
ேகாவ��-19 த��� ம���க�:

ேபாலியான ெச�திக� ம��� உ�ைம நிலவர�

ேகாவ�� -19 த���சி 
எ��தா� உ�கைள 
ேகாவ��-19 ேநா� ெதா���

ேகாவ��-19 த���சிய�� 
ப�க வ�ைள�க� 
ஆப�தானைவ

ேகாவ��-19 த���சி 
காரணமாக சில� 
இற��வ��டன�

ேகாவ��-19 த���சி ச��ைச���ய 
ெபா��க�ட� உ�வா�க�ப�ட� 
அ�ல� ெகா���ள�

உ�ைம

பல வைகயான ேகாவ��-19 த���சிக� 
உ�ளன: ைவர� த���சி, எ�ஆ�எ�ஏ 
த���சிக�, �ரத ச��ன�� த���சிக� ம��� 
ப�ரதிபலி�காத ைவர� திைசய� 
ஆகியவ�றி� பலவன� மான அ�ல� 
ெசயலிழ�த வ�வ�. இ�த த���சிக� 
எ��ேம ேகாவ��-19 ஐ ஏ�ப���� ெகாேரானா 
ைவரைஸ உ�க��� த�திடா�. சில 
அறி�ைகக� ப�, ம�க� ேகாவ��-19 த���சி 
எ��பத�� ச�� ��பாகேவ ெகாேரானா 
ைவரஸா� பாதி�க�ப���ளனேர தவ�ர 
த���சி எ��ததா� அவ�க��� ேகாவ��-19 
பரவவ��ைல.

ேகாவ��-19 த���சி ஊசி ேபா�� 
ேபா��ள வலி, தைலவலி, 
ேசா�� ம��� தைச வலி 
ேபா�ற ப�க வ�ைள�கைள 
ஏ�ப��தலா�. ஆனா� 
ெப��பா�� இ�தைகய 
ப�கவ�ைள�க� மிக� ��கிய 
காலேம ந�����. ஆனா� அைவ 
நி�சயமாக தவ� �ரமானைவேயா 
அ�ல� ஆப�தானைவேயா 
அ�ல. இட�க� உ�ளன, ஆனா� 
ந�ைமக� அைத வ�ட மிக 
அதிக�.

உலகளவ�� த���சி 
ேபா�டவ�கள��, 0.00045% ேப� 
ம��ேம இற���ளன�, இ�த 
மரண�க� வ�சா��க�ப�கி�றன. 
வயதான ம��� பலவன� மான 
ேநாயாள�க� ம�ற ேநா�க� 
அ�ல� அ��பைட 
காரண�களா� இற��வ��டதாக 
ம���வ நி�ண�க� 
�றி�ப����ளன�. அ�ேநர�தி� 
அவ�க� த���சி எ��த� 
த�ெசயலாக ேந��தேத.

ேகாவ��-19 த���சிகள�� எ�.ஆ�.எ�.ஏ 
ம��� ப�ற சாதாரண த���சி 
ெபா��க� உ�ளன. இைவ 
தாவர�திலி����ள ெகா�மிய� (இ� 
எ�.ஆ�.எ�.ஏைவ� பா�கா���), உ��க� 
ம��� சிறிய அள� ச��கைர ஆ��. 
இ�த ேகாவ��-19 த���சிக� க� 
தி�ைவ� பய�ப��தி 
உ�வா�க�படவ��ைல, ேம�� அைவ 
உ�ைவ��க�, ைம�ேராசி�க� அ�ல� 
க�காண��� சாதன�க� ேபா�ற 
எ�தெவா� ெபா�ைள�� 
ெகா����கவ��ைல.

க��ப�ண� ெப�க�, �ழ�ைதக� 
ம��� ேவ� ேநா�க� 
உ�ளவ�க� ேகாவ��-19 த���சி 
எ��க� �டா�

ஏ�கனேவ என�� 
ேகாவ�� -19 ேநா�  
வ�ததா� த���சி 
ேதைவய��ைல

த���சி�� மா�றாக 
இய�ைக ெபா��க� 
ம��� �லிைக 
ம���வ�ைத நாடலா�

ேகாவ��-19 வ���� த�கா��� 
ெகா�ள த���சிைய வ�ட 
இய�ைகயான ேநா� எதி��� 
ச�திேய ேமலான�

ேகாவ��-19 ஐ ேந��வத�கான அதிக இட� 
உ�ள க��ப�ண�� ெப�க� அ�ல� ம�ற 
ேநா� உ�ளவ�க� த���சி எ��க 
ேவ��� எ�� ம���வ நி�ண�க� 
அறி����கி�றன�. இ��ப���, அைன�� 
ம��� ம��� ம���வ சிகி�ைசைய� 
ேபாலேவ, இ�த ப���கள�� உ�ளவ�க�� 
த���சி எ��பத�� �� த�க� 
ம���வ�� ஆேலாசைனைய� ெபற 
ேவ���.

ம�சரீைம�� அதிக வ�கித� 
உ�ள� - அதாவ� ேகாவ��-19 
இலி��� ம��ட நப�க� அைத 
ம���� ெப���ளன�. 
அவ�க� உடலி� ந��டகால 
ேநா� எதி��� ச�தி 
உ�வாகவ��ைல. எனேவ, 
அைனவ�ேம த���சி ேபாட 
ேவ���, இத�� ��� 
ேகாவ��-19 வ�தவ�க� �ட.

இய�ைக ெபா��க� ம��� 
�லிைக ம��� உ�க� ேநா� 
எதி��� ச�திைய அதிக��க 
உதவலா�. ஆனா� அைவ 
ெகாேரானா ைவர� 
ெதா��ேநாைய� த��கா� 
அ�ல� ேகாவ��-19 பர�வைத� 
த��கா�.

ம�க� இர�டாவ� �ைறயாக ேகாவ��-19 ஐ� 
ெப�கிறா�க� எ�பத� ெபா�� 
இய�ைகயான ேநா� எதி��� ச�தி உ�தி 
ெச�ய�படவ��ைல எ�பதா��. ேம��, 
ேகாவ��-19 இ��� ந��டகால �காதார 
வ�ைள�கைள ("ந��ட ேகாவ��") 
ஏ�ப��த����, அைவ இ��� ஆ�� 
ெச�ய�ப�கி�றன. எனேவ, ந��ட ேகாவ�� 
இ� அபாய�ைத த����ெகா�ள த���சி 
ேபா�வ� ந�ல�. மிக ��கியமாக, ேகாவ�� 
பர�வைத நி��த��, �காதார அைம�ப�� 
ம�தான �ைமைய �ைற�க�� ம��� 
ம�றவ�க��� உதவ�� நா� அைனவ�� 
த���சி ேபாட ேவ���.
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