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��డ్-19 ���: 
తర� అ�� ్రపశ� � 
 

��డ్-19 � ��� ���వడం వల� క�� ్రప�జ�� ఏ��? 

��� ���వడం వల� �� ��డ్-19 ��ం� ���ంచగల� మ�� � ��ంబం, స�����  �� అ��గ� ం �ం� 
��డగల�. ��డ్-19 సం����  ఆప��� మ�� మన స�జం ��� ��రణం �వ��� ��� ���వడం అ�� �� �ఖ� ం. 

 

్రప��తం అం���� ఉన�  ��డ్-19 ��� ఏ��? 

�ప��తం, �ం� ఆ��ంచబ�న ��� ఉ�� �: 
 �జర్ బ�న్�క్ (Pfizer BioNTech) ��డ్-19 �� 
 �డ��  (Moderna) ��డ్-19 �� 

ఈ �ం� ��� �� �ప�వవంతం� ఉ�� � మ�� అ� �పజల� �ర�తం అ� ��� �ంచ��� అధ� య�� మ�� 
ప��ధన� జ�పబ���. 

 

��� ఎవ� �����? 

16 సంవత� �� మ�� అంతకం� ఎ�� వ వయ� ఉన� ���  �జర్ బ�న్�క్ �� ���వ��  మ�� 18 సంవత� �� 
అంతకం� ఎ�� వ వయ� ఉన� ���  �డ��  �� ���వ�� . 

 

�� �� ఎ�� � ���వ�� ? 

��ల �సం �� (Maine) దశల�� �����  ఉప����ం�. �ప��తం, మనం �ద� దశ� ఉ�� �. ఈ దశ�, ఆ�గ�  సంర�ణ 
వర� ర ��, అత� వసర �ప�స� ంద�ల�, ��స స���ల� స�యప� ��� మ�� 70 సంవత� �ల వయ� ��న ��� ��� 
ఇవ� బ���� �. 65 �ం� 69 సంవత� �ల వయ� ��� మ�� అ�క-�ప��వ�శంగల �ద�  ప����� ఉన�  వ�జ�ల� 
త�� � దశ� ��� ఇవ� బడ��. 
��రణ �పజల� ��� 2021 �స�� అం���� ఉండవ�� . 

 

�� ఎ� ఇవ� బ��ం�? 

�ం� ��� �� �� కండరం�� ఇంజ�� �� � ఇవ� బడ�� మ�� �ం� ���� అవసరం. �జర్ బ�న్�క్ �� 
���� �ం� ��ల ��మం� ఇవ� బడ��. �డ��  �� ���� ఒక �ల ��మం� ఇవ� బడ��. 
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�� ���వ��� �ం� �� �� ఇ�� ��� �� ఏ� ��� �? 

�� � �� ఇ�� ��� ��న�  ఏ�� �ద�  ప����ల� ��ం� ��� � మ�� ఒక�ళ �� ఈ �ంద �ప� బ�న� ఉం� �� 
��� �: 
• ఏ�� అల��� ఉం� 
• జ� రం ఉం� 
• రక ���వ �� � �� ర����  పల� బ�� ఔషధం ���ం�ం� 
• �� �గ��ధకశ� � ��ం� �� � �గ��ధక వ� వస�� �ప��తం�� ఔష�� ���ం�ం� 
• �� గర� వ� అ�� �� గర� ం ధ�ం�ల� ����ం� 
• �డ�� ��� �� ఇ��ం� 
• మ�క ��డ్-19 �� ���� ఉం� 

 

ఏ�� �ర� � ్రప��� ఉ�� �? అ� �� క��� �� ఏ� ���? 

�� వలన �� ���  స� ల�  �ర� � �ప��� క�గవ�� . ఇ� ఒక ��రణ �ప���య మ�� అ� ��� ��ల త�� త క��ంచ�ం� 
���. �ర� � �ప��� ��డ్-19 ల��ల �� ఉండవ��  (కండ�ల ��� , తల���  మ�� వ��) మ�� �ండవ ��� 
త�� త క�� అవ�శం ఎ�� వ. ��వ�న �ర� � �ప��� క�� అవ�శం �� త�� వ. 

 

�� గర� ం� ఉం� �� ��� �� ఇ��ం� �� ���వ�� ? 

�� � �క�� ల� � ఆ�గ�  సంర�ణ �ప�త �� స��య ఆ�గ�  �ర� కర �� చ�� ం��. 

 

�� ఇంత��ం� ��డ్-19 వ�� ం�, ఐనప� �� �� �� �����? 

�� ఇంత��ం� ��డ్-19 వ�� నప� ��, �� �� ����ల� ��ర� �యబ�ం�. �� ��డ్-19 �ం� ���న�  త�� త ఏ 
సమయం��� �� ���వ�� . 

 

�� ్రప��తం ఒక �ద�  ప���� ఉం�, �� �� �ర�త��? �� �� స�న� అ� �ర ��ం��వ��� ��న�  
ఏ�� ప����� �� ఆం�ళనల� � ఆ�గ�  సంర�ణ �ప�త �� స��య ఆ�గ�  �ర� కర �� చ�� ం��. 

 

�� వలన �� ��డ్-19 వ��ం�? 

��, �� వలన �� ��డ్-19 ��. 
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��ల� ఏ� ఉం�ం�? 

�ం� ��ల� ���, �ల� �� ప���� �� ��క్�  ఉండ�.ఇం�� ఉం� ప���ల ���� �� ఇక� డ �డవ�� :  
• �జర్ బ�న్�క్ ��: https://www.fda.gov/media/144414/download 
• �డ��  ��: https://www.fda.gov/media/144638/download 

 

��ల �ం� ���� ఒ� త���� �ం� ���? 

అ��. �� �ద� మ�� �ండవ ���� తప� క ఒ� త������ (�జర్ �� �డ�� ) ఉం��. �� ఒ�� క� � �ం� 
ఒ�� క� � �����. 

 

�� �ం� ���� ���న�  త�� త ��, ఇం� �� ���� ���  ధ�ం�� మ�� 
���క �రం ��ం��? 

అ��, �� �� ���న� ప� �� ���� ���  ధ�ంచడం �న��ం�� మ�� ఇత�ల� స�� �తం� ఉండ�డ�. వ� ��� 
��డ్-19 భ�ద� �య�� ��ంచడం ఆ���ల� అన��� �� (Maine) CDC � ఇం� త�నంత స��రం ��. 
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� ్రపశ� ల� ��� ఇ��ల్ �యం� 
C19vaccine.MECDC@maine.gov 
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