுத்தப்படொத சு ொதொ   ட்டணங் வள பற்றி அறிக்வ  அளிப்பதற் ொ  
கசய்யப்படு ிறது. உங் ள் உடல்நைம் குறித்த த ைல் ள் ப ி ப்படொது. 

தனிநபர் ளுக்ர ொ அல்ைது கபொதுமக் ளுக்ர ொ பொது ொப்பு  ைவை உள்ள சூழ்நிவை ளில், 

ரபொலீஸ், நீதிமன்றங் ள் மற்றும் அ சொங் த் துவற ளுடன் ரநொயொளியின் த ைல் வளப் 
ப ிர்ந்து க ொள்ள என்.எச்.எஸ். ரசவை ள் ரதவைப்படைொம். 

ர ொைிட் -19 தடுப்பூசி ள் எந்தளவு  ொது ொப் ொனவை? 

இங் ிைொந்தில் பயன்படுத்த அனுமதிக் ப்பட்ட தடுப்பூசி ள் சுயொதீன மருந்து ள் மற்றும் 
சு ொதொ  தயொரிப்பு ள் ஒழுங்குமுவற நிறுைனம் (எம்.எச்.ஆர்.ஏ.) ைகுத்துள்ள பொது ொப்பு, த ம் 
மற்றும் கசயல்திறன் ஆ ியைற்றின்  டுவமயொன த ங் வள பூர்த்தி கசய்துள்ளன. 
அங் ீ ரிக் ப்பட்ட எந்தகைொரு க ொர ொனொ வை ஸ் தடுப்பூசியும், மற்ற உரிமம் கபற்ற 
மருந்து ள் ரபொன்ரற அவனத்து மருத்துை பரிரசொதவன ள் மற்றும் பொது ொப்பு 
ரசொதவன வள பூர்த்தி கசய்தொ  ரைண்டும். எம்.எச்.ஆர்.ஏ. சர்ைரதச பொது ொப்பு த ங் வளப் 
பின்பற்று ிறது. 

https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
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இந்த தடுப்பூசி ள் அவனத்தும் உை ம் முழுைதும் 15,000 முதல் 50,000 நபர் ள் மீது 
பரிரசொதிக் ப்பட்டுள்ளன. அைர் ளில் ஆண் ள் மற்றும் கபண் ள், கைவ்ரைறு இனப் 
பின்னணிவயச் ரசர்ந்தைர் ள் மற்றும் 18-84 ையதுக்குட்பட்ட அவனத்து ையதினரும் 
ரசொதிக் ப்படு ிறொர் ள். தடுப்பூசி ைிநிரயொ ிக் ப்படும் ரபொது கூட, அவை கதொற்றுரநொவயத் 
தடுப்பதில் அல்ைது வை வஸ மற்றைர் ளுக்கு எடுத்துச் கசல்ைதில் எவ்ைளவு 
கசயல்திறனுள்ளவை என்பவதப் பொர்க் வும், குழந்வத ளுக்கும் அதன் பயன்பொட்வட 
ைிரிவுபடுத்துைதற் ொ வும், இந்த ஆய்வு ள் கதொடரும். 

இதுைவ , மில்ைியன்  ணக் ொன மக் ளுக்கு ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ைழங் ப்பட்டுள்ளது 
மற்றும் ஒவ்ைொவம எதிர்ைிவன ள் ரபொன்ற  டுவமயொன பக்  ைிவளவு ள் பற்றிய 
அறிக்வ  ள் மி  அரிதொ ரை உள்ளன. நீண்ட  ொை சிக் ல் ள் எதுவும் 
கதரிைிக் ப்படைில்வை. 
இங் ிைொந்தில் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட தடுப்பூசி வளப் பற்றி ரமலும் அறிய, பொர்க் வும்: 
• GOV.UK: Pfizer/BioNTech எம்.எச்.ஆர்.ஏ ஆல் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட COVID-19 க் ொன தடுப்பூசி (ஆங் ிைத்தில் 

மட்டும்)  

• GOV.UK: Oxford/AstraZeneca எம்.எச்.ஆர்.ஏ ஆல் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட COVID-19 க் ொன தடுப்பூசி 
(ஆங் ிைத்தில் மட்டும்)  

• GOV.UK: Moderna எம்.எச்.ஆர்.ஏ ஆல் அங் ீ ரிக் ப்பட்ட COVID-19 க் ொன தடுப்பூசி (ஆங் ிைத்தில் 
மட்டும்) 

ர ொைிட் -19 தடுப்பூசி எந்தளவு கசைல்திறன் ைொய்ந்தவை? 

ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ளின் முதல் ரடொஸ் உங் ளுக்கு க ொர ொனொ வை ஸிைிருந்து நல்ை 
பொது ொப்வப ைழங் ிைிட ரைண்டும். ஆனொல் உங் ளுக்கு நீண்ட  ொை பொது ொப்பு 
ைழங்குைதற் ொ  தடுப்பூசியின் இ ண்டு ரடொஸ் ள் ரதவை.. நீங் ள் தடுப்பூசி 
கபற்றிருந்தொலும் கூட க ொர ொனொ வை வஸப் கபறரைொ அல்ைது ப ப்பரைொ ைொய்ப்பு 
உள்ளது. இதன் கபொருள் பின்ைருைவத கசய்ைது முக் ியம்: 

• சமூ  தூ  ைழி ொட்டவை கதொடர்ந்து பின்பற்றுங் ள் 

• உங் ளொல் முடிந்தொல், மற்றைர் ளிடமிருந்து ைிை ி இருப்பது  டினமொ  உள்ள 
இடங் ளில் உங் ள் மூக்வ யும் ைொவயயும் மவறக் ிற மொதிரி ஏதொைது அணியுங் ள் 

ர ொைிட் -19 தடுப்பூசி ளின்  க்  ைிவளவு ள் 

ர ொைிட்-19 தடுப்பூசியின் கபரும்பொைொன பக்  ைிவளவு ள் ரைசொனவை மற்றும் 2-3 
நொட் ளுக்கு ரமல் நீடிக் க்கூடொது, அவை: 

• ஊசி கசலுத்திய இடத்தில் வ யில் ைைி 
•  வளப்பொ  இருப்பது 
• தவைைைி 
• ைைி இருப்பது ரபொன்ற உணர்வு 
• கைறும் உணர்வு அல்ைது உடல்நிவை சரியில்வை 
• உயர் கைப்பநிவை அல்ைது  ொய்ச்சல் 

உங் ளுக்கு ரதவைப்பட்டொல் பொ ொசிட்டமொல் ரபொன்ற ைைி நிைொ ணி மருந்து வள எடுத்துக் 
க ொள்ளைொம். 

உங் ளிடம் 48 மணி ரந த்திற்கும் அதி மொ  உயர் கைப்பநிவை நீடித்தொல், உங் ளுக்கு 
க ொர ொனொ வை ஸ் அல்ைது ரைறு கதொற்று இருக் ைொம். இருமல் மற்றும் ைொசவன அல்ைது 
சுவை இழப்பு தடுப்பூசியின் பக்  ைிவளவு ள் அல்ை, எனரை இந்த அறிகுறி ள் ரதொன்றினொல் 
ஆன்வைனில் கசல்ைதன் மூைம் க ொர ொனொ வை ஸுக் ொன பரிரசொதவனக் ொன ஏற்பொவட 
கசய்ய ரைண்டும். 

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/social-distancing/what-you-need-to-do/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
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உங் ள் அறிகுறி ள் ரமொசமொ ிைிட்டொல், 48 மணி ரந ம் தொண்டிய பிறகும் நீடித்தொல் அல்ைது 
உங் ளுக்கு  ைவையொ  இருந்தொல், உங் ள் ஜி.பிவய  ொவை 8 மணி முதல் மொவை 6.30 மணி 
ைவ  அல்ைது பிற ரந ங் ளில் 111-ஐ அவழக் வும் (இது அவழப்பதற் ொன இைைச எண்). 
எல்ைொ ர ள்ைி ளுக்கும் “yes” என்று மீண்டும் மீண்டும் பதிைளிப்பதன் மூைம் உங் ள் 
கமொழியில் ஒரு கமொழிகபயர்ப்பொளவ ப் கபறைொம். 

ஒவ்ைொவம எதிர்ைிவன ள் 

உங் ளுக்கு எப்ரபொதொைது  டுவமயொன ஒவ்ைொவம ஏற்பட்டிருந்தொல் தடுப்பூசி ரபொடுைதற்கு 
முன்பு சு ொதொ  ஊழியர் ளிடம் கசொல்லுங் ள். உங் ளுக்கு எப்ரபொதொைது  டுவமயொன 
ஒவ்ைொவம எதிர்ைிவன (அனொபிைொக்ஸிஸ் உட்பட) ஏற்பட்டிருந்தொல் நீங் ள் ர ொைிட்-19 
தடுப்பூசிவய கபறக்கூடொது: 

• அரத தடுப்பூசியின் முந்வதய ரடொஸ் 

• தடுப்பூசியில் உள்ள எந்தகைொரு மூைப்கபொருட் ளும் 

 டுவமயொன ஒவ்ைொவம எதிர்ைிவன ள் அரிதொனவை. தடுப்பூசிக்கு எதிர்ைிவன இருந்தொல், 
அது கபொதுைொ  உங் ளுக்கு நிமிடங் ளில் கதரிந்துைிடும். தடுப்பூசி வமயங் ளில் உள்ள 
பணியொளர் ள் மற்றும் தன்னொர்ைைர் ளுக்கு ஒவ்ைொவம எதிர்ைிவன வளச் சமொளிக் வும் 
அைர் ளுக்கு உடனடியொ  சி ிச்வசயளிக் வும் பயிற்சி அளிக் ப்படு ிறது. 
க ொர ொனொ வை ஸ் மஞ்சள் அட்வட பொது ொப்பு திட்டத்வதப் பயன்படுத்தி சந்ரத த்திற் ிடமொன பக்  
ைிவளவு வள பற்றி நீங் ள் அறிக்வ யளிக் ைொம். 

ர ொைிட் -19 தடுப்பூசிைின் மூலப்க ொருட் ள் 

அங் ீ ரிக் ப்பட்ட ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ளில் எந்த ைிைங்கு கபொருட் ளும் அல்ைது முட்வடயும் 
இல்வை. 

பிரிட்டிஷ் இஸ்ைொமிய மருத்துை  வுன்சில்  தடுப்பூசி எடுத்துக் ைொம் என்று பரிந்துவ க் ிறது. 
ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ளின் பயன்பொடு தொர்மீ  ரீதியொ  ஏற்றுக்க ொள்ளத்தக் து என்று 
 த்ரதொைிக் திருச்சவப கூறியுள்ளது. 

ரமலும் த ைல் 

உை  மருத்துைர் ள்:  ிளினிக் மற்றும் கமொழிகபயர்க் ப்பட்ட ர ொைிட்-19 த ைல் 

பிரிட்டிஷ் கசஞ்சிலுவை சங் ம்: ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி ள்: பற்றி நீங் ள் கதரிந்து க ொள்ள ரைண்டியவை 

என்.எச்.எஸ் இங் ிைொந்து: க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொைிட் -19) தடுப்பூசி 

என்.எச்.எஸ். த ைல்: க ொர ொனொ வை ஸ் (ர ொைிட்-19) தடுப்பூசி 

கபொது சு ொதொ ம் ரைல்ஸ்: ர ொைிட்-19 தடுப்பூசி த ைல் 

 

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
link:%20https://britishima.org/operation-vaccination/hub/statements/#VAX
link:%20https://britishima.org/operation-vaccination/hub/statements/#VAX
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/patient-clinic/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://www.redcross.org.uk/get-help/coronavirus/coronavirus-vaccine
https://www.redcross.org.uk/get-help/coronavirus/coronavirus-vaccine
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

