
കോ�ോവിഡ-് 19 
�ുത്ിവവപ്ു�വെപ്റ്ി 
കോ�ോദ്്യങ്ങൾ?

ഇതോ �ില ഉത്രങ്ങൾ



2

എന്ോണ ്കോ�ോവിഡ ്എന്ോണ ്കോ�ോവിഡ ്-19?-19?

കോ�ോവിഡ ്-19 എന്് പറയുന്ത ്2019 
അവസോനകോത്ോവെ തിരിച്ചറിയവപട്ട ഒരു 
വ�ോകോറോണ വവറസ ്ആണ.് മിതമോകോയോ അതി 
തീവ്വ മോയോ ശ്്വോസകോ�ോശ് പ�ർച്ച വ്യോധിക്് 
കോപരുകോ�ട്ട വലിയ വവറസ ്�ുെുംബത്ിവല 
അംഗങ്ങെോണ ്വ�ോകോറോണ വവറസ.് കോനോവൽ 
(പുതിയ) വ�ോകോറോണ വവറസ്കെിൽ കോ�ോവിഡ-്19 
ഉം വപെും.

എങ്ങിവനയോണ ്കോ�ോവിഡ്എങ്ങിവനയോണ ്കോ�ോവിഡ-്19-19  
പ�രുന്ത്പ�രുന്ത?്?

വവറസ ്കോരോഗ ബോധയുള്ളവരുവെ 
ശ്്വോസകോ�ോശ്ത്ിൽ നിന്ുള്ള വവള്ളത്ുള്ളി�െിൽ 
നിന്ോണ ്മുഖ്്യമോയി കോ�ോവിഡ ്-19 പ�രുന്ത.് 
ഇത ്�ുമ, തുമ്മൽ, സംസോരം, ശ്്വസനം, 
പോട്ടുപോെൽ എന്ി വ്പവ്�ിയ�െിലൂവെ

ആവോം. അതുകോപോവല തവന് വവറസ ്ഉള്ള 
വ്പതലങ്ങെിൽ നിങ്ങൾ വതോെു�യും, ആ 
വതോട്ട �യ് ്�ഴു�ോവത വോയ ്, മൂക്ു, �ണ് ്
എന്ിവിെങ്ങെിൽ പിെിച്ചോലും ഇത ്പ�രോം. 
നിങ്ങെക്്് എവന്�ിലും ലക്ഷണങ്ങൾ �ണ്ു 
തുെങ്ങുതനിനു മുൻകോപോ, ഇതിവറെ വ്പവർത്നം 
തുെങ്ങുന്തിന ്മുൻകോപോ, ഇതിനു പ�രോൻ 
തുെങ്ങോം.

കോ�ോവിഡ്കോ�ോവിഡ-്19-19 ഇവറെ വ്പതികോരോധ  ഇവറെ വ്പതികോരോധ 
�ുത്ിവവപ്ിന ്ആരോണ ്�ുത്ിവവപ്ിന ്ആരോണ ്
അർഹരോയവർഅർഹരോയവർ??

അഞ്ു വയസുള്ള ഓകോരോ ഒറെോറികോയോക്ോരനും 
കോ�ോവിഡ-്19 വറെ ഒന്്, രണ്ു കോഡോസു�ൾ 
സ്വീ�രിക്ോം . 12 വയസ്ിനു മു�െിലുള്ളവർക്ു 
ബൂസ്റ്റർ അഥവോ �രുതൽ �ുത്ിവവപ്ും 
ലഭ്്യമോണ.്

�ില �ഠിന കോരോഗി�കോെോ, ആശ്ുപവ്തിയിൽ 
�ിെകോക്ണ്ിവന്ിട്ടുമുെവർകോക്ോ അവരുവെ 
വ്പതികോരോഗ ശ്ക്ി കോനോക്ി, വ്പോഥമി� 
കോഡോസു�െുവെ തുെർച്ചയോയി മൂന്ോമവത് 
കോഡോസ ്അഥവോ ബൂസ്റ്റർ കോഡോസ ്
ഇെുക്ോനോണശ്്ുപോരശ്് വ�യത്ിട്ടുള്ളത.്

അരഹ്തയുവെ വിവരങ്ങൾക്് ഇവിവെ 
സന്ദർശ്ിക്ു�: ontario.ca/covidvaccineinfo.

എന്ുവ�ോണ് ്ഞോൻ കോ�ോവിഡ്എന്ുവ�ോണ് ്ഞോൻ കോ�ോവിഡ-്19-19  
�ുത്ിവവപ്് എെുക്ണം�ുത്ിവവപ്് എെുക്ണം??

നിങ്ങവെയും, നിങ്ങൾ കോനേഹിക്ുന്വവരയും, 
സമൂഹവത്യും കോ�ോവിഡ-്19 ഉം അതിവറെ 
വ�കോബദ്ങ്ങെിൽ നിന്് ഉള്ള �ഠിന കോരോഗത്ിൽ 
നിന്ും, ആശ്ുപവ്തി �ിെപ്ിൽ നിന്ും, 
സംരക്ഷിക്ോന ്ഏറ്വും വ്പദ്ോനവപട്ട ഒന്ോണ ്ഇ 
�ുത്ിവവപ്്.

കോ�ോവിഡ-്19 ഇവറെ �ുത്ിവവപ്് വ�ോകോറോണ 
കോരോഗ സംവ്�മണത്ിനു �രണമോ�ില്ല. ഇത ്
വവറസിവന വ്പതികോരോധിക്ോനുള്ള �ഴിവ് 
നിങ്ങെുവെ ശ്രീരത്ിന ്നൽ�ും, എെുപ്ത്ിൽ 
നിങ്ങെക്്് കോ�ോവിഡ-്19 പിെിക്ോതിരിക്ോനും, 
�ിട്ടിയോൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വ�റിയ 
കോതോതിലോക്ോനും സഹോയിക്ും.

വപോതു ആകോരോഗ്യ വ�ുപ്് വപോതു ആകോരോഗ്യ വ�ുപ്് 
മോനദ്ണ്ഡങ്ങൾ നീക്ം വ�യ്ുന് ഈ മോനദ്ണ്ഡങ്ങൾ നീക്ം വ�യ്ുന് ഈ 
അവസരത്ിലും ഞോൻ �ുത്ിവവപ്് അവസരത്ിലും ഞോൻ �ുത്ിവവപ്് 
സ്വീ�രിക്ണകോമോസ്വീ�രിക്ണകോമോ??

വപോതു ആകോരോഗ്യ വ�ുപ്ും, വതോഴിൽ 
സ്ോപനങ്ങെും സുരക്ഷോ അെവു�ൾ 
മോറ്ിവയങ്ിലും, ഇ പോൻവഡമി�് മോറിയതോകോയോ, 
കോ�ോവിഡ-്19 മോറി കോപോവു�കോയോ വ�യത്ട്ടില്ല. 
ഇവ്തയും നോൾ നമ്മൾ കോനെിയ കോനട്ടം 
നിലനിർത്ോനോയി കോ�ോവിഡ-്19 വറെ �ുത്ിവവപ്് 
ഏറ്വും നല്ല സംരക്ഷണമോയി തുെരു�യോണ.്

കോ�ോവിഡ-്19, അതിവറെ വ�കോബദ്ങ്ങൾ 
ഇതിൽ നിവന്ല്ലോം നിങ്ങവെയും, നിങ്ങൾ 
കോനേഹിക്ുന്വവരയും, നിങ്ങെുവെ 
സമൂഹവത്യും സംരക്ഷിക്ോൻഏറ്വും 
വ്പധോനവപ്ട്ട ഒന്ോണ ്നിർകോദേശ്ിച്ചിരിക്ുന് 
എല്ലോ കോ�ോവിഡ-്19 കോഡോസു�െും സ്വീ�രിക്ു� 
എന്ുള്ളത.് ഇതുമൂലം നിങ്ങെക്്് �ഠിന കോരോഗം , 
ആശ്ുപവ്തി വോസം, മരണം എന്ി അപ�െങ്ങൾ 
വരോനുള്ള സോധ്യത �ുറയ്കും

കോ�ോവിഡ്കോ�ോവിഡ-്19-19 ബൂസ്റ്റർ കോഡോസ ് ബൂസ്റ്റർ കോഡോസ ്
അഥവോ �രുതൽ �ുത്ിവവപ്് അഥവോ �രുതൽ �ുത്ിവവപ്് 
അത്യോവശ്്യമോകോണോഅത്യോവശ്്യമോകോണോ??

വ്പോഥമി� കോ�ോവിഡ-്19 കോഡോസു�ൾ ഗൗരവമുള്ള 
അസുഖ്ം, ആശ്ുപവ്തി വോസം എന്ിവവക്തിവര 
ശ്ക്മോവണങ്ിലും, നിർകോദേശ്ിച്ചിരിക്ുന് 
എല്ലോ കോ�ോവിഡ-്19 കോഡോസു�െും 
സ്വീ�രിക്ന്ിതിലൂവെവ്പോഥമി� കോഡോസു�െുവെ 
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വീര്യം �ുറയുകോ്പോൾ �ൂെുതൽ സംരക്ഷണം 
നൽ�ും, കോവ്പത്യ�ിച്ച്യു വ�കോബദ്ങ്ങെിൽ നിന്്.

18 വയസിനു മു�െിലുള്ളവർക്ു രണ്ോമവത് 
കോഡോസ ്�ഴിഞ്ു മൂന്് മോസം (84 ദ്ിവസം) ത്ിനു 
കോശ്ഷം അകോപ്ോയറ്്െവമറ്െ എെുക്ോവുന്തോണ.് 
12നും 17നും ഇെക്ുള്ളവർക്ു ആദ്്യവത് 
ബൂസ്റ്റർ കോഡോസ,് രണ്ോമവത് കോഡോസിന ്ആറു 
മോസം (168 ദ്ിവസം) �ഴിഞ്ിട്്ട സ്വീ�രിക്ോം. 
�ൂെോവത �ില വ്യക്ി�ൾ രണ്ോമവത് 
ബൂസ്റ്റർ കോഡോസിനും അർഹരോണ.് �ൂെുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്ോയി ontario.ca/covidvaccineinfo 
സന്ദർശ്ിക്ു�.

എനിക്് കോ�ോവിഡ്എനിക്് കോ�ോവിഡ-്19-19 വന്ു  വന്ു 
കോരോഗമുക്ി ലഭ്ിച്ചുകോരോഗമുക്ി ലഭ്ിച്ചു,, എന്ിട്ടും ഞോൻ  എന്ിട്ടും ഞോൻ 
�ുത്ിവവപ്് നെത്കോണോ�ുത്ിവവപ്് നെത്കോണോ??

അവത, ഗൗരവമോയ അസുഖ്വും, ആശ്ുപവ്തി 
വോസവും ഒഴിവോക്ോനോയി നിർകോദേശ്ിച്ചിരിക്ുന് 
കോ�ോവിഡ-്19 ഇവറെ എല്ലോ കോഡോസു�െും 
എെുക്ണം.

കോ�ോവിഡ-്19 ഇൽനിന്് മുക്ി ലഭ്ിവച്ചങ്ിലും, 
നിങ്ങെക്്് വ്പതികോരോഗ ശ്ക്ി ഇല്ലോത്തിനോൽ 
വീണ്ും വവറസ ്ബോധിക്ു�യും ലക്ഷണങ്ങൾ 
ഒന്ും �ോണിക്ോവത തവന് പ�ർച്ചയും 
നെത്ോം. പുതിയ വ�കോബദ്ങ്ങെുവെ പെർച്ച 
�ോരണം, നിങ്ങൾ കോ�ോവിഡ-്19 ഇവറെ എല്ലോ 
�ുത്ിവവപ്ു�െും �ൃത്യമോയി എെുത്ിരിക്ണം.

ഇ ഇെക്ോണ ്നിങ്ങെക്്് കോ�ോവിഡ-്19 
ഉണ്ോയതങ്്ിൽ�ുരുങ്ങിയത ്ആറു മോസം �ഴിഞ്ു 
കോവണും അെുത് കോഡോസ ്എെുക്ോൻ. നിങ്ങെുവെ 
വയസു, നിങ്ങെക്്് ലഭ്ിച്ച കോഡോസു�ൾ, നിങ്ങെുവെ 
ആകോരോഗ്യ നില എന്ിവക്് ഏറ്വും ഉത്മമോയ 
സമയത്ിന ്കോവണ്ി ആകോരോഗ്യ വ്പവർത്�രുമോയി 
സംസോരിക്ു�.

എനിക്് പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾ എനിക്് പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾ 
ഉണ്ോ�ുകോമോഉണ്ോ�ുകോമോ??

സദ്ോരണ എല്ലോ മരുന്ു�വെയും കോപോവല 
�ിലർക്് �ുറച്ചു മണിക്ൂർ മുതൽ �ുറച്ചു 
ദ്ിവസങ്ങൾ വവര നീെുന് �ില പോർശ്്വ 
ഫലങ്ങകോെോ, വ്പതി�രണകോമോ �ുത്ിവവപ്ിന ്
കോശ്ഷം ഉണ്ോ�ോം, �ുത്ിവവപ്ിന ്കോശ്ഷം 
കോ�ോവിഡ-്19 വന വ്പതി�രിക്ോനുള്ള ശ്ക്ി 
വെർത്ോൻ ശ്രീരത്ിവറെ വ്പവർത്നമോണിത.് 
�െർ മോറ്ം (ഉദ്ോഹരണത്ിന,് �ുവപ്ു അഥവോ 
പർപ്ിൾ), അതുകോപോവല �ുത്ി വവച്ച �യ്ുവെ 
ഭ്ോഗത്ു തെിപ്്. കോവദ്ന, ക്ഷീണം, തലകോവദ്ന, 

കോപശ്ി, സന്ി കോവദ്ന, �ുെിരു, അഥവോ വ�റു 
പനി ഇവവയല്ലോമോണ ്സോദ്ോരണയോയി 
�ണ്ുവരുന്ത.്

നിങ്ങവെ ബുദ്ിമുട്ടിപ്ിക്ുന് പോർശ്്വ ഫലങ്ങകോെോ, 
അഥവോ �ുറച്ചു ദ്ിവസം �ഴിഞ്ിട്ടും 
മോറോതിരിക്ു�കോയോ വ�യത്ോൽ ദ്യവോയി 
നിങ്ങെുവെ ആകോരോഗ്യ വ്പവർത്�രുമോയി 
ബന്വപെു�.

കോ�ോവിഡ്കോ�ോവിഡ-്19-19 �ുത്ിവവപ്്  �ുത്ിവവപ്് 
സുരക്ഷിതമോകോണോസുരക്ഷിതമോകോണോ??

അവത. പൂർണ ശ്ോവ്ത്ീയ പരിഗണനങ്ങൾക്ു 
കോശ്ഷം ഏറ്വും ഉന്തമോയ നിർമോണ രീതി 
പോലിക്ു�യും, ഗുണ പരികോശ്ോധന�ൾക്ു 
കോശ്ഷം സുരക്ഷിതവും വ്പവർത്ന യുക്വുമോയ 
�ുത്ിവവപ്ു�ൾ മോവ്തം അംഗീ�രിക്ുന് 
കോലോ�ത്ിവല ഏറ്വും �െുപ്കോമറിയ രീതിയോണ ്
�ോനഡക്ുള്ളത.്

വഹൽത്് �ോനഡ അംഗീ�രിച്ചിട്ടുള്ള 
�ുത്ിവവപ്ു�ൾ മോവ്തമോണ ്ഒറെോറികോയോയിൽ 
നൽ�ുന്ത.്

�ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ോയി 
Health Canada’s website യുവെ വവബവ്സറ്് 
�ോണു�.

വെവര വപട്ടന്് നിർമ്മിവച്ചെുത് വെവര വപട്ടന്് നിർമ്മിവച്ചെുത് 
�ുത്ിവവപ്ു�വെ പറ്ി എനിക്് �ുത്ിവവപ്ു�വെ പറ്ി എനിക്് 
ആശ്ങ് കോവണകോമോആശ്ങ് കോവണകോമോ??

കോവണ്. വഹൽത്് �ോനഡ അംഗീ�രിച്ചതും, 
പൂർണമോയും സുരക്ഷിതവും, ഫലവ്പദ്വും ആയ 
�ുത്ിവവപ്ു�ൾ മോവ്തകോമ ഒറെോറികോയോയിൽ 
നൽ�ുന്ുള്ളൂ.

മറ്ുള്ള വോ�് സിനു�വെക്ോെും കോവഗത്ിൽ 
ഇത ്നിരമ്ിവച്ചെുത്ത ്ഇതിനുമുൻപ ്ഒരിക്ലും 
ഇല്ലോത് �ൂട്ടോയമ്യിലൂവെയും, കോലോ�ം മുഴുവൻ 
ഇതിനു കോവണ്ി വ�യത് മുതൽ മുെക്ു 
നികോക്ഷപത്ിവൻറയും ഫലമോണ.്

10 വർഷത്ിൽ �ൂെുതലോയി ഗകോവഷ�ർ 
mRNA vaccines �വെ പറ്ി പഠിക്ു�യും 
വ്പവർത്ിക്ു�യും വ�യ്ുന്ത.് 
അതുവ�ോണ്ോണ ്mRNA വെ�്കോനോെജി 
ഉപകോയോഗിച്്ച ഇവ്ത വപട്ടന്് കോ�ോവിഡ-്19 
വോ�് സിൻ വി�സിപ്ിച്ചു എെുക്ോൻ സോധിച്ചത.്

https://www.ontario.ca/covidvaccineinfo
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#approved-vaccines-in-canada
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വവെര സുരക്ഷിതവും, ഉപകോയോഗ വ്പദ്വും 
ആവണന്് ഉറപ്ു വരുത്ി വ�ോണ്ോണ ്കോ�ോവിഡ-്
19 വോ�് സിൻ വി�സിപ്ിവച്ചെുത്്തു.്

വോ�്സിനിനുള്ള അംഗീ�ോര വ്പവ്�ിയ വോ�്സിനിനുള്ള അംഗീ�ോര വ്പവ്�ിയ 
എന്ോയിരുന്ുഎന്ോയിരുന്ു??
വോ�് സിൻ അംഗീ�ോര നെപെി 
�ോര്യക്ഷമതകോയോെും, �ൃത്യതകോയോെും �ൂെി 
മുൻകോപോട്ടു വ�ോണ്ുകോപോ�ോൻ കോലോ�ത്ിൻവറ 
എല്ലോ ഭ്ോഗങ്ങെിൽ നിന്ും വ്ബഹത്ോയ 
സോധനസ്പത്ു�ൾ ഉപകോയോഗവപെിത്ി. 
നിലവിൽ വന് ഗകോവഷണ പരിപോെി�ൾ, 
അന്രക്ോദ്ശ്ീയ സർക്ോരു�െും ഗകോവഷ�രും 
തമ്മിലുള്ള �ൂെികോച്ചരൽ, ഉറപ്ോയ 
അധി�നികോക്ഷപം, അതികോവഗതയിൽ തവന് 
പരീക്ഷണത്ിന ്പവങ്െുകോക്ണ്വവര 
തിരവങ്ങെുക്ൽ, �ുത്ിവവപ്ിവറെ 
സോഫല്യതവയ തിരുമോനിക്ോനിക്ോനോയി 
കോവഗതയിൽ തവന് നെപ്ിലോക്ിയ ക്ിനിക്ൽ 
പരീക്ഷണം ഇവതല്ലം ഇതിൽ വപെുന്തോണ.് 
�ോനഡയിവല ഏറ്വും നല്ല സ്വതവ്ന് ശ്ോവ്ത്ങർ 
വെവര �ോര്യക്ഷമതകോയോവെ �ണക്ു�ൾ 
പരികോശ്ോധിക്ു�യും വ�യത്ിട്ടോണ ്ഈ 
വോ�് സിനു�ൾ ഓകോരോ �കോനഡിയനും 
സുരക്ഷിതവും പര്യോപ ്തവും ആവണന്് 
തീരുമോനം എെുത്ത.് ഈ വോ�് സിനു�ൾ 
അംഗീ�രിക്ുന്തിനു മുൻപ ്എല്ലോ സുരക്ഷിത 
നെപെി�െും വ�യത്ിട്ടുണ്.്

ഈ പരികോശ്ോധന�വെയും, അംഗീ�ോര 
നെപെി�വെയും പറ്ി �ൂെുതൽ അറിയുവോൻ 
Health Canada’s website യുവെ വവബവ്സറ്് 
സന്ദർശ്ിക്ു�.

എവന്ോവക്യോണ ്വോ�് സിനിവറെ എവന്ോവക്യോണ ്വോ�് സിനിവറെ 
ദ്ീർഘ �ോല പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾദ്ീർഘ �ോല പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾ??

ഗൗരവമോയ ദ്ീർഘ �ോല പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾ 
ഒന്ും തവന് ഇല്ല എന്ോണ ്ഇന്് വവരയുള്ള 
പഠനങ്ങൾ �ോണിക്ുന്ത.് വോ�് സിൻ 
സ്വീ�രിച്ചു ഈ തരത്ിൽ ഉള്ള പഠനങ്ങെിൽ 
ഉൾവപട്ടിരിക്ുന്വവര ഏവതങ്ിലും ദ്ീർഘ �ോല 
പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾ �ോണിക്ുന്ുദ്ക്ോണ്ോ എന്് 
നിരീക്ഷിച്ചു വ�ോണ്ിരിക്ുന്ു.

�ുത്ിവവപ്ിന ്കോശ്ഷം ഉള്ള �ഠിന സംഭ്വങ്ങൾ, 
അവഡ്വർസ ്ഇവവറ്െസ ്കോഫോകോള്ളോവിങ ്
ഇമ്മ്യൂണിസഷൻ (AEFIs) അഥവോ AEFI റികോപ്ോർട്്ട 
വ�യ്ുന്തിനോയി Public Heath Ontario’s vaccine 
safety web page വവബ ്കോപജ ്സന്ദർശ്ിക്ു�.

രണ്ോമവത് കോഡോസിൽനികോന്ോരണ്ോമവത് കോഡോസിൽനികോന്ോ,, ബൂസ്റ്റർ  ബൂസ്റ്റർ 
കോഡോസിൽ നിന്ുള്ള പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾ കോഡോസിൽ നിന്ുള്ള പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾ 
ആദ്്യവത് കോഡോസികോനക്ോെും ആദ്്യവത് കോഡോസികോനക്ോെും 
കോമോശ്മോകോണോകോമോശ്മോകോണോ??

രണ്ോമവത് കോഡോസിനുകോശ്ഷം �ില ആെു�ൾക്് 
ശ്ക്മോയ പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾ അനുഭ്വവപ്കോട്ടക്ോം. 
പോർശ്്വ ഫലങ്ങൾ എന്് പറഞ്ോൽ നിങ്ങെുവെ 
വ്പതികോരോധ �ഴിവിവന ശ്ക്ിവപ്െുത്ുന്തിലൂവെ 
വരുന്തിനോൽ, ആദ്്യവത് കോഡോസിനു കോശ്ഷം 
നിങ്ങെുവെ വ്പതികോരോധ ശ്ക്ി വർധിച്ചതിനോൽ, 
രണ്ോമവത് കോഡോസികോനോെ ്വ്പതി�രിക്ോൻ തക് 
അധി� വ്പതികോരോധം നിങ്ങെിലുണ്.് ഇവതോരു നല്ല 
�ോര്യമോണ.് �ോരണം, വോ�് സിൻ അതികോനവറ 
വ്പവർത്നം ശ്രിക്ും നെത്ുന്ു എന്തിന ്
വതെിവോണ.്

 �രുതൽ �ുത്ിവവപ്ിന ്കോശ്ഷം വരുന് പോർശ്്വ 
ഫലങ്ങൾ ഒന്ോമത്യും, രണ്ോമവത്യും 
കോഡോസു�ൾക്ു കോശ്ഷം വരുന് രീതിയിൽ 
തവന്യോണ.് സോധരണയോയിഈ പോർശ്്വ 
ഫലങ്ങൾ �ുത്ിവവപ്ിന ്കോശ്ഷം �ുറച്ചു 
മണിക്ൂറു�കോെോ അഥവോ ഒകോന്ോ രകോണ്ോ 
ദ്ിവസകോമോ നീണ്ു നിൽക്ും. �െർ വ്യത്യസം 
(ഉദ്ോഹരണത്ിന,് �ുവകോപ്ോ അഥവോ പർപ്ിൾ) 
�ൂെോവത �ുത്ിവവച്ച �യ്ിൽ കോവദ്ന, തെിപ്്, 
ക്ഷീണം, തലകോവദ്ന, കോപശ്ി, സന്ി കോവദ്ന, �ുെിർ, 
വ�റിയ കോതോതിൽപനി ഇവവയല്ലോം സോദ്ോരണ 
�ണ്ുവരുണ്.്

ഈ വോ�് സിൻ മൂലം എനിക്് ഈ വോ�് സിൻ മൂലം എനിക്് 
കോ�ോവിഡ്കോ�ോവിഡ-്19-19 പിെിക്ുകോമോ പിെിക്ുകോമോ??

ഇല്ല. കോ�ോവിഡ-്19, അവല്ലങ്ിൽ മകോറ്വതങ്ിലും 
പ�ർച്ച വ്യോധികോയോ ഈ വോ�് സിനിൽ നിന്് 
�ിട്ടു�യില്ല, വഹൽത്് �ോനഡ അംഗീ�രിച്ചിട്ടുള്ള 
ഒരു വോ�് സിനു�െും ജീവനുള്ള വോ�് സിനു�ൾ 
അല്ല. അതോയതു കോ�ോവിഡ-്19 നു �ോരണക്ോരോയ 
വവറസ്കൾ ഇതിൽ ഇല്ല എന്തോണ.്

വ്പതികോരോധ �ുത്ിവവപ്ിന ്കോശ്ഷവും വ്പതികോരോധ �ുത്ിവവപ്ിന ്കോശ്ഷവും 
എനിക്് കോ�ോവിഡ്എനിക്് കോ�ോവിഡ-്19-19 �ിട്ടുകോമോ �ിട്ടുകോമോ??

വോ�് സിൻ സ്വീ�രിക്ുന്ത ്മൂലം കോ�ോവിഡ-്
19 വരോനുള്ള സോദ്്യത �ുറയ്കും. പവക്ഷ 
മറ്ുള്ള വോ�് സിനു�വെ കോപോവല തവന് 
കോരോഗം പ�രോനുള്ള മുഴുവൻ സോദ്്യതയും 
തള്ളിക്െയോനോവില്ല, വ്പകോത�ിച്ചു സോമൂഹ്യ 
പ�ർച്ചയിലൂവെ ഈ വവറസ ്പ�രുന്ത ്
വ�ോണ്.്

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety
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വോ�് സിൻ സ്വീ�രിക്ുന്തിലൂവെ �ഠിന 
അസുഖ്ം, ആശ്ുപവ്തി വോസം, മരണം 
എന്ിവയുവെ സോദ്്യത�ൾ വെവര 
�ുറക്ുന്കോതോവെോപ്ം നിങ്ങവെയും നിങ്ങൾ 
കോനേഹിക്ുന്വകോരയുംകോ�ോവിഡ-്19 മൂലമുള്ള 
�ഠിന അസുഖ്ത്ിൽ നിന്് രക്ഷിക്ോനുള്ള 
ഏറ്വും നല്ല മോർഗവുമോണ.്

വിഡ്വിഡ-്19-19 വോ�് സിൻ എവറെ ഉലപ്ോദ്ന  വോ�് സിൻ എവറെ ഉലപ്ോദ്ന 
കോശ്ഷിവയ ബോധിക്ുകോമോകോശ്ഷിവയ ബോധിക്ുകോമോ?? ഞോൻ  ഞോൻ 
ഇകോപ്ോൾ ഗർഭ്ിണി ആവണങ്ിൽഇകോപ്ോൾ ഗർഭ്ിണി ആവണങ്ിൽ??

ഇതുവവര കോ�ോവിഡ-്19 വോ�് സിൻ വന്്യതക്് 
�ോരണമോ�ുന് വതെിവു�ൾ ഒന്ും തവന് ഇല്ല.

സത്യത്ിൽ, ഗരഭ്്ധോരണത്ിന ്മുൻകോപോ അഥവോ 
ഗർഭ്ിണി ആയി ഇരിക്ുകോ്പോകോഴോ കോ�ോവിഡ-്19 
വോ�് സിൻ എെുക്ുന്തിലൂവെ നിങ്ങൾക്ും 
നിങ്ങെുവെ ഭ്ോവിയിവല �ുട്ടിക്ും കോ�ോവിഡ-്19 
ഇൽ നിന്് സംരക്ഷണം ലഭ്ിക്ും.

ഗർഭ്ിണി�ൾക്ുംഗർഭ്ിണി�ൾക്ും,, മുലയൂട്ടുന്വർക്ും  മുലയൂട്ടുന്വർക്ും 
അഥവോ ഗർഭ് ധോരണത്ിനു അഥവോ ഗർഭ് ധോരണത്ിനു 
ശ്രമിക്ുന്വർക്ും കോ�ോവിഡ്ശ്രമിക്ുന്വർക്ും കോ�ോവിഡ-്19-19  
വോ�് സിൻ സുരക്ഷിതമോകോണോവോ�് സിൻ സുരക്ഷിതമോകോണോ??

അവത. ഗർഭ്ിണി ആ�ുന്തിനു മുൻകോപോ, 
ഗർഭ്ധോരണത്ിവറെ ഏതു ഘട്ടത്ിൽ 
ആവണങ്ിലും സുരക്ഷിതമോയി കോ�ോവിഡ-്19 
വോ�് സിൻ സ്വീ�രിക്ോവുന്തോണ.് ഗർഭ്ിണി 
ആയിരിക്ുകോ്പോകോഴോ, മുലയൂട്ടുന് നോെു�െികോലോ, 
ഗർഭ് ധോരണത്ിനു ശ്രമിക്ുകോ്പോകോഴോ 
സുരക്ഷിതവും വ്പോവർത്ി�വുമോയ വോ�് സിൻ 
എെുക്ോവമന്് വവ്പോവിൻഷ്യൽ വ�ൗൺസിൽ 
ഓഫ ്കോമവ്െവനൽആൻഡ ്വ�ൽഡ ്വഹൽത്് 
(PCMCH), ഒറെോറികോയോ വസോവസറ്ി ഓഫ ്
ഒബസ്വ്്െറ്ിഷൻ & വഗനകോക്ോെജിസറ് ്
(OSOG), വസോവസറ്ി ഓഫ ്ഒബസ്വ്്െറ്ിഷൻസ,് 
വഗനകോക്ോെജിസറ് ്ഓഫ ്�ോനഡ (SOGC), 
നോഷണൽ അവഡ്വസറി �മ്മിറ്ി ഓൺ 
ഇമ്മ്യൂണിസഷൻ (NACI) കോപോവലയുള്ള പല 
കോദ്ശ്ീയ അന്രക്ോദ്ശ്ീയ സംഘെന�െും ശ്ുപോരശ്് 
വ�യത്ിട്ടുണ്.്

ഗർഭ്സ് സമയത്ു വരോവുന് സംഗീർണ്തക്ും 
അപ�െങ്ങൾക്ും കോമവലയോണ ്വോ�് സിൻ 
എെുക്ുന്ത ്മൂലമുള്ള ഗുണങ്ങൾ. ഗർഭ്ിണി 
അല്ലോത്വർക്് കോ�ോവിഡ-്19 വന്വരുമോയി 
തോരതമ്യം വ�യ്ുകോ്പോൾ, ഗർഭ്ിണി ആയിരിക്ുന് 
സമയത്ു കോ�ോവിഡ-്19 പിെിച്ചോൽ 

ആശ്ുപവ്തി വോസം, തീവ്വ പരി�രണം, വലഫ ്
സകോപ്ോർട്ടു�െുവെ എല്ലോം ആവശ്്യം �ൂെുതലോയി 
വരും.

വോ�് സിൻ സ്വീ�രിക്ുന്ത ്മൂലം കോ�ോവിഡ-്
19 ഇവറെ അണുബോധ യിൽ നിന്് സംരക്ഷണം 
�ിട്ടുന്ത ്�ൂെോവത, ഗർഭ്സ്ോ സമയത്ു 
വരോവുന് കോ�ോവിഡ-്19 ഇവറെ �ഠിന 
കോരോഗങ്ങെിൽ നിന്ും, സങ്ിർണത�െിൽ നിന്ും 
എല്ലോം ആശ്്വോസം ലഭ്ിക്ും. �ുത്ിവവപ്ിലൂവെ 
നിങ്ങെക്്് ലഭ്ിക്ുന് വ്പതികോരോധ ശ്ക്ി 
മറുപിള്ളയിലൂവെകോയോ അഥവോ മുലപ്ോലിലൂവെകോയോ 
നിങ്ങെുവെ �ുട്ടിക്ും ലഭ്ിക്ുവമന്് പഠനങ്ങൾ 
വതെിയിക്ുന്ു. ഇതുമൂലം നിങ്ങെക്്് മോവ്തമല്ല , 
നിങ്ങെുവെ �ുട്ടിക്ും കോ�ോവിഡ-്19 ഇന ്എതിരോയ 
�ൂെുതൽ സംരക്ഷണം വ്പസവത്ിനു കോശ്ഷവും 
ലഭ്ിക്ും.

�ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്് ontario.ca/
covidvaccinepregnancy എന് വസറ്് 
സന്ദർശ്ിക്ു�.

എന്ിനു എവറെ �ുട്ടിവയ വോ�് സികോനറ് എന്ിനു എവറെ �ുട്ടിവയ വോ�് സികോനറ് 
വ�യ്ണംവ�യ്ണം?? കോ�ോവിഡ് കോ�ോവിഡ-്19-19 �ുട്ടി�െിൽ  �ുട്ടി�െിൽ 
മൃദ്ുവകോല്ലമൃദ്ുവകോല്ല??
സദ്ോരണയോയി ഈ അണുബോധ ഉണ്ോ�ുന് 
�ുട്ടി�ൾക്് വെവര മിതമോയ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ ്
�ോണുന്വതങ്ിലും, �ിലർ വെവര ശ്ക്മോയ 
കോരോഗി ആവു�യും അതുമൂലം ആശ്ുപവ്തി 
വോസവും, icu യിൽ �ിെത്ു�യും, �ിലകോപ്ോൾ 
സംഭ്വിക്ു�യും വ�യ്ോം. മറ്ു �ിലർക്് വെവര 
ഗൗരവമുള്ളതും, ദ്ീർഘ �ോലം നീണ്ു നിൽക്ുന് 
ലക്ഷണങ്ങൾ (ഉദ്ോ: നീണ് �ോലം നിൽക്ുന് 
കോ�ോവിഡ-്19, വന്തിനു കോശ്ഷം വെവര തീവ്വമോയ 
കോ�ോവിഡ-്19 സിൻകോവ്ഡോം) �ോണോം. വ്പതികോരോധ 
കോശ്ഷിയിൽ വിട്ടുവീഴ�് വന് �ുട്ടി�ൾക്ും, മറ്ു 
ആകോരോഗ്യ വ്പശ്ന്ങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ും ആണ ്ഇത.്

�ുട്ടി�ൾക്ും യുവോക്ൾക്ും �ുത്ിവവപ്് 
നൽ�ുന്തിലൂവെ ശ്ക്മോയ സംരക്ഷണം 
നൽ�ു�യും ഈ വവറസ ്മൂലം ഉണ്ോ�ുന് 
�ഠിന കോരോഗം, ആശ്ുപവ്തി നിവോസം, മരണം 
ഇവവയല്ലോം മോറ്ി നിർത്ോം. �ുത്ിവവപ്് 
എെുക്ുന്തിലൂവെ നമ്മുവെ �ുെുംബത്ിവല 
മറ്ുള്ളവകോരയും - ഇകോപ്ോൾ �ുത്ിവവപ്് 
എെുക്ോൻ പറ്ോത്വരും വ്പോയമോയി എെുപ്ം 
കോരോഗം വരോവുന്വവരയും നിങ്ങെക്്് 
സംരക്ഷിക്ോം.

https://www.ontario.ca/page/covid-19-vaccines-pregnancy
https://www.ontario.ca/page/covid-19-vaccines-pregnancy
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അഞ്ു വയസിനു മു�െിലുള്ള �ുട്ടി�ൾക്് 
വഫസറിവറെ കോ�ോവിഡ-്19 �ുത്ിവവപ്് 
നൽ�ോനോണ ്നിർകോദ്ശ്ം.

ഹൃദ്യം, ഹൃദ്യ �ുവരു�െുവെ വി�ോസ 
വ്പശ്ന്ങ്ങെുവെ സോധ്യത�വെ പറ്ി �ൂെുതൽ 
അറിവ് നൽ�ി അനുമതി കോനെിയ കോശ്ഷം മോവ്തം 
ആറു വയസ്ിനു മു�െിലുള്ളവർക്ു വമകോഡോർണ 
യുവെ �ുത്ിവവപ്് നൽ�ോനോയി വഹൽത്് 
�ോനഡ അംഗീ�ോരം നൽ�ിയിട്ടുണ്.്

ദ്ശ്ലക്ഷ �ണക്ിന ്�ുട്ടി�ൾ �ോനഡയിലും 
അകോമരിക്യിലുമോയി കോ�ോവിഡ-്19 വോ�് സിൻ 
സ്വീ�രിക്ു�യും, വമോത്ത്ിൽ സുരക്ഷതവയ 
പറ്ി ഒരു വ്പശ്ന്ങ്ങെും കോവ്പകോത്യ�ി� ്�ണ്തോയി 
അറിവില്ല.

മറ്ുള്ള അസുഖ്ങ്ങെുവെ �ുത്ിവവപ്് കോപോവല 
തവന് നിങ്ങെുവെ �ുട്ടി�ൾക്് പൂർണ 
സംരക്ഷണം ലഭ്ിക്ുന്ത ്അവർ �ുത്ിവവപ്ിൽ 
stay up-to-date. ആയിരിക്ുകോ്പോഴോണ.് �ൂെുതൽ 
വിവരങ്ങൾക്് ontario.ca/covidvaccinekids 
സന്ദർശ്ിക്ു�.

വോ�് സിനിൽ ഒരു വമകോവ്�ോ�ിപ ്വോ�് സിനിൽ ഒരു വമകോവ്�ോ�ിപ ്
ഉകോണ്ോഉകോണ്ോ??

ഇല്ല .

കോ�ോവിഡ്കോ�ോവിഡ-്19-19 വോ�് സിൻ  വോ�് സിൻ 
ഫ്ൂ വോ�് സിനിൽ നിന്് ഫ്ൂ വോ�് സിനിൽ നിന്് 
വ്യതോസമോ�ുന്തങ്ങിവനവ്യതോസമോ�ുന്തങ്ങിവന??

കോ�ോവിഡ-്19 വോ�് സിനും ഫ്ൂ വോ�് സിനും 
തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യോസം ഉള്ളതിനോൽ ഇവ 
രണ്ും തമ്മിൽ തോരതമ്മ്യം വ�യ്ോൻ പറ്ില്ല: 
ഇൻഫ്ുൻസ വവറസു�െുവെ വലിയ ഒരു നിരവയ 
ഒറ്യെിക്് വ്പതി�രിക്ോനുള്ള ഉന്ം വവക്ലോണ ്
ഫ്ൂ വോ�് സിൻ വ�യ്ുന്വതങ്ിൽ, SARS -CoV 
-2 എന് ഒറ് വവറസിവനയോണ ്കോ�ോവിഡ-്19 
വോ�് സിൻ ഉന്ം വവക്ുന്ത.്

ഇവ രണ്ും രണ്ു വവറസു�വെയോണ ്
വ്പതികോരോധിക്ുന്ത.് അതുവ�ോണ്ു ഫ്ൂ 
വോ�് സിനും കോ�ോവിഡ-്19 വോ�് സിനും 
സ്വീ�രികോക്ണ്ത ്അത്യോവശ്്യമോണ.് കോ�ോവിഡ-്
19 വോ�് സിൻ സ്വീ�രിക്ുന് സമയത്ു തവന് 
ഫ്ൂ വോ�് സികോനോ മകോറ്വതങ്ിലും വോ�് സികോനോ 
സ്വീ�രിക്ോം. കോ�ോവിഡ-്19 ഇവറെ �ുത്ിവവപ്ിന ്
കോശ്ഷം 14 ദ്ിവസത്ിവറെ �ോത്ിരിപ്ിനു 
ആവശ്്യമില്ല.

ഒറെോറികോയോ വഹൽത്് ഇൻഷുറൻസ ്ഒറെോറികോയോ വഹൽത്് ഇൻഷുറൻസ ്
പ്ോൻ പ്ോൻ (OHIP)(OHIP) എനിക്് ഇവല്ലങ്ിലും  എനിക്് ഇവല്ലങ്ിലും 
കോ�ോവിഡ്കോ�ോവിഡ-്19-19 വോ�് സിന ്ഞോൻ  വോ�് സിന ്ഞോൻ 
അർഹനോകോണോഅർഹനോകോണോ??

പൗരത്യം, �ുെികോയറ് അവസ് എന്ിവ 
ഒന്ും പരിഗണിക്ോവത ഒറെോറികോയോയിൽ 
തോമസിക്ുന്വർക്ും, പഠിക്ുന്വർക്ും, 
കോജോലി വ�യ്ുന്വർക്ും അഥവോ ഒറെോറികോയോ 
സന്ദർശ്ിക്ോൻ വന്വർക്ും ഒരു �ിലവും 
ഇല്ലോവത വോ�് സിൻ ലഭ്ിക്ുന്തോണ.്

വോ�് സിൻ ലഭ്ിക്ോൻ ഒറെോറികോയോ വഹൽത്് 
�ോർഡ ്ആവശ്്യമില്ല. നിങ്ങെുവെ കോപരും, ജനന 
തിയതിയും �ോണിക്ുന് മകോറ്വതങ്ിലും കോഫോകോട്ടോ 
�ോർകോഡോ, അഥവോ വവ്ഡകോവഴസ് ്വലസൻസ,് 
പോസക്ോപോർട്്ട, നിങ്ങെക്്് വന് ഒരു കോരജിസവ്റർഡ ്
എഴുത്ു, ശ്്പെ രസീതിവറെ തുണ്ു, സ്റ്റുഡൻറ ്
�ോർഡ,് അവല്ലങ്ിൽ മറ്ു ഏവതങ്ിലും സർക്ോരിൽ 
നിന്ും �ിട്ടിയ തിരിച്ചറിയൽ �ോർഡു�ൾ 
ഇവയിൽ ഏവതങ്ിലും ഉപകോയോഗിക്ോം. 
ഇവതല്ലം വികോദ്ശ്ത്ു നിന്ുള്ളവയും �ോലോവുധി 
�ഴിഞ്തും ആ�ോം.

നിങ്ങൾ വഹൽത്് �ോർഡ ്ഇല്ലോത്വരും, 
നിങ്ങെുവെ വപോതു ആകോരോഗ്യ യൂണിറ്് 
വവ്പോവിൻഷ്യൽ കോ�ോൺെോക്്വസറെറിവന (PVCC) 
ഉപകോയോഗിക്ുന്വരും ആവണങ്ിൽ നിങ്ങെക്്് 
PVCC വയ 1 -833 -943 -3900 എന് ന്പറിൽ 
വിെിച്ചു അകോപ്ോയറ്്െവമറ്െ എെുക്ോം. വോ�് സിൻ 
അകോപ്ോയിറ്െ വമറെിന ്അന്് നിങ്ങൾ ഒരു കോഫോകോട്ടോ 
തിരിച്ചറിയൽ �ോർഡ ്�ോണിക്ണം.

നിങ്ങൾ നിങ്ങെുവെ വ്പോകോദ്ശ്ി� വപോതു ആകോരോഗ്യ 
യൂണിറ്ുമോയി ബന്വപട്ടു നിങ്ങെുവെ അർഹത 
മനസ്ിലോക്ി �ുത്ിവവപ്ിനുള്ള അകോപ്ോയറ്്െവമറ്െ 
ബുക്് വ�യ്ു�. നിങ്ങെുവെ അെുത്ുള്ള 
വപോതു ആകോരോഗ്യ യൂണിറ്ിവനപ്റ്ി അറിയോനും 
ബന്വപ്െോനും കോവണ്ി ontario.ca/publichealth 
എന് വസറ്് സന്ദർശ്ിക്ു�.

രക് ദ്ോനം നല്ുന്തുവ�ോണ്ു രക് ദ്ോനം നല്ുന്തുവ�ോണ്ു 
കോ�ോവിഡ ്കോ�ോവിഡ ്-19-19 വോ�് സിനിവറെ വീര്യം  വോ�് സിനിവറെ വീര്യം 
�ുറയുകോമോ�ുറയുകോമോ??

ഇല്ല. ഇതുവവര ഉള്ള ഗകോവഷണങ്ങെിൽ ഒന്ും 
തവന് രക്ദ്ോനം നൽ�ുന്ത ്വ�ോണ് ്
കോ�ോവിഡ-്19 വോ�് സിവറെ വീര്യം �ുറയുന്തോയി 
�ണ്ുപിെിച്ചിട്ടില്ല.

�ുത്ിവവപ്ിലൂവെ നിങ്ങെക്്് ലഭ്ിച്ച വ്പധോനവപ്ട്ട 
വ്പതികോരോധ കോ�ോശ്ങ്ങകോെോ, എെുത് വോ�് സികോനോ 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_vaccine_up_to_date.pdf
https://www.ontario.ca/covidvaccinekids
https://www.ontario.ca/publichealth
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രക്ദ്ോനത്ിലൂവെ നിങ്ങെുവെ ശ്രീരത്ിൽ നിന്് 
മോറ്വപെുന്ില്ല. �ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾക്ോയി 
Canadian Blood Services യുമോയി ബന്വപെു�.

സോധരണയുള്ള വ്പതികോരോധ സോധരണയുള്ള വ്പതികോരോധ 
�ുത്ിവവപ്ു�െിൽ എല്ലോം തവന് �ുത്ിവവപ്ു�െിൽ എല്ലോം തവന് 
എെുക്ോത് ആെോണ ്ഞോവനങ്ിൽഎെുക്ോത് ആെോണ ്ഞോവനങ്ിൽ??  
എന്ിട്ടും എനിക്് കോ�ോവിഡ ്എന്ിട്ടും എനിക്് കോ�ോവിഡ ്-19-19  
വോ�് സിൻ എെുക്ോകോമോവോ�് സിൻ എെുക്ോകോമോ??

അവത. അതുകോപോവല തവന് �ുത്ിവവപ്ു�ൾ 
മുഴുവൻ ആക്ത്വകോരോെ ് അതിവറെ up-
to-date വ�യ്ോൻ നിങ്ങെുവെ ആകോരോഗ്യ 
വ്പവർത്�രുമോയി ബന്വപ്െോൻ ഞങൾ 
കോവ്പോത്ോഹിപ്ിക്ുന്ു.

വി�ലങ്ോർക്ുംവി�ലങ്ോർക്ും,, എത്ിവപ്െോൻ  എത്ിവപ്െോൻ 
ബുദ്ിമുട്ടുള്ളവർക്ോയി എവന്ല്ലോം ബുദ്ിമുട്ടുള്ളവർക്ോയി എവന്ല്ലോം 
ഉപോധി�ൾ ആണ ്ഉള്ളത്ഉപോധി�ൾ ആണ ്ഉള്ളത?്?

�ുത്ിവവപ്് നെത്ുന് സ്ലങ്ങെിൽ 
എല്ലോവരക്്ും എത്ിവപ്െോനുള്ള സൗ�ര്യങ്ങൾ 
ഒരുക്ി വ�ോെുവക്ണ്ോതോണ.് അതുകോപോവല 
തവന് ഏവതങ്ിലും വവ�ല്യമുള്ളവകോരോെ ്
അതിനു കോ�ർന് രീതിയിൽ തവന് വപരുമോറണം. 
അതു�ൂെോവത തോവഴ പറയുന് ഉപോധി�െും 
ലഭ്്യമോണ:്

• കെയർ ഗിവേഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന ഉപാധിെളും 
രീതിെളും ഉൾകൊള്ുന്ന േിശ്്വസിക്ാേടുന്ന 
േിഡിവയാെളും അതിൽ െൂടടുതലടും 
ConnectABILITY.ca ഇൽ നിന്ന് ലഭിക്ടുന്നതാണ.് 

• Health Care Access Research and 
Developmental Disabilities (www.hcardd
covid.com/info) vaccinesupport.ca എന്നീ 
സസറ്ുെളിൽ നിന്ന് േളർച്ച സേെല്യവ�ാ 
ബടുദ്ിസേെല്യവ�ാ ഉള് നിങ്ങളുകട െടുട്ിവക്ാ, 
ആശ്ശ്ിതർവക്ാ െടുത്ികേപ്് െിട്ാനായി 
(ോെ് സിവനഷൻ സ്ഥലത്ടുള് സൗെര്യങ്ങൾ, 
േീട്ിൽ േന്നടു െടുത്ികേക്ടുെ, സൂചിവയാടടുള് 
വപടി �ടുതലായേ) സഹായങ്ങൾ ലഭിക്ടു ം.

• ഒന്ാറിവയാ െമ്്യയൂണിറ്ി 
സവപ്ാർട് അവസാസിവയഷൻ 
(www.ontariocommunitysupport.ca) യിൽ 
േീടടുെൾ വതാറടു ം െയറി െടുത്ികേപ്് നൽെടുന്ന 
പരിപാടികയപ്റ്ി അവന്വഷിച്ചറിയാം. ഇത് 
സടുരക്ിത�ായി യാശ്ത കചയ്ാൻ പറ്ാത് 
സേെല്യ�ടുള്േർക്ടു ം നടക്ാൻ പറ്ാത് 
�ടുതിർന്ന പൗരന്ാർക്ടു ം വേണ്ിയടുള്താണ.്

�ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ എനിക്് എവിവെ �ൂെുതൽ വിവരങ്ങൾ എനിക്് എവിവെ 
നിന്് �ിട്ടുംനിന്് �ിട്ടും??

ഒറെോറികോയോയിൽ കോ�ോവിഡ-്19 വോ�് സിവനപ്റ്ി 
�ൂെുതൽ അറിയുവോനും , വോ�് സിൻ 
വിവരങ്ങൾക്ും , അർഹത, എങ്ങിവന 
അകോപ്ോയറ്്െവമറ്െ എെുക്ോം, എവന്ോക്യോണ ്
നെക്ുന്ത ്എന്ുകോവണ് എല്ലോവിധ 
വിവരങ്ങൾക്ുമോയി ontario.ca/covidvaccine 
വസറ്് സന്ദർശ്ിക്ു�. 1-833-943-3900 
(TTY 1-866-797-0007 ബധിരർക്ും കോ�ൾവി 
�ുറവ് ഉള്ളവർക്ും സംസോര കോശ്ഷി 
�ുറവുള്ളവർക്ും ) ഈ ന്പറു�െിൽ വിെിച്ചു 
പരി�യ സ്പന്രോയ ഏജറെുമോരുമോകോയോ, 
ആകോരോഗ്യ സവ്പഷ്യലിസ്റ്റു�െുമോകോയോ 
സംസോരിക്ോവുന്തോണ.് 300 ഭ്ോഷ�െിൽ 
ഇത ്ലഭ്്യമോണ.് ആഴ�്യിൽ ഏഴു ദ്ിവസവും 
രോവിവല 8 .00 മുതൽ വവ�ിട്്ട 8 .00 വവരയും 
ലഭ്്യമോയിരിക്ും.

�ുട്ടി�ൾ, യുവോക്ൾ, ഗർഭ്ിണി�ൾ. 
മുലയൂട്ടുന്വർ അഥവോ ഗരഭ്്ധോരണത്ിന ്
ശ്രമിക്ുന്വർ ഇവവരല്ലോം SickKids കോ�ോവിഡ-്
19 Vaccine Consult Service വന ഉപകോയോഗിച്്ച 
Sickkids paediatric Registered Nurse യുമോയി 
ഒരു സ്വ�ോര്യ കോഫോൺ അകോപ്ോയറ്്െവമറ്െ 
ബുക്് വ�യ്ോവുന്തോണ.് ഇത ്sickkids.
ca/vaccineconsult എന് വസറ്ിലുവെകോയോ 
1-888-304-6558 എന് ന്പറിൽ കോഫോൺ വിെിച്ചും 
എെുക്ോം. ഈ വസർവീസിനും നോനോവിധ 
ഭ്ോഷയിൽ കോഫോണിലൂവെ പരിഭ്ോഷ ലഭ്ിക്ുന്തോണ.്

അവല്ലങ്ിൽ, Scarborough Health Network (SHN) 
VaxFacts Clinic വന വിെിച്ചു കോയോഗ്യത കോനെിയ 
ഒരു SHN കോഡോക്റുമോയി ഒറ്യ്്ക സംസോരിച്ചു 
�ോര്യങ്ങൾ മനസ്ിലോക്ി കോ�ോവിഡ ്-19 
�ുത്ിവവപ്ിവന പറ്ി നിങ്ങെക്്് തീരുമോനങ്ങൾ 
എെുക്ോം. shn.ca/vaxfacts എന് വസറ്ിലുവെകോയോ 
416-438-2911 എന് ന്പറിൽ വിെിച്ചു 5738 
എ�്സ്റ്റൻഷൻ �ുത്ി അകോപ്ോയറ്്െവമറ്െ 
എെുക്ോവുന്തോണ.് ആഴ�്യിൽ ഏഴ ്ദ്ിവസവും 
രോവിവല 9 മുതൽ രോവ്തി 8 വവര 200 ഇൽ 
പരം ഭ്ോഷ�െിൽ സംസോരിച്ചു അകോപ്ോയറ്്െവമറ്െ 
എെുക്ോം.
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https://www.blood.ca/en/covid19#qaa2
https://ConnectABILITY.ca
https://www.hcarddcovid.com/info
https://www.hcarddcovid.com/info
https://www.hcarddcovid.com/info
https://www.hcarddcovid.com/info
https://vaccinesupport.ca
https://www.ontariocommunitysupport.ca
https://Ontario.ca/covidvaccine
http://sickkids.ca/vaccineconsult
http://sickkids.ca/vaccineconsult
http://shn.ca/vaxfacts

