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��జ� COVID-19 బ�సట్ర్ మ�ర్గదరశ్�ాలక� సంబం��ం� 
పర్శ్నల� ఉ��్నయ�? ఈ వనర�� ���ంచం��, త��వ్�ా 
�ర� ��జ��ా ఉండవచుచ్ మ��య� �మమ్�్న, � 
క�ట�ంబ��్న మ��య� � కమ�్య�ట�� ర��ంచవచుచ్. 

COVID-19 బ�సట్ర్ ల� రక్షణ� �� ����ంచడంల� మ��య� 
�వర్���న అ����గ్యం మ��య� మరణ��్న ��ా��ంచడంల� 
స�యపడ���. 

మ�లం: �ా్య�� �యంతర్ణ మ��య� ��ారణ ��ం��ర్ ల� (CDC)

COVID-19
బ�సట్ర్ 
మ�ర్గదరశ్కతవ్ం
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COVID-19 బ�సట్ర్ 
మ�ర్గదరశ్కతవ్ం

1 బ�సట్ర్ ��సం అరహ్త

�రా్ థ�క ���ణ�� ప���్త �ే�ిన
5 సంవత్స�ాల� మ��య� అంత కంట� 
ఎక�క్వ వయసు్స ఉన్న వ్యక�్త ల�

2 బ�సట్ర్ ల ��సం అరహ్త

�రా్ థ�క ���ణ�� ప���్త �ే�ిన 50 
సంవత్స�ాల� మ��య� అంత కంట� ఎక�క్వ 
వయసు్స ఉన్న వ్యక�్త ల�
J&J �ా్య��్సన్ �కక్ �రా్ థ�క �ా్య��్సన్ 
మ��య� బ�సట్ర్ �ోస్ ను �� ం��న 18 
సంవత్స�ాల� మ��య� అంత కంట� ఎక�క్వ 
వయసు్స ఉన్న వ్యక�్త ల� 
12 సంవత్స�ాల� మ��య� అంత కంట� 
ఎక�క్వ వయసు్స గల వ్యక�్త ల� మధ్యసథ్ం�ా 
ల��� �వర్ం�ా ��గ���ధక శ��్త� క��� 
ఉన్న�ార� మ��య� �రా్ థ�క �ి��స్ � ప���్త 
�ే�ిన వ్యక�్త ల�
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5-11 సంవత్స�ాల 
వయసున్న �ిలల్ ల�
5-11 సంవత్స�ాల కంట� ఎక�క్వ వయసు్స ఉన్న �ిలల్ల� �ా�� 
�రా్ థ�క ���ణ� Pfizer-BioNTech� ప���్త �ే�ిన 5 ��లల 
త�ావ్త బ�సట్ర్ �ాట్ � �� ం���్స ఉంట�ం��. � �ిలల్ల 
��గ���ధక శ��్త త��్గనటల్��ే, �ా�� �రా్ థ�క ���ణ�� �సుక�న్న 
3 ��లల త�ావ్త బ�సట్ర్ �ాట్ � �� ం���్స ఉంట�ం��.
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12 సంవత్స�ాల� ల��� అంత కంట� 
ఎక�క్వ వయసు్స ఉన్న �ార�
12 సంవత్స�ాల� మ��య� అంత కంట� ఎక�క్వ వయసు్స ఉన్న 
�ిలల్ల� �ా�� �రా్ థ�క ���ణ� Pfizer ల��� Moderna� ప���్త 
�ే�ిన 5 ��లల త�ావ్త ల��� Johnson & Johnson 
(J&J) �ా్య��్సన్ � �ీవ్క��ం�న 2 ��లల త�ావ్త బ�సట్ర్ �ాట్ � 
�� ం���్స ఉంట�ం��. 



రోగనిరోధక శక్తి లేని 12 మరియు 
అంత కంటే ఎక్కువ వయస్సు
ఉన్న వారు
మధ్యసథ్ం�ా ల��� �వర్ం�ా ��గ���ధక శ��్త ల�� వ్యక�్త ల�
12 మ��య� అంత కంట� ఎక�క్వ వయసు్స ఉన్న �ార� �ా�� 
�దట� బ�సట్ర్ ���దును �ీవ్క��ం�న 4 ��లల త�ావ్త ��ండవ 
బ�సట్ర్ �ాట్ ను �� ం���.
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50 సంవత్స�ాల� ల��� అంత 
కంట� ఎక�క్వ వయసు్స ఉన్న 
వ్యక�్త ల�
50 సంవత్స�ాల� ల��� అంత కంట� ఎక�క్వ వయసు్స ఉన్న 
వ్యక�్త ల� �దట� బ�సట్ర్ �ాట్ � �ీవ్క��ం�న 5 ��లల త�ావ్త 
��ండవ బ�సట్ర్ �ాట్ � �� ం���.
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J&J� �ీవ్క��ం�న 18 
సంవత్స�ాల� మ��య� అంత కంట� 
ఎక�క్వ వయసు్స ఉన్న వ్యక�్త ల�
4 ��లల ���తం J&J �ా్య��్సన్ �కక్ �రా్ థ�క �ా్య��్సన్ మ��య� 
బ�సట్ర్ �ోస్ ను �� ం��న 18 సంవత్స�ాల� మ��య� అంత కంట� 
ఎక�క్వ వయసు్స ఉన్న వ్యక�్త ల� mRNA COVID-19 �ా్య��్సన్ 
�కక్ ��ండవ బ�సట్ర్ �ోస్ ను �� ందవచుచ్.
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COVID-19 
వనర�ల�
COVID-19 �ా్య��్సన్ అ�ా�ంట్ ��ంట్ � ��డూ్యల్ �ేయ����� 
vaccines.gov� సంద��శ్ంచం��, 1-800-232-0233క� �ాల్ �ేయం�� 
ల��� � ZIP ��డ్ � 438829క� ట�క్�� సం�ేశంల� పంపం��. �ర� 
అదనప� స�యం ��సం � �ాథ్ �క ��ౖదు్యడ�, కమ�్య�ట�-ఆ����త సంసథ్ , 
సమ�ఖ్య అరహ్త క���న ఆ��గ్య ��ందర్ం, ��ా �ణ ఆ��గ్య ��ల్�క్ ల��� �ాథ్ �క 
హ�ా� ఆ��గ్య ��ం��ర్ �్న క��� సంపర్��ంచవచుచ్.

COVID-19 గ���ం� మ��ంత సమ���రం ��సం దయ�ే�ి apiahf.org � 
సంద��శ్ంచం�� ల��� మ�క� covid@apiahf.orgల� ఇ���ల్ పంపం��.

U.S. ఆ��గ్యం మ��య� మ�నవ ��వ (HHS) �కక్ �ా్య�� �యంతర్ణ మ��య� ��ారణ ��ం��ర్ ల నుం�� సహ�ార ఒప్పందం CDC-RFA-IP21-2106 ��వ్�ా ఈ పర్చురణ 
�ాధ్య���ం��. �ాట� కంట�ంట్ ల� ప���్త�ా రచ�తల బ�ధ్యత మ��య� CDC/HHS �కక్ అ���ా��క అ��రా్ య�లను తప్ప�స���ా సూ�ంచవ�.


