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இ"ஃ$%ய"சா 
த*$+சி-கான  
வ1ைர4 வழிகா67 
 

 

த*$+சி யாெர9லா; ேபா6*-ெகா>ள         

ேவ@*;? 
• சில$ இ&ஃ()ய&சா ேநாயா. க0ைமயாக 

பாதி5க(ப0கிறா$க7. 

• 65 வயதி9: ேம9ப;டவ$க7 ஆ>0?ேதா@? த0(Aசி 

ேபா;05ெகா7ள ேவ>0?. 

• உEகF5: நா7ப;ட ேநாG இHIதா., உட. மிகJ? 

பHமனாக இHIதா. அ.லM க$(பமாக இHIதா. நNEக7 

த0(Aசி ேபா;05ெகா7ள ேவ>0?. 

• உEக7 மHOMவPட? ேபQEக7. 

 
த*$+சி எBவாC ெசய9ப*கிறE? 
• இ&ஃ()ய&சா ைவரஸு5: எதிராக த&ைன( 

பாMகாOM5 ெகா7ள த0(Aசி உடV5: "க9பW5கிறM". 

• த0(Aசி ைகXஜOதி. ஒேர ேடா[ ஊசியாக 

ேபாட(ப0கிறM. 

• 1-2 வாரEகF5:( பWற: நNEக7 பாMகா5க(ப0கிறN$க7  

 
த*$+சி ேபா6*-ெகா@ட ப1றH 
• ஊசி ேபாட(ப;ட இட? X>ணாகலா?, சிவ(பாகேவா 

அ.லM வ N5கமாகேவா ஆகலா?. 

• சிலH5: காG^ச. ம9@? தைச வலி அ.லM உட.நிைல 

சPயW.லாம. ேபாகலா?. 

• இM 1-2 நா;கF5:( பWற: :ணமாகிவW0?. 
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இIதO தகவ. தாைள பதிவWற5க? ெசGய_`a? 

WWW.FHI.NO/INFLUENSAVAKSINE இலிHIM 

வWள5க?: ேர[கா$ 
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