���డ్-19 �� కక�ం��
�ాయ్��స్న్���ంచు��వడం
ఈ మహమ�్మ���� �� �ాడటం ��ల� కష్ట ం, �ా� ���డ్-19 నుం�� మన�న్
ర��ంచ����� మన వదద్ ఇప�ప్డ� �ాయ్��స్న్ల� ఉ��న్�.
ఈ �ాయ్��స్న్లను ఏ ఖర�్చ ల�క�ం���� అం��ంచడం జరగ�త�ం��.

� �� �� న్� అ�� ఖ�� � �ం�ద �ప�త� ం భ���ం�. P�ాయ్��స్న్ను అం��ం�ే�ార� అందు��సం �
వదద్ �ీ�ను వసూల� �ేయవచు్చ, అ��ే ���� ఆ��గయ్ �మ� భ��ం�ే అవ�ాశం ఉం��. ఒక��ళ ఆ �ీ�ను భ��ం�ే
��త్ మత �క� ల�క�� �ే �ాయ్��స్న్ను అం��ం�ే�ార� ���� మ��ీ �ే�త్ ార�.

�క� ఎ�న్ ���దుల� అవసర� అ���� �ెల�సు��ం��.

�క� ���న్ �ాయ్��స్న్లక�, మ�డ� నుం� ��ల�గ� �ా�ాల వయ్వ��ల� ��ండ� ���దుల� అవసరం. మ�����న్ ��వలం ఒక
���దు మ�త్ర�.� ��ండ� నుం� ఆర� ��లల తర��ాత �క� బ�స్ట ర్ ���దు అవసరం �ా��చు్చ.

ఈ �ాయ్��స్న్ల� సుర��త���న�, సమర్థ వంత���న�.

అ�న్ �ాయ్��స్న్ల� క��� U.S. Food and Drug Administration (FDA, య�ఎస్ ఫ�డ్ అండ్ డ్రగ్ అ��్మ���్టష
� న్) ��్వ�ా
ప���త్ ఆ����న్ ల��� అతయ్వసర ఉప��ా��� అ���ా�ా�న్ �� ం���—అంట� FDA ఎల�ంట� �వ్ర��న భద్ర��
ఆం�ో ళనల� కను��నల�ద� అర్థ ం.

5 ఏ��, అంతకం� ఎ�� వ వయ�న� �� ఎవ�� �� �� న్
��ం��వ�� .
5 ఏ��, అంతకం� ఎ�� వ వయ�న� �� అంద�� ��డ్-19 �� �� న్ అం����
ఉం�ం�. 5 �ం� 17 ఏళ � వయ�� � �జర్-బ�ఎన్�క్ �� �� న్� ��త�
�ందగ����. అ��ంట్�ంట్ ��� ల్� �������, ��� ల్ ������
VaccineLocator.doh.wa.gov � సంద�� ంచం�. �� 1-800-525-0127� �ల్ ��, #�
�క� వ�� ��. ��� �వ� ��లం�, �ల్� స��నం వ�� న�� � � �ష�
�లపం�.

�� వలన �� �్రష� ��� క�గవ�� .
ఇతర ��రణ �� �� న్ల వ�, ఈ �� �� న్� ��ం��న� త��త �� ��� ��� ,
జ� రం, తల��� �� అలసట క�గవ�� . ఇ� �� �� న్ ప����న� ద� ��� �చన�.

�ర�తం� ఉండం�.
�ాయ్��స్న్ను ���ంచుక�నన్ తర��ాత, �ర� � మ�స్్క ధ��ం�, ఇతర�ల నుం� ఆర� అడ�గ�ల� (��ండ� �టర�్ల)
దూరం�ా ఉండం��, సమ����ాలను �నన్��ా�� ఉంచం��.

్రపశ� �? Visit: www.CovidVaccineWA.org

���డ్-19 �� కక�ం�� �ాయ్��స్న్���ంచు��వడం
అం���� ఉన� �� �� న్� ఏ�?

క�� �్రష� ��� ఏ�?

పల� �ాయ్��స్న్ల� అందుబ�ట�ల� ఉ��న్�.

�ాయ్��స్న్ను ���ంచుక�నన్ తర��ాత ఒకట� ల��� మ�డ� ���ల�
��� దుష్ర���ాల� ఉండటం �ా��రణం. �ా��రణ దుష�����ాల�:
అలసట, కండ�ాల ���ిప్, � �ే��� �ాయ్��స్న్ ���ిన ��ట ���ిప్,
జ్వరం, తల���ిప్, ��ళ్ల ���ిప్, చ�, ��ారం ల��� �ాంత�ల�. ఒక��ళ
� లకష్ణ�ల� �� నట్ల ��ే, � ��ౖదుయ్��� ల��� ఆసుప�్ర�
సంప్ర��ంచం��.

అ�న్ �ాయ్��స్న్ల� క��� U.S. Food and Drug Administration
(FDA, య�ఎస్ ఫ�డ్ అండ్ డ్రగ్ అ��్మ���్టష
� న్) ��్వ�ా ప���త్
ఆ����న్ ల��� అతయ్వసర ఉప��ా��� అ���ా�ా�న్
�� ం���—అంట� FDA ఎల�ంట� �వ్ర��న భద్ర�� ఆం�ో ళనల�
కను��నల�ద� అర్థ ం.

��డ్-19�� �� న్� ఎవ�
��ం����?

�ాయ్��స్న్ను ���ంచు��వడం అ���� � ఇ�ా్టను�ారం జ����
ఎం�ిక. �ర� �ాయ్��స్న్ను ���ంచు���ాల�
�ర్ణ �ంచుక�నన్ట్ల ��ే, �క� �ాయ్��స్న్ను అం��ం�ే �ా���� ఈ
�షయ�లను �ెపప్ం��:
•
•
•
•

•
•

అల��జ్ ల
� పర���న �వ్ర ప్ర�చరయ్ల చ��త్ర ఉం��
జ్వరం ఉం��
రకత్ �ా్రవపర���న ర�గ్మత ఉం�� ల��� ర�ాత్�న్పల�చబర�ే
మందులను �సుక���న్ర�
��గ���ధక శ��త్ ల�పభ��ష���న���ా ఉనన్�� ల��� �ర�
� ��గ���ధక వయ్వస్థ ను ప్ర���తం �ే�� ఔష��లను
�సుక�ంట���న్ర�
గరభ్వ��ా ఉ��న్ర�, గరభ్వ� �ా�ాల�� ఆల�చనల�
ఉ��న్ర�, ల��� �ా�సుత్��న్ర�
మ�� ���డ్-19�ాయ్��స్న్� ���ంచుక���న్ర�

మ�ందు ���ంచుక�నన్ ���డ్-19�ాయ్��స్న్ ���దు వలన
ల��� అందుల�� ఏ�ై�� అంతరగ్ త ప��ర్థ ం వలన �ల� ఏ�ై��
�వ్ర అల��జ్క్ ప్ర�చరయ్ క����ే �ర� �ాయ్��స్న్ను
���ంచు��క�డదు.

ఈ �ాయ్��స్న్లల� ���య�త్మక అంతరగ్ త ప��ర్థ ం ����ంజర్ ఆర్ఎన్ఎ
(mRNA) ల��� అ�ె����ౖరస్�� �ాట� ��వ�్వ, లవణ�ల� చ��్కరల�
ఉంట��. అ�, mRNAను ప��ర��ంచ�����, శ��రంల� అ��
మ��ంత ��ర��ాగ్ ప��ేయ����� స�యపడ���.
��ౖజర్-బ�ఎన్ట�క్ �ాయ్��స్న్ను ���ంచు��వ����� క�సం 5
ఏళ్ల వయసుస్, �డ�ాన్ ల��� జ�నస్న్ & జ�నస్న్ �ాయ్��స్న్లను
���ంచు��వ����� 18 ఏళ్ల వయసుస్ �క� తపప్�స���ా
ఉం���.

�ర� �ాయ్��స్న్ ఇ�ే్చ �ా్థల��న్ ���� ��ళ్ల����� మ�ందు 15 నుం�
30 ���ాల వరక� అక్క�ే ��� ఉం���. అల� �ేయడం వలన
�క� ఏ��ౖ�� అల��జ్క్ ప్ర�చరయ్ ల��� ఇతర దుష�����ాల�
క���నట్ల ��ే �క� �ాయ్��స్న్ అం��ం�న�ార� �క�
స�యపడవచు్చ. �ర� ��� ఉనన్ప�ప్డ�, ఏ��ౖ�� దుష�����ాల�
క����ే �����ంచ����� v-safe ��సం ��ౖన్ అప్ �ేయవచు్చ:
vsafe.cdc.gov.
�ర� ల��� �క� �ాయ్��స్న్ను అం��ం�ే�ార� �ాయ్��స్న్ అడ్వర్స్
ఈ��ంట్ ���� ��్టంగ్ �ిస్టమ్ (�ాయ్��స్న్ వలన క��� ప్ర�క�ల
ప్ర���ాలను �����ం�ే వయ్వస్థ - VAERS)క� ఆ దుష�����ాలను
�����ంచవచు్చ: vaers.hhs.gov/reportevent.html.
� ��క్� వ�� ��న
� త��త �� అల� �క్
్రప�చర� � ��� 911� �ల్ �యం�. అల��జ్క్
ప్ర�చరయ్క� సం����లల� ఇ� ఉంట��: �ా్వస �సు��వడంల�
ఇబ్బం��, � మ�ఖం, ��ంత� �ాయడం, గ�ం�ె ��గం�ా
��ట�్ట��వడం, � శ��రం అంతట� బ��ా దదుద్ర�్ల �ావడం, మగత�ా
అ��ించడం, బల��నత.

�� �� �� న్��ం��న�
ఏ� జ���ం�?

త��త

�� �ం� ��ల �� �� న్అం��, � �ం�
��� �సం అ��ంట్�ంట్ ���ం�. �ర�
� ��ం�ో ���దును ���ంచు��వడం ��సం మ�డ� నుం�
��ల�గ� �ా�ాల�్ల ����� �ావడం అవసరం.

�క� గ��ష్ట రకష్ణ కలగ����� �ర� �ాయ్��స్న్���ంచు��వడం
ప���త్ అ�న తర��ాత నుం� ��ండ� �ా�ాల వరక� పడ�త�ం��. �
సంరకష్ణ ��న�ా��ంచ����� ��ండ� నుం� ఆర� ��లల�్ల బ�స్ట ర్
���దు �� ం��ల� క��� �ి�ారసు �ేయబడ���ం��.

DOH 348-782 December 2021 Telugu

ఈ ��క�య్��ంట్ను మ�� �ా�ా్మట్ల� అభయ్��్థంచ�����, 1-800-525-0127క� �ాల్ �ేయం��.
బ��ర�ల� ల��� �నటం కష్ట ం అ��య్ ���గ��ర�ల�, దయ�ే�ి 711 (Washington Relay)క� �ాల్
�ేయం�� ల��� civil.rights@doh.wa.gov క� ఇ���ల్ �ేయం��.

