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ഏ��ം �തിയ േകാവിഡ്-19 �സ് �ർ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ 
സംബ�ി�് േചാദ���േ�ാ? നി�ൾ�് വിവര�ൾ 
അറി�ിരി�ാ�ം നി�െള�ം നി��െട ��ംബെ��ം 
നി��െട ക��ണി�ിെയ�ം പരിര�ി�ാ�ം കഴി��തിന്
ഈ റിേസാഴ് സ് കാ�ക. 

േരാഗ�ിൽ നി�് സംര�ണം നൽകാ�ം ��തര 
േരാഗബാധ�ം മരണ�ം തടയാ�ം േകാവിഡ്-19
�സ് ��കൾ സഹായി��. 

േ�ാതസ്: േരാഗ നിയ�ണ, �തിേരാധ േക��ൾ (CDC)
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േകാവിഡ്-19 �സ് �ർ 
സംബ�ി� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
ഒ� �സ് �റിന് േയാഗ�ത��്

�ാഥമിക സീരീസ് �ർ�ിയാ�ിയ, 
5 വയ�ം അതിൽ ��ത�ം 
�ായ�� വ��ികൾ

2 �സ് ��കൾ�് േയാഗ�ത��്

�ാഥമിക സീരീസ് �ർ�ിയാ�ിയ,
50 വയ�ം അതിൽ ��ത�ം
�ായ�� വ��ികൾ
J&J വാക് സിെ� �ാഥമിക വാക് സി�ം 
�സ് �ർ േഡാ�ം ലഭി�, 18 വയ�ം 
അതിൽ ��ത�ം �ായ�� വ��ികൾ 
�ാഥമിക സീരീസ് �ർ�ിയാ�ിയ, 
മിതമാേയാ ��തരമാേയാ 
േരാഗ�തിേരാധേശഷിയിൽ അപര�ാപ്
 തത�� 12 വയ�ം അതിൽ ��ത�ം 
�ായ�� വ��ികൾ
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5 �തൽ 11 വയ�് വെര 
�ായ�� ��ികൾ
5 �തൽ 11 വയ�് വെര �ായ�� ��ികൾ, ൈഫസർ 
ബേയാഎ ൻെട�് വാക് സിെ� �ാഥമിക സീരീസ് 
�ർ�ിയാ�ി 5 മാസം കഴി�് ഒ� ഒ� �സ് �ർ 
��ിവയ് �് എ��ണം. നി��െട കു�ിയ് �്് 
േരാഗ�പതിേരാധേശഷിയിൽ അപര�ാപ് തത ഉെ��ിൽ, അവർ 
ത��െട �ാഥമിക സീരീസ് എ��് 
3 മാസം കഴി�് ഒ� �സ് �ർ ��ിവയ് �് എ��ണം.
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12 വയ�ം അതിൽ ��ത�ം 
�ായ�� വ��ികൾ
12 വയ�ം അതിൽ ��ത�ം �ായ�� എ�ാ 
വ��ിക�ം ത��െട ൈഫസർ അെ��ിൽ േമാേഡണ 
വാക് സിെ� �ാഥമിക സീരീസ് �ർ�ിയാ�ി 5 മാസം 
കഴി�് അെ��ിൽ േജാൺസൺ & േജാൺസൺ 
(J&J) വാക് സിൻ എ��് 2 മാസം കഴി�് ഒ� �സ്
 �ർ ��ിവയ് �് എ��ണം. 
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േരാഗ�തിേരാധേശഷിയിൽ അപര�ാപ്
 തത�� 12 വയേ�ാ അതിൽ 
��തേലാ �ായ�� വ��ികൾ
മിതമാേയാ ��തരമാേയാ േരാഗ�തിേരാധേശഷിയിൽ അപര�ാപ്
 തത��, 12 വയേ�ാ അതിൽ ��തേലാ �ായ�� വ��ികൾ 
ത��െട ആദ� �സ് �ർ േഡാസ് എ��് 4 മാസം കഴി�് 
ര�ാമെ� �സ് �ർ ��ി വയ് �് എ��ണം.
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50 വയ�ം അതിൽ ��ത�ം 
�ായ�� വ��ികൾ
50 വയേ�ാ അതിൽ ��തേലാ �ായ�� വ��ികൾ ത��െട 
ആദ� �സ് �ർ ��ിവയ് �് എ��് 5 മാസം കഴി�് 
ര�ാമെ� �സ് �ർ ��ി വയ് �് എ��ണം.
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J&J വാക് സിൻ എ��
18 വയ�ം അതിൽ ��ത�ം 
�ായ�� വ��ികൾ
J&J വാക് സിെ� �ാഥമിക വാക് സി�ം �സ് �ർ 
േഡാ�ം എ��് 4 മാസം കഴി�, 18 വയ�ം അതിൽ 
��ത�ം �ായ�� ആ�കൾ�് ഒ� mRNA 
േകാവിഡ്-19 വാക് സിെ� ര�ാമെ� �സ് �ർ േഡാസ് 
എ��ാം.
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േകാവിഡ്-19 
റിേസാഴ് �കൾ
ഒ� േകാവിഡ്-19 വാക് സിൻ അേ�ായിൻെമ�് െഷഡ�ൾ െച��തിന്, 
vaccines.gov സ�ർശി�കേയാ, 1-800-232-0233 എ� ന�റിൽ 
വിളി�കേയാ, 438829 എ� ന�റിൽ നി��െട ZIP േകാഡ് െടക് സ് �് 
െച�കേയാ െച�ാം. അധിക സഹായ�ിനായി, നി��െട �ാേദശിക 
ഫിസിഷ�െനേയാ ക��ണി�ി-അധിഷ് ഠിത ഓർഗൈനേസഷെനേയാ 
െഫഡറൽ ഗവൺെമന് റ് േയാഗ�ത�� ആേരാഗ� േക�െ�േയാ �റൽ 
െഹൽ�് �ിനി�ിെനേയാ തേ�ശീയ ഹവായിയൻ ആേരാഗ� 
േക�െ�േയാ ബ�െ�ടാ�ം നി�ൾ�് കഴി�ം.

േകാവിഡ്-19 സംബ�ി� ��തൽ വിവര�ൾ�് apiahf.org 
സ�ർശി�ക, അെ��ിൽ covid@apiahf.org എ� വിലാസ�ിൽ 
ഞ�ൾ�് ഇെമയിൽ അയയ് �ക.

ഈ �സി�ീകരണം സാധ�മാ��ത് യ .ു.എസ്. ഡി�ാർ�്െമന് റ് ഓഫ് െഹൽ�് ആന് റ് ഹ�മൻ സർവീസസിന് െറ (HHS) േരാഗ നിയ�ണ, �തിേരാധ 
േക��ളിൽ നി�� സഹകരണ ഉട�ടി CDC-RFA-IP21-2106 �കാരമാണ്. ഇതിെ� ഉ�ട���െട ഉ�രവാദി�ം രചയിതാ�ൾ�് 

മാ�മാണ്, �ടാെത CDC/HHS-െ� ഔേദ�ാഗിക കാഴ് ച�ാ�കെള �തിനിധീകരി��ി�.
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