
ക�ോവിഡ്  - 19 വ�കേദങ്ങളും  ബൂസ്റ്ററു�ളും
ഫോ�്ട്  ഷീറ്്

ക�ോവിഡ് - 19 ബൂസ്റ്ററു�ൾ:
എന്ുക�ോണ്ോണ ്എനിക്് മക്ോരു വോ�്സിൻ ആവശ്യമോയി വരുന്നത്?

എന്ുക�ോണ്ോണ് എനിക്് ക�ോവിഡ്-19 ബൂസ്റ്ററു�ൾ തുടർനു്ന ും 
ലഭികക്ണ്ത്?
ആദ്യ ക�ോവിഡ് - 19 വോ�്സിനിൽ നിന്ുള്ള സംരക്ഷണം ക�കേണ �ുറയുന്ു. ആ പരിരക്ഷ 
പുനഃസ്ോപിക്ോൻ ബൂസ്റ്ററു�ൾ സഹോയിക്ുന്ു. ക�ോവിഡ് - 19 വവറസു ം �ോലക�കേണ േോറുന്ു, 
യഥോർത്ഥ വോ�്സിനു�ളും ബൂസ്റ്ററു�ളും വവറസിന്റെ പുതിയ പതിപ്ു�ളിൽ നികന്ോ നികന്ോ 
വ�കേദങ്ങളിൽ നികന്ോ സംരക്ഷിക്ുന്ില്ല. പുതിയ വ�കേദങ്ങളിൽ നിന്് സംരക്ഷിക്ുന് ബൂസ്റ്ററു�ൾ 
ശോസ്കതജ്ഞർ രൂപ�ൽപ്ന ന്െയ്ുന്ു.

എനിക് ്ഇതിന�ും ലഭിച്ച വോ�്സിനു�ളിൽ നിന്ന ്ഏ്വുും പുതിയ ബൂസ്റ്റർ 
എങ്ങകനയോണ് വ്യത്യസത്മോയിരിക്ുന്നത?്
ആദ്യന്തെ ക�ോവിഡ്-19 വോ�്സിനു�ൾ-കപോഥേി� സീരീസ് എന്് വിളിക്ുന്ു-യഥോർത്ഥ ക�ോവിഡ്-19  
വ�കേദതെിൽ നിന്് പരിരക്ഷിക്ുന്തിനോയി രൂപ�ൽപ്ന ന്െയ്തതോണ്. ക�ോവിഡ് -19 
അണുബോധന്ക്തിന്ര തയ്ോന്റടുക്ോൻ ശരീരന്തെ ഓർേിപ്ിച്ുന്�ോണ്് ആദ്യന്തെ ബൂസ്റ്റർ ആ 
സംരക്ഷണം പുനഃസ്ോപിച്ു. ഏറ്വും അടുതെിന്ട വി�സിപ്ിന്ച്ടുതെ (രണ്ോേന്തെ) ബൂസ്റ്റർ സംരക്ഷണം 
പുനഃസ്ോപിക്ു�യു ം ഏറ്വും സോധോരണേോയ ക�ോവിഡ്-19 വ�കേദങ്ങളോയ BA.4, BA.5 (ഒവേകക�ോൺ) 
എന്ിവയിൽ നിന്് സംരക്ഷണം നൽ�ു�യു ം ന്െയ്ുന്ു.

ഞോൻ ഇതിന�ും ക�ോവിഡ-്19 ബോധിതനോകണങ്ിൽ?
നിങ്ങൾക്് ക�ോവിഡ്-19 ഉന്ണ്ങ്ിൽ കപോലും, ഒരു ക�ോവിഡ്-19 ബൂസ്റ്റർ ലേിക്ുന്ത് വവറസിന്നതിന്ര
�ൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽ�ുന്ു.

എക്ോഴോണ ്എകറെ വോ�സ്ിനു�ളുമോയി ഞോൻ �ോലി�മോകണന്ന ്�ണക്ോക്ുന്നത?്
ഏന്തോന്ക് വോ�്സിനു�ളും ബൂസ്റ്ററു�ളും നിങ്ങൾ �ോലോ�ോലം പരിഗണിക്ണന്േന്ത് നിങ്ങളുന്ട കപോയതെിന്റെ അടിസ്ോനതെിൽ 
നിർണ്ണയിക്ുന്ു. ന്സകറെഴ്സ് കഫോർ ഡിസീസ് �ൺകകടോൾ ആൻഡ് കപിവൻഷൻ (CDC) ശുപോർശ�ൾ ഇതോ:

കപോയം

െി�ിത്സ െി�ിത്സ

കപോയം കപോയം കപോയം

6 േോസം - 4 വയസ്്

വകപേറി സീരീസ്
+

രണ്ോേന്തെ ബൂസ്റ്റർ
(വഫസർ അന്ല്ലങ്ിൽ 

കേോകഡണയുന്ട)

5 - 11 വയസ്് 12 - 17 വയസ്് >18 വയസ്്

നിങ്ങൾക്് ഏത് ബൂസ്റ്ററോണ് കവണ്ന്തനു് ം എകപ്ോൾ ലേിക്ുന്േന്ുേുള്ള കെോദ്യങ്ങൾ ഉന്ണ്ങ്ിൽ, CDC-യുന്ട ഇറെറോ�്റ്ീവ് 
ബൂസ്റ്റർ �്ിസ് -ൽ പന്ങ്ടുക്ു�.

ക�ോവിഡ്-19 ബൂസ്റ്ററു�ൾ 
സൗജന്യവുും ഇക്ോൾ 
ലഭ്യവുമോണ്.

NCRN പിന്ുണ ഉപകയോഗിച്് നിങ്ങളുന്ട അകപ്ോയിറെന്്േറ്െ ന്ഷഡ്യയൂൾ ന്െയ്ു�> 
വഫൻഡർ അന്ല്ലങ്ിൽ വോ�്സികനഷൻ �ന്ണ്തെോൻ 1-877-904-5097 എന് 
നമ്പറിൽ വിളിക്ു� നിങ്ങളുന്ട അടുതെുള്ള ന്ലോകക്ഷനു�ൾ.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11747:cdc%20up%20to%20date%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11747:cdc%20up%20to%20date%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources



