
த���ச�
ெகாேரானா ைவரஸு��எத�ரான த���ச� உ�கைள��ம�றவ�கைள��பா�கா�க�ற�. ந�ைறய
ேப���த���ச� ேபா��ேபா�,   ைவர� அ����த� �ைறவாகஇ����. அதனா� பல�இனி
ேநா� வா��பட மா�டா�க�.
ம���வமைனகளி����� ப��ைகைள ப�ற ேநாயாள�க� பாவ��கலா�. 
 த���ச� எ�ப�த�னா�வ ம��� ெஜ�மனிய�� உ�ளஅைனவ���� இலவச�. எனேவ
த���ச��� யா��பண� ெச��த ேவ��யத��ைல, யாைர��க�டாய�ப� �த
��யா�.ஆனா�பல��� த���ச� ேபா�டா�ம��ேம நா� ெகாேரானா ெதா��ேநாைய ������
ெகா��வர ���� .

ேம�� ேவ�எ�ன உதவ�க �
ேபா�மான   நப�க���   த���ச�ேபாட�ப �� வைர, நா�க�  இைடெவளிைய   கைட �ப���க 
 ேவ��� .
இ�ைலெயனி�ம���வமைனக�ந�ர�ப�ய����� , கைடக�  �ட�ப��,   ��ட�க�   தைட
ெச�ய�ப��.    நா�� �க��  அணி�� ெகா�ள  ேவ���. ெகாேரானா   ைவர��கான 
 வ�ைரவான  ேசாதைனகைள��க�  ெச�ய���ய   பல இட�க��  இ�ேபா�உ�ளன.  
இ�த ேசாதைனக��இலவச� .
ெகாேரானா   எ�சரி�ைகபய�பா�ைட�   பல�  பய�ப��தஇ� உத� �.

ேம�� வ�ரிவானதகவ�கைள   நா� எ�ேககாணலா�  
 ெகாேரானாம���  த���ச� ப�ற�ந�ைறய தகவ�க�  உ�ளன.
 �ரத���டவசமாக,   தவறான  தகவ�க��ந�ைறய உ�ளன,   எ� சரி, எ� தவ� எ�பைதந�ைனவ�
� ெகா�வ�  அ�வள�எளிதான�  அ�ல.
பா�கா�பான   ம���ந�பகமான  தகவ�க ளி�ஆதார�கைள   ம��ேம  ந���க�.
ேஜ�மனிய�   ஒ�வரா�ெகாெரானா���   பா�கா�பான   தகவைலராப�� ேகா� 
இ��������    (ஆ�.ேக.ஐ) www.rki.de , ம�த�ய�காதார  அைம�ச��   (ப�.எ�.ஜி )
www.bundesgesundheitsministerium.de அ�ல�  www.zusammengegencorona.de ம���  
ெபடர�ெச�ட�  ஆஃ� ெஹ��  எஜுேகஷ� (BZgA) www.infektionsschutz.de
கா�ப����ளா�     ந��சயமாக,   ��க� ���இ��த ஒ� ம���வரிட�  
எ�ேபா��ேக�கலா � .

�த�ய ெகாேரானாைவர� (SARS-CoV-2) உலக���வ��  உ�ள�,    அ� அ�ப�ேய இ����. 
ஆனா�நா�க�  அைனவ��  ஒ�றாகேச���  ெகாெரானா   ெதா�� ேநா�   அ����த�� 
 இ���வ�லக��  ெகா�ள  ����.  நா� அைனவ��  ����இய�பாக  ஒ�றாக  வாழ����. 
இைத அைடய,  அைனவ��உதவ ேவ���.  

��க� எ�வா�ெகாெரானா  ெதா��ேநாய�����    
 உ�கைளவ��வ��கலா  �

எ�க� �க���ப�கமான   
 www.ki-lippe.de இ�, எ�க� 
 Instagram கண��  @ki_kreislippe
ம�� � YouTube ேசன �
ki_kreislippe இ� ஆ�ைலனி�  
 காணலா�.

Stand: 17. September 2021

Tamil



ெஜ�மனிய��   4  த���ச�க � அ��கரி�க�ப���ளன,அைவ பய��ள  ம���  பா�கா�பானைவ
உ�ப�த�யாள�க�    பேயாெட�/ ஃைபச�,  மாட�னா , அ��ராெஜெனகா    ம���ஜா�ச�  & ஜா�ச�.
பேயாஎ�ெட�   /ஃைபச�  , மாட�னா  ம���அ��ராெஜெனகா    �ல�  ��க� இர��  �ைறத���ச� ேபாட
ேவ���,ஜா�ச�  & ஜா�ச�  ஒ� �ைறம��ேம .

ெகாேரானா   ைவரஸு��எத�ரான த���ச�களி�   வள��ச�  மிக வ�ைரவாக�  ெச�ற�, ஏெனனி�  உலெக�க���  
 உ�ளபல வ��ந�க�   ஒேர ேநர�த��  அவ�ற��  ேவைல ெச�க�றா�க�.   ஆரா��ச�ையவ�ைரவாக�   ெச�ய ந�ைறயபண�
ெசலவ�ட�ப���ள�.   ��தலாக,   ெகாேரானா   ைவர�க��த�யைவ  அ�ல, எனேவவ��ஞானிக�  ஏ�கனேவ  இேத
ேபா�றைவர�கைள�   ப�ற� ந�ைறயஅற��த���தன�.  �த�ய ெகாேரானா   ைவர�உலக� ��வ��  பர�வதா�,  
 த���ச�ைய��   வ�ைரவாக ேசாத��க ���� .
ெஜ�மனிய��   ஒ�த���ச� அ�� கரி�க�ப ட, அ� மிக��  கவனமாக  ேசாத��க�ப�க�ற�.   த���ச�அ�மத��க�ப�ட  
 ப��ன��   ெதாட���க�காணி�க�ப�� . www.zusammengegencorona.de/impfen/impfstoffe/so-sicherheit-ist-die-corona-schutzimpfung இ�
இைத� ப�ற� ேம��ப��கலா� .
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த���ச�  ெகாேரானாைவரஸுட�   ஒ� �வ�ரேநாய�����   பா�கா�க�ற  �

ேகாவ��  -19 இ� ெபா�வானஅற��ற�க �                                                       ேகாவ��  -19 இ����  சா�த�யமானச��க�க �

ெகாேரானா த���ச� *

எ�க� �க���ப�கமான   
 www.ki-lippe.de இ�, எ�க� 
 Instagram கண��  @ki_kreislippe
ம�� � YouTube ேசன �
ki_kreislippe இ� ஆ�ைலனி�  
 காணலா�.

*உசா��ைண: Europäische Zulassung, Empfehlung der Ständigen Impfkommission, Impfverordnung des Bundesministeriums für Gesundheit, 
Zusammen gegen Corona

த���ச� ���ப�ற� வழ�கமான   எத��வ�ைனக�
த���ச����   ப�ற�உ�க� உட�� ஒ�எத��வ�ைன  உணரலா�.   இ�த எத��வ�ைனக�ேநாெயத����   அைம�� 
 ெசய�ப�க�ற�   எ�பத�கானஅற��ற�யா��.  இ� ந�ல� ம��� த���ச�ய��  வ�ைளவ��ஒ� ப�த�யா��.   
 ெப��பா��,ப�க வ�ைள�க�   24 மணி ேநர�த����   ப�ற� ேபா�வ�� � .
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