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ഇൻഫ്ലുവൻസ 
(പകർച്ചപ്പനി) 
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ഇൻഫ്ലുവൻസ അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചപ്പനി” എന്നത് ഒക്ടോബർ മുതൽ 

ല്മയ് മോസം വല്െ യുണൈറ്റഡ് ്േറ്റ്സിലും അതില്െ 

ഭൂവിഭോഗങ്ങളിലും ല്പോതുല്വ പടർന്നുപിടിക്കുന്ന സോംക്കമിക 

്െോഗമോണ്. 

ഈ വർഷം പെിെക്ഷിതെോയി നിലല്കോള്ളോൻ നിങ്ങല്ള 

സഹോയിക്കുന്ന പകർച്ചപ്പനി സംബന്ധമോയ ഏതോനും ല്പോതുവോയ 

് ോദ്യങ്ങളും ഉത്തെങ്ങളുമോണ് ഇവില്ട ല്കോടുത്തിട്ടുള്ളത്. 

പകർച്ചപ്പനി എങ്ങനനയോണ് 
പരക്കുന്നത്? 
പകർച്ചപ്പനി ബോധിതെോയ ആളുകൾ 
 ുമയ്ക്കുക്യോ തുമ്മുക്യോ 
സംസോെിക്കുക്യോ ല് യ്യു്പോൾ  ിതറുന്ന 
ല് റു കൈങ്ങളിലൂല്ടയോണ് പകർച്ചപ്പനി 
ക്പധോനമോയും പെക്കുന്നത്. 

പകർച്ചപ്പനിയുനെ സൂ നകളുും 
ലക്ഷണങ്ങളുും എനതോനക്കയോണ്? 

പകർച്ചപ്പനി ബോധിതെോയ ആളുകൾക്ക് പല്പ്പോഴും ഈ 
ലക്ഷൈങ്ങളിൽ  ില്തോ മുഴുവനു്മോ അനുഭവല്പ്പടും: 
പനി അല്ലെങ്കിൽ പനിയുള്ള്പോല്ല/തൈുക്കുന്ന്പോല്ല 
്തോന്നുക,  ുമ, ല്തോണ്ട്വദ്ന, മൂല്ക്കോലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 
മൂക്കടപ്പ്, ്പശി ്വദ്ന അല്ലെങ്കിൽ ശെീെം ്വദ്ന, 
തല്വദ്ന, തളർച്ച,  ില സമയങ്ങളിൽ ഛർദ്ദിയും 
വയറിളക്കവും (മുതിർന്നവ്െക്കോൾ  
കുട്ടികളിലോണ് കൂടുതൽ കോൈുന്നത്). 

ഞോൻ എചപ്പോഴോണ് വോക്സിൻ 
എെുചക്കണ്ടത്? 

പകർച്ചപ്പനി സീസൺ സോധോെൈ നീളുന്നത് 
ഒക്ടോബർ മുതൽ ല്മയ് വല്െയോണ്. പകർച്ചപ്പനി 
സീസൺ ആദ്യന്തം പെിെക്ഷിതെോയി പകർച്ചപ്പനി 
വോകസിൻ സവീകെിക്കോനുള്ള മികച്ച സമയം 
ശെത്ക്കോല്മോ ണശതയകോല്മോ ആണ്. 

പകർച്ചപ്പനി വോക്സിൻ ഞോൻ 
എതുനകോണ്ട് എെുക്കണും? 

പകർച്ചപ്പനിക്കും അതില്െ അനുബന്ധ സങ്കീർണ്ണതകൾക്കും 
എതില്െ നിങ്ങല്ളയും നിങ്ങൾക്ക് ്വണ്ടല്പ്പട്ടവല്െയും 
പെിെക്ഷിക്കോനുള്ള മികച്ച മോർഗ്ഗമോണ് പകർച്ചപ്പനി വോകസിൻ. 
പകർച്ചപ്പനി സംബന്ധമോയ അസുഖത്തില്െയും ആശുപക്തി 
ക്പ്വശനത്തില്െയും മെൈത്തില്െയും അപകടസോധയത 
ലഘൂകെിക്കോനും ഇതിന് കഴിയും. 
പകർച്ചപ്പനി സംബന്ധമോയ കൂടുതൽ ക്പ്യോജനങ്ങൾക്ക് 
സന്ദർശിക്കുക: cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm

പകർച്ചപ്പനി വോക്സിൻ ആനരോനക്ക 
എെുക്കണും? 

പകർച്ചപ്പനി വോകസിൻ എലെോവെും എടു്ക്കണ്ടതോണ്. 
ഓ്െോ പകർച്ചപ്പനി സീസൈിലും 6 മോസം ക്പോയമോയവർ 
മുതലുള്ള സർവെും, പകർച്ചപ്പനി പിടില്പടോൻ ഉയർന്ന 
അപകടസോധയതയുള്ളവർ ക്പ്തയകിച്ചും വോകസിൻ 
എടുക്കൈല്മന്നോണ് ്െോഗ നിയക്ന്തൈ, ക്പതി്െോധ 
്കക്ന്ദങ്ങൾ (CDC) ശുപോർശ ല് യ്യുന്നത്. ഗർഭിൈികൾക്കും 
പകർച്ചപ്പനി വോകസിൻ ശുപോർശ ല് യ്യല്പ്പടുന്നുണ്ട്. 

പകർച്ചപ്പനി പിെിനപെോനുള്ള 
അപകെസോധ്യത ആർനക്കോനക്കയോണ്? 

പകർച്ചപ്പനി ആർക്കും പിടില്പടോം, എന്നോൽ ശിശുക്കളും 
ല്കോച്ചുകുട്ടികളും, 65 വയസും അതിൽ കൂടുതലും 
ക്പോയമോയ ആളുകൾ, ഗർഭിൈികളോയ സ്തക്തീകൾ,  ില 
ആ്െോഗയ സ്ഥിതികളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒെു ദ്ുർബല 
ക്പതി്െോധ സംവിധോനമുള്ള ആളുകൾ തുടങ്ങിയ ദ്ുർബല 
ജനവിഭോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ആപ്ത്കത്ക്കെമോണ്. 
പകർച്ചപ്പനി വോകസിൻ ഓ്െോ വർഷവും എടുക്കുന്നത് 
പകർച്ചപ്പനിയുമോയി ബന്ധല്പ്പട്ട ഗുെുതെ ്െോഗം 
തടയോനുള്ള മികച്ച മോർഗ്ഗമോണ്. 

പകർച്ചപ്പനി വോക്സിനുകളുനെ 
വയതയസ്ത തരങ്ങൾ എനതോനക്കയോണ്? 

ണകയിൽ ഒെു കുത്തിവയ്പ്പോ്യോ ്ഷോട്ട് ആ്യോ 
അല്ലെങ്കിൽ ഒെു നോസിക സ്ത്ക്പ ആ്യോ ആണ് 
പകർച്ചപ്പനി വോകസിനുകൾ സോധോെൈ നൽകുന്നത്. 
പകർച്ചപ്പനി കുത്തിവയ്പ്പ് 6 മോസവും അതിൽ കൂടുതലും 
ക്പോയമോയ വയക്തികൾക്ക് അംഗീകെിക്കല്പ്പട്ടതോണ്. 
നോസിക സ്ത്ക്പ 2 വയസുമുതൽ 49 വയസുവല്െ 
ക്പോയമോയ ആളുകൾക്ക് അംഗീകെിക്കല്പ്പട്ടതോണ്. 
നിർമ്മോതോവില്െ അടിസ്ഥോനത്തിൽ വയതയസ്തതമോയ 
വിവിധ പകർച്ചപ്പനി കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ലഭയമോണ്. 

കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾ CDC സീസൈൽ പകർച്ചപ്പനി 
വോകസിനുകൾ എന്നതിൽ ഇവില്ട 
കല്ണ്ടത്തോവുന്നതോണ്: cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm

ച്സോതസ്: Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

https://www.cdc.gov/flu/prevent/vaccine-benefits.htm
https://www.cdc.gov/flu/prevent/flushot.htm
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ഒരു പകർച്ചപ്പനി വോക്സിന് എ്ത 
ന ലവ് വരുും? 

ഒെു പകർച്ചപ്പനി വോകസില്െ ല് ലവ് നിങ്ങളുല്ട 
ല്ഹൽത്ത്ല്കയർ കവ്റജില്ന 
ആക്ശയിച്ചോൈിെിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ല് ലവിൽ 
അല്ലെങ്കിൽ ല് ലവിലെോല്ത പകർച്ചപ്പനി 
വോകസിനുകൾ ലഭയമോകുന്നത് എവില്ടയോല്ൈന്ന് 
് ോദ്ിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുല്ട ഇൻഷൂറൻസ്ത കപനില്യ 
നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധല്പ്പടോവുന്നതോണ്. കൂടോല്ത, 
ക്പോ്ദ്ശിക ആ്െോഗയ ഡിപ്പോർട്ട്ല്മെുകളും ആ്െോഗയ 
്കക്ന്ദങ്ങളും സൗജനയമോയ അല്ലെങ്കിൽ ല് ലവ് 
കുറഞ്ഞ വോകസി്നഷനുകൾ വോഗ്ദ്ോനം 
ല് യ്്തക്കോം. 
കൂടുതൽ വിവെങ്ങൾക്ക്, ഞങ്ങളുല്ട വോകസി്നഷൻ 
ല് ലവില്െയും പകർച്ചപ്പനിയുല്ടയും ണഗഡ് നിങ്ങൾക്ക് 
അവ്ലോകനം ല് യ്യോവുന്നതോണ്: aa-nhpihealthresponse.org 

വോക്സിചനഷൻ എെുത്തുകഴിഞ്ഞോൽ 
എനിക്ക് പോർശ്വ ഫലങ്ങൾ 
അനുഭവനപ്പെുച ോ? 

പകർച്ചപ്പനി വോകസിനുകൾ സുെക്ഷിതവും 
ഫലക്പദ്വുമോണ്.  ില ആളുകൾക്ക് വോകസി്നഷനു്ശഷം 
ണകയിൽ വിങ്ങലും ല് റിയ പനിയും ്വദ്നകളും 
്പോലുള്ള ലഘുവോയ പോർശവ ഫലങ്ങൾ 
അനുഭവല്പ്പടുകയും അത് ഏതോനും ദ്ിവസങ്ങൾക്ക് ്ശഷം 
്ഭദ്മോവുകയും ല് യ്യും. 

എനിക്ക് ഒചര സ യും ചകോവിഡ്-19 
വോക്സിനുും പകർച്ചപ്പനി വോക്സിനുും 
എെുക്കോൻ പറ്റുച ോ? 

CDC-യുല്ടയും അതില്െ ക്പതി്െോധവത്ക്കെൈ സക്പദ്ോയങ്ങല്ള
കുറിച്ചുള്ള ഉപ്ദ്ശക സമിതിയുല്ടയും (ACIP) ശുപോർശ ക്പകോെം,
ഒെു ്െോഗിക്ക് ്യോഗയതയുല്ണ്ടങ്കിൽ പകർച്ചപ്പനി വോകസിൻ,
്കോവിഡ്-19 വോകസിൻ എന്നിവ െണ്ടും ഒ്െ സന്ദർശനത്തിൽ
എടുക്കോവുന്നതോണ്.

പകർച്ചപ്പനി വോക്സിൻ എനിക്ക് എവിനെ 
നിന്ന് എെുക്കോനോവുും? 

ഇനിപ്പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എവില്ട നിന്നും 
പകർച്ചപ്പനി വോകസിൻ നിങ്ങൾക്ക് 
എടുക്കോവുന്നതോണ്: 

 ണക്പമറി ല്കയർ ഫിസിഷയൻസ്ത

 അർജെ് ല്കയർ/മിനിറ്റ് ക്ലിനിക്കുകൾ

 ല്ഫഡറൽ ഗവല്െെ് ്യോഗയതയുള്ള
ആ്െോഗയ ്കക്ന്ദങ്ങൾ

 റൂറൽ ല്ഹൽത്ത് ക്ലിനിക്കുകൾ

 നോറ്റീവ് ഹവോയിയൻ ല്ഹൽത്ത്
ല്സെറുകൾ

 ഇന്തയൻ ല്ഹൽത്ത് സർവീസ്ത

 ക്പോ്ദ്ശിക ആ്െോഗയ
ഡിപ്പോർട്ട്ല്മെുകൾ

 ഫോർമസികൾ

(ഉദ്ോ., Walmart, Walgreens,
CVS, Rite-Aid) 

പകർച്ചപ്പനിയുും ചകോവിഡ്-19-ഉും 
തമ്മിലുള്ള വയതയോസും 
എനതോനക്കയോണ്? 

പകർച്ചപ്പനി, ്കോവിഡ്-19 എന്നിവ െണ്ടും ശവോസ്കോശ 
സംബന്ധ സോംക്കമിക ്െോഗങ്ങളോല്ൈങ്കിലും അവയ്ക്ക് 
കോെൈമോകുന്ന ണവറസുകൾ വയതയസ്തതമോണ്. 
്കോവിഡ്-19-ന് കോെൈമോകുന്നത് ല്കോ്റോൈണവറസ്ത 
(SARS- CoV-2 എന്ന് വിളിക്കല്പ്പടുന്നു) അൈുബോധയും 
പകർച്ചപ്പനിക്ക് കോെൈമോകുന്നത് വർഷം ്തോറും 
ആളുകൾക്കിടയിൽ പെക്കുന്ന നിെവധി  
ഇൻഫ്ലുവൻസ ണവറസുകളിൽ ഒന്നില്െ 
അൈുബോധയുമോണ്. 

ച്സോതസ്:Centers for Disease Control and Prevention (cdc.gov) 

അധിക AA-യ്ക്കും NH/PI വിവർത്തനം ല് യ്ത വിഭവങ്ങൾക്കും, 
ഇക്കോൈുന്ന ഞങ്ങളുല്ട നോഷൈൽ AA ആെ് NH/PI ല്ഹൽത്ത് ല്റസ്ത്പോൺസ്ത പോർട്ൈർഷിപ്പ് 

ല്വബ്്പജ് സന്ദർശിക്കുക: www.AA-NHPIHealthResponse.org 

https://www.aa-nhpihealthresponse.org/updates
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