த�ப் ��ையப் பற் �ய நல் ல ேகள் �கள் நம் அைனவ�க்�ம் உள் ளன
COVID-19 த�ப் �� பா�காப் பானதா?
கனடா�ல் அளிக்கப் ப��ன் ற COVID-19 த�ப் ��கள் தரமானைவ மற் �ம் ஆற் றல் வாய் ந்தைவயா�ம் .
அ��யல் வல் �நர்கள் மற் �ம் ம�த்�வர்கைளக் ெகாண்ட கனடா�ன் �காதாரக் ��வால் அைவ
அங் �கரிக்கப் பட்�ள் ளன. இந்தத் த�ப் ��கள் கனடா�ல் உள் ள எந்தெவா� �ற த�ப் ��ையப் ேபான் ற
அேத தரம் மற் �ம் பா�காப் �த் தரநிைலகைளக் ெகாண்��க்�ன் றன.
கனடா�ம் , ��ெபக்�ம் �க�ம் பரந்த அள�லான த�ப் �� கண்காணிப் � அைமப் ைபக் ெகாண்�ள் ளன.
இந் தத் த�ப் ��கள் COVID-19 க்� எ�ராக எவ் வள� ஆற் றல் வாய் ந் தைவ?
அைனத்� COVID-19 த�ப் ��க�ம் ��ரமான காய் ச்சல் , ம�த்�வமைன�ல் அ�ம�க்கப் ப�தல் மற் �ம்
இறப் �க்� எ�ராக 80% க்�ம் ேமல் ஆற் றல் வாய் ந்தைவயா�ம் . உங் க�க்�த் த�ப் ��கள் பற் �ய
சந்ேதகங் கள்

இ�ந்தால் ,

த�ப் ��

ைமயத்�ல்

உங் கைளப்

பரிேசா�க்�ம்

ம�த்�வ

நி�ணரிடம்

ேப�ங் கள் . அப் ேபா� ஒ� �வரம�ந்த ��ைவ உங் களால் எ�க்க ���ம் .
ஏன் த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாள் வ� �க்�யமான�?
COVID-19 க்� எ�ரான த�ப் ��கள் ��ரமான காய் ச்சைல�ம் , �க்கல் கள் ஏற் ப�ம் அபாயங் கைள�ம்
த�க்�ன் றன. COVID-19 க்� எ�ராகத் த�ப் �� அளிப் பதன் �க்�யமான ேநாக்கம் , COVID-19 உடன் �க�ம்
அபாய கட்டத்�ல்

உள் ளவர்கள்

ம�த்�மைனகளில்

அ�ம�க்கப்ப�தல் கைள�ம் , இறப் �கைள�ம்

�ைறப் பதா�ம் . ேம�ம் இ� �காதார மற் �ம் ச�க ேசைவகைளப் பராமரிப் ப��ம் , இயன் ற வைர�ல்
�ைரவாக மக்கள் இயல் � வாழ் க்ைகக்�த் ��ம் ப உத�வதற் �ம் �ட அ� பங் களிக்க ேவண்�ம் .
யார் ஆபத்�ல் இ�க்�றார்கள் ?
��யவர்கள் COVID-19 �லம் �க்கல் கள் ஏற் ப��ன் ற, மற் �ம் இறக்�ன் ற அ�கபட்ச அபாயத்�ல்
இ�க்�றார்கள் . நாள் பட்ட ேநாய் கள் உள் ளவர்கள் , ேநாய் த்ெதாற் � பா�க்கப் பட்ட நபர்க�டன் அ�க்க�
ெதாடர்�ல் இ�ப் பவர்கள் அல் ல� �ைறவான ேநாய் எ�ர்ப்� சக்� ெகாண்டவர்க�ம் �ட அபாயத்�ல்
இ�க்�றார்கள் , ஆனா�ம் வயேத �க்�யமான அபாய காரணியாக நீ �க்�ற�.

எங் ேக நான் த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாள் ள ���ம் ?
அப் பா�ண்ட்ெமண்ட் உட�ம் அல் ல� இல் லாம�ம் �ட நீ ங் கள் த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாள் ளலாம் .
உங் க�க்� அ���ள் ள த�ப் �� ெச�த்�ம் இடங் கள் மற் �ம் ெச�த்�ம் ேத�கைள அ�ந்� ெகாள் ள,
வ�ைக தர�ம்

Québec.ca/vaccinCOVID

த�ப் �� இலவசம் . தனியார் �ைற�ல்

COVID-19 த�ப் ��

வழங் கப் பட�ல் ைல.
எனக்� இன்டர்ெநட்ைடப் பயன்ப�த்�வ�ல் �க்கல் ஏற் பட்டால் என்ன ெசய் வ�?
இன்டர்ெநட்ைடப் பயன்ப�த்�வ�ல் உங் க�க்�ச் �க்கல் ஏற் பட்டால் , உங் கள் ��ம் பத்�னர் அல் ல�
நண்பர்களிடம் உத� ேக�ங் கள் . உங் களிடம் இன்டர்ெநட் இைணப் � இல் ைல என் றால் , 1-877-644-4545
(கட்டண�ல் லா ெதாைலப் ேப� எண்)க்� அைழக்க�ம் .
என்னிடம் ம�த்�வக் காப் �ட்� அட்ைட இல் ைல என்றா�ம் �ட நான் த�ப் �� ெபறலாமா?
நீ ங் கள் நிரந்தரக் ��மகனாக இல் லாமல் , உங் களிடம் �காதாரக் காப் �� அட்ைட�ம் இல் ைல என் றா�ம்
நீ ங் கள்

COVID-19

ஒவ் ெவா�வைர�ம்

த�ப் ��ையப்

ெபற

பா�காப் பதற் கான

���ம் ,

ெபா�

ஏெனன் றால்

�காதார

இ�

��ெபக்�ல்

நடவ�க்ைகயா�ம் .

உங் கள்

வாழ் �ன் ற
��ேயற் ற

நிைலையப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் , நீ ங் கள் த�ப் ��ையப் ெபற் �க் ெகாள் ளலாம் . இந் த �வரமான�
த�ப் ��ப்

ப�வகத்�ல்

தனி

நபர்களின்

அைடயாளத்ைத

நி�வதற் �

மட்�ேம

�ற் ��ம்

பயன்ப�த்தப் ப��ற�. இைத அ�காரிக�க்� அ�ப் �வேதா அல் ல� ேவ� ேநாக்கங் க�க்�ப்
பயன்ப�த்�வேதா �ைடயா�. உங் களிடம் ம�த்�வக் காப் �ட்� அட்ைட இல் ைல என் றால் , 1-877-644-4545
(கட்டண�ல் லாத் ெதாைலப் ேப� எண்) க்� அைழக்க�ம் .
�றப் பான பா�காப் ைபப் ெப�வதற் � எனக் � எத்தைன COVID-19 ேடாஸ்கள் ேதைவ?
�தல் ேடாஸ் ேவைல ெசய் வதற் � �ைறந்த� 14 நாட்கள் எ�த்�க் ெகாள் �ற�. பர�வைதக் �ைறக்க�ம் ,
அ� வழங் ��ன் ற பா�காப் ைப�ம் , பா�காப் �ன் காலகட்டத்ைத�ம் அ�கரிப் பதற் �ம் இரண்டாவ�
ேடாஸ் அவ�யமா�ம் . இரண்டாவ� ேடாஸ் �மார் ஒ� வாரத்�க்�ப் �ற� ேவைல ெசய் �ற�. இந்த
இரண்டாவ� ேடாஸ் எ�த்�க் ெகாண்ட ஒ� வாரத்�க்�ப் �ற�, உங் க�க்�ப் ேபா�மான பா�காப் �
�ைடக்�ம் . �றந்த பா�காப் �க்�, �தல் ேடாஸுக்�ப் �ற� எட்� வாரங் கள் அல் ல� அதற் �ப் �ற�
தான் இரண்டாவ� ேடாஸ் ெகா�க்கப் பட ேவண்�ம் .
த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாள் வதற் � �ைறந்த� 21 நாட்க�க்� �ன்� COVID-19 உள் ளவர்க�க்�, ஒேர ஒ�
ேடாஸ் த�ப் �� அவ�யமா�ம் . த�ப் ���ன் �தல் ேடாஸ் மா�ரி இந்த ேநாய் த்ெதாற் � ேநாெய�ர்ப்�
மண்டலத்�ன் எ�ர்�ைளைவத் ெதாடங் � ைவக்�ற�. எனேவ COVID-19 இ�ந்த ஒ� நப�க்�க்
ெகா�க்கப்ப��ன் ற த�ப் �� ேடாஸ், ஒ�ேபா�ம் ேநாய் த்ெதாற் � ஏற் படாத ஒ� நப�க்� இ�க்�ன் ற
மா�ரி ஒ� �ஸ்டர் �ைளைவக் ெகாண்��க்�ம் . COVID-19 இ�ந்த ஒ� நபர் இரண்� ேடாஸ் த�ப் ��கள்
ெச�த்�க் ெகாள் வ� அபாயமான� அல் ல என்பைத நிைன�ல் ெகாள் ள�ம் .
உங் கள் இரண்டாவ� ேடாஸுக்காக த�ப் �� ைமயத்�ல் உங் க�க்� இரண்டாவ� அப் பா�ண்ட்ெமண்ட்
ெகா�க்கப்ப�ம் .

எனக்�த் த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாண்டதற் கான சான்� �ைடக்�மா?
��ெபக்�ல் , உங் க�க்� த�ப் �� ெச�த்தப் ப�ம் ேபா�, நீ ங் கள் த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாண்டதற் கான
ஒ� கா�த நகல் உங் க�க்� வழங் கப் ப�ம் . இ� COVID-19 உள் ளிட்ட அைனத்�த் த�ப் ��க�க்�ம்
ெபா�ந்�ம் . உங் க�க்� COVID-19 த�ப் �� ெச�த்தப் பட்ட �ற�, த�ப்�� ெச�த்�க் ெகாண்டதற் கான
��ட்டல்

சான் �ம்

�ைடக்�ற�.

த�ப் ��

ெச�த்�க்

ெகாண்டதற் கான

இந்த

சான் �,

உங் கள்

கணிப் ெபா� அல் ல� ெமாைபல் �ைவ�ல் ப��றக்கக் ��ய ஒ� PDF ஃைபலா�ம் . உங் களிடம் த�ப் ��
ெச�த்�க் ெகாண்டதற் கான ��ட்டல் சான் � இ�ந்தா�ம் �ட, உங் கள் சான் �ன் கா�த நகைல
ைவத்��க்�மா� உங் கைள உ��யாக அ���த்��ேறாம் .
நீ ங் கள் COVID-19 த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாண்ட �ற�, �ய-ேசைவ ேபார்ட்ட�ல் த�ப் �� ெச�த்�க்
ெகாண்டதற் கான உங் கள் ��ட்டல் சான் ைற�ம் நீ ங் கள் ப��றக்கம் ெசய் � ெகாள் ளலாம் . அைத
அ��வதற் �, ெசல் ல�ம் https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale ேபார்ட்ட�க்�ள் ெசன் ற�டன், �ன் வ�ம்
�வரங் கைள வழங் �மா� உங் களிடம் ேகட்கப்ப�ம் :
•

உங் கள் �தல் மற் �ம் கைட�ப் ெபயர்;

•

உங் கள் �றந்த ேத�;

•

உங் க�க்� �தல் COVID-19 த�ப் �� ெச�த்தப் பட்ட ேத�;

•

உங் க�க்� �த�ல் ெச�த்தப் பட்ட COVID-19 த�ப் ���ன் �ராண்� ெபயர்;

•

உங் கள் ம�த்�வக் காப் �ட்� எண்.

ஒ� �ைழச் ெசய் � ேதான் றாத பட்சத்�ல் , இந்த �வரங் கள் சரிபார்க்கப் பட்ட�டன், த�ப் �� ெச�த்�க்
ெகாண்டதற் கான உங் கள் ��ட்டல் சான் ைற நீ ங் கள் ப��றக்க இய�ம் . அவ் வா� இ�க்�ம் பட்சத்�ல் ,
ேபார்ட்ட�ல் உங் கள் சான் ைற உங் களால் ப��றக்க இயலா�. �ன் வ�மா� இ�ந்தால் ஒ� �ைழ ெசய் �
காட்டப் ப��ற�:

•

நீ ங் கள் வழங் ��ள் ள �வரங் களில் �ல, ��ெபக் த�ப் �� ப�வகம் அல் ல� Régie de l’assurance maladie
du Québec (RAMQ) ப�ேவட்�ல் உள் ள �வரங் க�டன் ெபா�ந்த�ல் ைல.

•

உங் கள் ெபற் ேறார் RAMQ ப�ேவட்�ல் ப�� ெசய் ய�ல் ைல.

த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாண்ட அைனத்� நபர்க�க்�ம் த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாண்டதற் கான ��ட்டல்
சான் ைற வழங் �வதற் கான ேவைல நைடெபற் �க் ெகாண்��க்�ற�.
14 வய� அல் ல� அதற் �ம் �ழ் ப்பட்டவர்கள் ேபார்ட்ட�ன் �லம் தங் கள் சான் ைறப் ப��றக்க இயலா�.
த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாண்டதற் கான உங் கள் கா�த அல் ல� ��ட்டல் நக�ல் �ைழகள் இ�ந்தால் ,
நீ ங் கள் அவற் ைற சரி ெசய் ய ேவண்�ம் . COVID-19 த�ப் ��- �க்கல் கைளத் �ர்த்தல் ேசைவையத் ேதர்�
ெசய் வதன் �லம் , ஆன் ைலனில் Clic Santé இல் ஒ� அப் பா�ண்ட்ெமன்ட்ைட மட்�ம் ப�� ெசய் �ங் கள் .
�ற� உங் கள் ம�த்�வக் காப் �ட்� அட்ைட அல் ல� �ற அைடயாளச் சான் �க�டன், நீ ங் கள் ேநர�யாக
ஒ� த�ப் �� ைமயத்�க்�ச் ெசல் ல ேவண்�ம் .
த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாண்டதற் கான சான் � பற் �ய ��தல் �வரங் க�க்�, வ�ைக தர�ம் :
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination/proof-covid-19vaccination

நிைன�ல்

ெகாள் ள�ம் :

த�ப் ��

COVID-19

உடன்

ெதாடர்�ைடய

அ���கைளக்

�ைறத்�,

ம�த்�வச் �க்கல் கள் ஏற் படாமல் த�க்�ற�. த�ப் �� ெச�த்�க் ெகாள் வேத பா�காப் �ன் �றந் த
வ�வமா�ம் .

