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ക�ൊവിഡ്-19 
വൊക്ിനു�ള്

 പ്രവര്തിക്കുന്നത് 
എങ്ങകെ?
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ക�ൊവിഡ്-19  
പ്രതിക�ൊധം 
വരുന്ന വഴി

വൊക്ിനും 
സൂക്ഷ്മജീവി�ളം 
 ഒരു ഓട്ടപ്പന്തയ

തികറെ �ഥ

വൊക്ിൻ 
പലവിധം

ക�ൊവിഡ് വൊക്ിൻ 
അറികയണ്ടകതലൊം

വൊ�് സിൻ 
പ�ീക്ഷണ
ഘട്ടങ്ങള്

ക�ൊവിഡ് 19 –
 എങ്ങകെയൊണ് 

വൊക്ിനു�ള്
 പ�ിഹൊ�മൊവുന്നത് ?

വൊക്ികറെ 
പ്രൊധൊെ്ം 

കറഡികയൊ ലൂക്ക
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സൗജെ് ക�ൊവിഡ് 
വൊക്ികെഷൻ 
ജെങ്ങളകെ 
അവ�ൊശം

എന്തുക�ൊണ്ട് 
വൊ�് സിനു�ള് 
സൗജെ്മൊയി 

െല്കണം?

വൊക്ിൻ ലഭ്തക്കൊയി 
അെിയന്തി�മൊയി 

കെയ്ൊവുന്ന 
സൊധ്ത�ള്

വൊക്ിൻ വര്ണ്ണ 
വികവെെം

സൊര്വത്ിത
വൊക്ികെഷൻ
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ക�ൊവിഡ് 
�ണ്ടൊം ത�ംഗം: 

ഇെികയന്ത്?

ക�ൊവിഡികെതിക�
പടുത്തുയര്കതണ്ട

സൊമൂഹി�പ്രതിക�ൊധം

എങ്ങകെ  കെ�ിെണം
ഈ �ണ്ടൊംവ�വികെ ? 

�ണ്ടൊംത�ംഗം
 കെകയ്ണ്ടകതന്ത്?

സ്ിസ് െീസ് കമൊഡൽ -
ക�ൊവിഡ് പ്രതിക�ൊധ

മൊതൃ�

വൊക്ികെഷനും
�ണ്ടൊംത�ംഗവും

അറികയണ്ട
�ൊ�്ങ്ങള്
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 B.1.617 
ഇന്ത്ൻ വ�കഭദം

ജെിത�മൊറ്ം 
സംഭവിക്കുന്നകതങ്ങകെ?

ക�ൊകറൊണ വവറസ് : 
ജെിത�കരേണി 

െിര്ണയവും 
വംശൊവലി�ളം

ക�ൊകറൊണ വവറസ് 
ജീകെൊം ആര് എൻ എ 

ഘെെയുകെ വിശദപഠെം
�ണ്ടൊംത�ംഗവും

ജെിതവ്തിയൊെവും

മഹൊമൊ�ിയുകെ 
�ൊലകത 

അതിജീവെകശഷി
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പതിവുസംശയങ്ങളം 
മറുപെിയും

വൊക്ിൻ ശങ്ക
 ഉകപക്ഷിക്കു�. 

ഉെൻ തകന്ന വൊക്ിൻ 
സ്ീ��ിക്കു�

ക�ൊവൊക്ിനും
 ക�ൊവിഷീൽഡം : 
ഏതൊണ് കമച്ം ?

ഓക്്ക്ൊഡ്
വൊക്ിൻ

സ്പുെ്െി�് 
വൊക്ിൻ

�ണ്ടൊംവ�വും
വൊക്ിനും

്ലപ്രൊപ്ിയും

https://luca.co.in/covid-vaccine-dr-b-ekbal/
https://luca.co.in/lets-vaccinate/
https://luca.co.in/covishield-vs-covaxin/
https://luca.co.in/oxford-vaccine/
https://youtu.be/uS0kDvSjhrU
https://luca.co.in/russias-sputnik-v-vaccine/
https://luca.co.in/lets-vaccinate/
https://luca.co.in/covid-vaccine-dr-b-ekbal/
https://luca.co.in/covishield-vs-covaxin/
https://luca.co.in/oxford-vaccine/
https://luca.co.in/russias-sputnik-v-vaccine/
https://youtu.be/uS0kDvSjhrU


kwi-b-§Ä-¡p-Å 
a-dp-]-SnIÄ

മൊസ്ികറെ
പ്രൊധൊെ്ം

വൊക്ിൻ
എടുകക്കണ്ടൊതവര്

ആക�ൊകക്ക ?

വൊക്ിൻ
എടുതൊലം

ക�ൊഗം വരുകമൊ ?

�ണ്ട്കഡൊസ് 
എടുതിട്ം
ക�ൊവിഡ് 
ബൊധിച്ചു ?

അലര്ജിയും
വൊക്ിനും ?

വൊക്ിെികല
ഘെ�ങ്ങള്

 പ്രശ്നമൊകണൊ?

ഗര്ഭിണി�ളം
മുലയൂട്ന്ന 

അമ്മമൊരും

ക�ൊവിഡ്
വൊയുവിലൂകെ
പ�രുകമൊ?

�ണ്ടൊംകഡൊസ് 
മകറ്ൊരു
വൊക്ിൻ

ആ�ൊകമൊ ?

പ്രതിക�ൊധകശഷി 
കുറഞ്ഞവരും 

�ൊൻസര്
ക�ൊഗി�ളം

വൊക്ിെ് 
എതിക�യുള്ള
പ്രെ�ണങ്ങള്

ക�ൊഗം വന്ന് 
മൊറിയവര്

വൊക്ികെടുക്കകണൊ ?
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FACT CHECK
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