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அறிமுகம் 

சுகோதோர அகமச்சகம் (அகமச்சகம்)  ைத்தும் நகோவிட்-19 தடுப்பூசி மற்றும் 
ந ோய்த்தடுப்புத் திட்ைம் (திட்ைம்) மூலம் நகோவிட்-19 தடுப்பூசிகள் நியூசிலோந்து/ 
Aotearoa-வில் கவளியிைப்படுகின்றன. இது நியூசிலோந்தின் மிகப்கபரிய 
ந ோய்த்தடுப்பு திட்ைமோகும். 

இந்தத் திட்ைம் நியூசிலோந்து/ஆட்நைோநரோவோவில் தகுதியுள்ள அகனவருக்கும் இலவச 
COVID-19 தடுப்பூசிககள வழங்கும். Medsafe சமீபத்தில் Pfizer/BioNTech நகோவிட்-19 
தடுப்பூசிகய (தடுப்பூசி) 12 வயது மற்றும் அதற்கு நமற்பட்ைவர்களுக்குப் 
பயன்படுத்துவதற்கோன தற்கோலிக அனுமதிகய வழங்கியது, முன்பு தடுப்பூசி 16 மற்றும் 
அதற்கு நமற்பட்ைவர்களுக்கு மட்டுநம அங்கீகரிக்கப்பட்ைது. பின்னர் அகமச்சகம் 
வழங்கிய ஆநலோசகனககள அகமச்சரகவ பரிசீலித்தது 

12-15 வயதுகைய எங்கள் இகளஞர்களுக்கோன 'பயன்படுத்துவதற்கோன முடிகவ' 
அங்கீகரித்துள்ளது. 

ஐக்கிய  ோடுகள் சகப (UN) நகோவிட்-19 கதோைர்போன ககோள்ககககள உருவோக்குவதில் 
குழந்கதகளின் உரிகமகளுக்கு முன்னுரிகம அளிக்குமோறு அரசோங்கங்ககளக் 
நகட்டுக்ககோண்டுள்ளது, இது ஒரு குழந்கதயின் உரிகமகள் மீதோன ஐ ோ 
உைன்படிக்ககக்கு இகசவோனது [1]. 12-15 வயதுகையவர்களுக்கோன தகுதி 
அளவுநகோல்களுைன், இது எங்கள் இகளயவர்களுக்கோன தகவலறிந்த ஒப்புதல் 
கசயல்முகற பற்றிய வழிகோட்டுதகலயும் ககோள்கக அறிக்கககயயும் 
வழங்குவதற்கோன வோய்ப்கப வழங்குகிறது. 

 

ந ோக்கம் 

12-15 வயதுகைய எங்கள் இகளஞர்களுக்கு COVID-19 தடுப்பூசியின் 
நிர்வோகத்திற்கோன தகவலறிந்த ஒப்புதல் குறித்த வழிகோட்டுதல் மற்றும் ககோள்கக 
அறிக்கககய வழங்குதல். பள்ளி, சமூகம் மற்றும் வசதி அல்லது குடியிருப்பு 
பரோமரிப்பு அடிப்பகையிலோன தடுப்பூசிக்கோன பல்நவறு நதகவககள கதளிவோகக் 
கண்ைறியவும் இது கசயல்படுகிறது. 

 

 

 



 
 

கோப்புறுதி அறிக்கக 

Pfizer/BioNTech தடுப்பூசிக்கோன திட்ைத் தகுதி அளவுநகோல் 12 வயது மற்றும் அதற்கு 
நமற்பட்ைவர்ககள உள்ளைக்கியது. 

 

ஒப்புதல் அளித்தல் 
12-15 வயதுடடய இடளஞர்கள் whānau அல்லது ஒரு நம் கமொன ந ருடன் 
தடுப்பூசி  ற்றி விவொதிக்க  ரிந்துடைக்கிற ொம். 

தடுப்பூசி எவ்வோறு அவர்ககளப் போதுகோக்கிறது மற்றும் அவர்கள் நகட்கக்கூடிய 
நகள்விகளுக்கோன பதில்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்ககள சுகோதோர அகமச்சகத்தின் 
இகையதளத்தில் இகளஞர்கள் அறிந்து ககோள்ளலோம். 

   

சமூகம் சோர்ந்த தடுப்பூசி 

தடுப்பூசி நபோடுவதற்கு முன், ஒரு சுகோதோர நிபுைர் அந்த இகளஞனுைன் தடுப்பூசி 
பற்றி விவோதிப்போர் மற்றும் ஏநதனும் நகள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியும். 
இகளஞருக்கு  ல்ல புரிதல் இருந்தோல், அவர்கநள தடுப்பூசி நபோடுவதற்கு ஆம் 
அல்லது இல்கல என்று கசோல்லலோம். கபற்நறோர் அல்லது பரோமரிப்போளர் 
விரும்பினோல் ஒப்புதல் அளிக்கலோம்.  

 

 பள்ளி அடிப்பகையிலோன தடுப்பூசி 

இந்தத் திட்ைம் அதன் ககோள்கககய முந்கதய பள்ளி அடிப்பகையிலோன 
தடுப்பூசி திட்ைங்களுைன் சீரகமக்கும் மற்றும் பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் 
அகனத்து நகோவிட் -19 தடுப்பூசிகளுக்கும் இகளஞரின் கபற்நறோர் அல்லது 
போதுகோவலரிைமிருந்து எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் நதகவப்படும். 

   

வசதி அல்லது குடியிருப்பு பரோமரிப்பு அடிப்பகையிலோன தடுப்பூசி 

Oranga Tamariki-இன் பரோமரிப்பின் கீழ் ஒரு பரோமரிப்பு வசதி அல்லது 
குடியிருப்பில் வசிக்கும் இகளஞர்கள் மற்ற மருத்துவ சிகிச்கசகள் மற்றும் 
தடுப்பூசிகளுக்கு தகவலறிந்த ஒப்புதலுக்கோக அவர்களின் வழக்கமோன 
கசயல்முகறகயப் பின்பற்றுவோர்கள். 

 

 



 
 

ககோள்கக அறிக்கக ந ோக்கங்கள் 

12-15 வயதிற்குட்பட்ை எங்கள் இகளயவர்களுக்கோன தகவலறிந்த ஒப்புதல் 
கதோைர்போன ககோள்கக அறிக்ககயின் பல்நவறு கூறுகளுக்கோன திட்ை 
ந ோக்கங்ககள பின்வரும் பிரிவு நகோடிட்டுக் கோட்டுகிறது. 

1. பள்ளி அடிப்பகையிலோன தடுப்பூசி 
2. சமூகம் சோர்ந்த தடுப்பூசி 
3. வசதி அல்லது குடியிருப்பு பரோமரிப்பு அடிப்பகையிலோன தடுப்பூசி 
 

பள்ளி அடிப்பகையிலோன தடுப்பூசி 

 
1.1 அகனத்து பள்ளி அடிப்பகையிலோன தடுப்பூசிகளும் சுகோதோர அகமச்சகத்தின் 

பள்ளி அடிப்பகையிலோன ந ோய்த்தடுப்பு நசகவ வழங்குவதற்கோன 
தரநிகலகள் நிபுைத்துவத்திற்கு இைங்க நவண்டும். 

1.2 இந்தத் திட்ைம் இகளஞர்களுக்கு அவர்களின் முடிகவ கதரிவிக்க உதவும் 
வயதிற்கு ஏற்ற தகவகல வழங்கும். இதில் தடுப்பூசிக்கு பின் பரோமரிப்பு மற்றும் 
ஆநலோசகனகளும் அைங்கும். 

 
1.3 ந ோய்த்தடுப்பு ஆநலோசகன கமயம், இளம் வயதினருக்கோன ஒப்புதல் 

கசயல்முகறயுைன் சுகோதோர வழங்கு ர்ககள ஆதரிக்க 
நிகழ்நிகல(online) கற்றல் கதோகுதிகய வழங்கும். 

1.4 கல்வி வழங்கு ர்கள் மோைவர்கள் மற்றும் கபற்நறோர்கள் மற்றும் 
போதுகோவலர்களுக்கு, அகமச்சகத்தின் வழிகோட்டுதல் மற்றும் கல்விப் 
கபோருட்களுைன் இகைந்து அவர்களின் முடிகவத் கதரிவிக்க உதவும் 
தடுப்பூசி பற்றிய தகவல்ககள வழங்குவோர்கள்  

1.5 தடுப்பூசிக்கு தகுதியுகையவர்களுக்கு வழங்க கல்வி வழங்கு ர்களுக்கு 
ஒப்புதல் படிவங்ககள இந்த திட்ைம் வழங்கும், இது குடும்பம்/ whanau 
அடிப்பகையிலோன முடிகவடுப்பகத ஆதரிக்க நபோதுமோன ந ரத்கத 
அனுமதிக்கும். 

 



 
 

1.6  பள்ளி அடிப்பகையிலோன தடுப்பூசி வழங்கு ர்கள் தடுப்பூசிகய 
நிர்வகிக்கும் நபோது கல்வி அகமச்சகத்தின் தகவலறிந்த ஒப்புதல் 
ககோள்ககக்கு இைங்குவோர்கள், அதில் தடுப்பூசிக்கு முன் கபற்நறோர் 
அல்லது போதுகோவலரிைமிருந்து எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் கபறப்படும் மற்றும் 
நகோவிட் ந ோய்த்தடுப்பு பதிநவட்டில் (CIR) பதிவு கசய்யப்பட்டும். இதில் 12 
வயதுக்கு நமற்பட்ை அகனத்து மோைவர்களும் அைங்குவர். 

1.7  தடுப்பூசிகய நிர்வகிக்கும் சுகோதோர வழங்கு ர்கள் தடுப்பூசிகயப் பற்றி 
மோைவர்களுக்குத் கதரிவிப்போர்கள் மற்றும் தடுப்பூசிக்கு முன் 
மோைவர்களின் சம்மதத்கத உறுதிப்படுத்துவோர்கள். 

 
     சமூகம் சோர்ந்த தடுப்பூசி 

 
1.8 12-15 வயதிற்குட்பட்ை இகளஞகர தகுதியற்றவர் என்று கருதுவதற்கு 

கோரைம் இல்லோவிட்ைோல், சுகோதோர வழங்கு ர் அவகர தகுதியோனவர் 
என்று கருதுவோர். இந்தத் திட்ைம் இகளஞர்களுக்கு அவர்களின் முடிகவத் 
கதரிவிக்க வயதுக்கு ஏற்ற தகவல்ககள வழங்கும். தடுப்பூசிக்குப் பிறகு 
கவனிப்பு மற்றும் ஆநலோசகனத் தகவல்கள் இதில் அைங்கும். 

 
1.9 12-15 வயதிற்குட்பட்ைவர்களுக்கு தடுப்பூசி நபோடுவதற்குத் 

தகுதியுகையவர்கள் ஒப்புதல் அளிக்க உரிகம உண்டு என்பகத சுகோதோர 
வழங்கு ர்கள் அங்கீகரிப்போர்கள், நமலும் அவர்களின் முடிவு CIR இல் 
பதிவு கசய்யப்படும். 

1.10 சுகோதோரப் பரோமரிப்பு வழங்கு ர்கள், இகளஞரின் திறன், புரிதல் மற்றும் 
முதிர்ச்சி ஆகியவற்கற மதிப்பிடுவதற்குத் தங்கள் கதோழில்முகறத் 
தீர்ப்கபப் பயன்படுத்த நவண்டும். 

 
1.11 ஒரு சுகோதோர வழங்கு ர் திருப்தியகையோத பட்சத்தில், ஒரு இகளஞன் 

தகவலறிந்த சம்மதத்கத அளிக்கும் திறன் ககோண்ைவனோக இருந்தோல், 
இரண்ைோவது கருத்கதப் கபற நவண்டும் அல்லது கபற்நறோர் அல்லது 



 
 

போதுகோவலரின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் கபறப்பை நவண்டும். 

1.12 அவர்களின் சோர்போக சரியோன முகறயில் ஒப்புதல் கபறப்பட்ைோல், 
வழங்கு ர் 12-15 வயதுகைய இகளஞர்களுக்கு தடுப்பூசி பற்றிய 
தகவல்ககள வயதுக்கு ஏற்ற வககயில் வழங்குவோர் மற்றும் அவர்களின் 
கருத்துகளுக்கு பதிலளித்து பரிசீலிப்போர். 

 
1.13 ந ோய்த்தடுப்பு ஆநலோசகன கமயம், இளம் வயதினருக்கோன ஒப்புதல்  

1.14 கசயல்முகறயுைன் சுகோதோர வழங்கு ர்ககள ஆதரிக்க 
நிகழ்நிகல(online) கற்றல் கதோகுதிகய வழங்கும். 

 
வசதி அல்லது குடியிருப்பு பரோமரிப்பு அடிப்பகையிலோன தடுப்பூசி 

 
1.15 ஒரு இகளஞன் ஒரு குடியிருப்பு அல்லது ஆதரவோன தங்குமிைங்களில் 

வசிக்கும் இைத்தில், தகவலறிந்த ஒப்புதல் மற்ற மருத்துவ சிகிச்கசகள் 
மற்றும் தடுப்பூசிகளுக்கு அவர்களின் வழக்கமோன கசயல்முகறகயப் 
பின்பற்றும். 

 
1.16  சுகோதோர வழங்கு ர்கள் இகளஞரின் கருத்துக்கள் மற்றும் 

விருப்பங்ககள அங்கீகரிக்க நவண்டும், நமலும் கருத்து நவறுபோடுகள் 
இருந்தோல், ஆநலோசகன மற்றும் சட்ை நசகவகளின் ஆநலோசகனகள் 
மற்றும் நுகர்நவோரின் வழக்கமோன சுகோதோர வழங்கு ர் நதகவப்படுவோர். 

1.17  தடுப்பூசிகயப் பற்றி நுகர்நவோர்  ன்கு புரிந்துககோள்வகதயும், 
அவர்களின் முடிவு CIR-ல் பதிவு கசய்யப்படுவகதயும் உறுதிகசய்ய, 
சுகோதோர வழங்கு ர்கள் கபோருத்தமோன முடிகவடுக்கும் கருவிககளப் 
பயன்படுத்துவோர்கள். 
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