
 

க ோவிட்-19 இலிருந்து உங் ள் 
குழந்தை தை  போது ோத்ைல் 
5 முைல் 11 
வயதுதையவர் ளுக் ோன 
க ோவிட்-19 க ோய்த்ைடுப்புத் திட்ைம் 

 

 



 

5 முதல் 11 வயதுடைய குழந்டதகளுக்கான ககாவிட்-19 தடுப்பூசி  
ஃதபசர் ைடுப்பூசிதய ஒரு குழந்தைக்கு (குழந்தை ளுக் ோன உருவோக்குவைன் மூலம்,  
க ோவிட்-19 க்கு எதிரோ  5 முைல் 11 வயதிற்குட்பட்ை ைமரிக்கிதயப் போது ோக்  பபற்க ோர் ளும்  
பரோமரிப்போைர் ளும் வோய்ப்தபப் பபற்றுள்ைனர். குழந்தை ள்க்கு பயன்படுத்ைப்படும்  
ைடுப்பூசியோனது குழந்தை ளுக் ோன ஃதபசர் ைடுப்பூசியின் ஒரு பதிப்போகும், குத ந்ை அைவு  
மற்றும் சிறிய அைவு ப ோண்ைது.  
 
குழந்தை ள் முழுதமயோ  போது ோக் ப் படுவைற்கு இரண்டு கைோஸ் ைடுப்பூசி ள் கைதவ.  
இதவ குத ந்ைது 8 வோர இதைபவளியில் இருக்குமோறு பரிந்துதரக்கிக ோம். கைதவப்பட்ைோல்,  
உங் ள் பிள்தை க ோபயதிர்ப்புத் ைடுப்பு மருந்து ளுைன் சிகிச்தசதயத் பைோைங்கினோல், 
 இதைபவளிதய குத ந்ைபட்சம் 21  ோட் ளுக்குக் குத க் லோம். 
 
உங் ள் பிள்தைதயப் போது ோப்போ  தவத்திருக் வும், உங் ள் whānau மற்றும் சமூ த்தை 
COVID-19 இலிருந்து போது ோக்  உைவுவைற் ோ வும் க ோய்த்ைடுப்பு மருந்து தை சு ோைோர 
அதமச்ச ம் பரிந்துதரக்கி து. 



தடுப்பூசியின் நன்டைகள் 

க ோய்த்ைடுப்பு என்பது குழந்தை ள் போது ோப்போ  தவத்திருக்கும் ஒரு முக்கியமோன 
வழியோகும், சூரிய பவளிச்சத்திலிருந்து  ோப்பது அல்லது சீட் பபல்ட் அணிவது கபோன் து. 
இது உங் ள் குழந்தை ள் மீது  டுதமயோன க ோய் ளிலிருந்து போது ோக்கி து மற்றும் 
உங் ள் whānau மற்றும் சமூ த்தில் பரவும் க ோய் தை நிறுத்துகி து. 

நியூசிலோந்தில், குழந்தை ளுக்கு  க்குவோன் இருமல் (பபர்டுசிஸ்), ைட்ைம்தம மற்றும் 
கபோலிகயோ உட்பை 12 க ோய் ளுக்கு எதிரோ  இலவச ைடுப்பூசி ள் கபோைப்படுகின் ன. 

ககாவிட்-19க்கு எதிரான கநாய்த்தடுப்பு ைருந்துகளின் நன்டைகள் 

5 முைல் 11 வயதுதைய குழந்தைக்கு க ோய்த்ைடுப்பு ஊசி கபோடுவது, க ோவிட்-19 க்கு மி வும் 
போதிக் ப்பைக்கூடிய whānau உறுப்பினர் தைப் போது ோக்  உைவுகி து. 

க ோவிட்-19 தவரஸ்  ணிக்  முடியோைைோ  இருக் லோம். க ோவிட்-19 பபோதுவோ  குழந்தை ளுக்கு 
கலசோன விதைவு தை ஏற்படுத்துகி து, சளி கபோன்  அறிகுறி ளுைன், சில குழந்தை ள் 
 டுதமயோ  க ோய்வோய்ப்பட்டு மருத்துவமதனயில் அனுமதிக் ப்பை கவண்டும். ைோமதரக்கும் 
அரிைோ  இருக் லோம் 

மல்டிசிஸ்ைம் இன்ஃப்ைகமட்ைரி சிண்ட்கரோம் (எம்ஐஎஸ்-சி) கபோன்  சிக் ல் ளுக்கு தீவிர 
சிகிச்தச கைதவப்பைலோம். க ோவிட்-19 இன் கலசோன நி ழ்வு ளுக்குப் பி கும், குழந்தை ள் 
நீண்ை  ோல விதைவு தையும் (நீண்ை க ோவிட் என அறியப்படுகி து) அனுபவிக் லோம். 

பபரியவர் தைப் கபோலகவ, உங் ள் குழந்தைக்கும் க ோவிட்-19 தவரஸோல் 
போதிக் ப்பட்டிருந்ைோல், அவர் ள் தவரதஸ மற் வர் ளுக்கு அனுப்பலோம். 



 

ஃடைசர் தடுப்பூசியின் ைாதுகாப்பு 
5 முைல் 11 வயது வதரயிலோன குழந்தை ளுக் ோன ஃதபசர் ைடுப்பூசி இந்ை வயதிற்குட்பட்ை  
குழந்தை ளுைன் மருத்துவ பரிகசோைதன ள் மூலம் எடுக் ப்பட்ைது. பபோதுவோ , பு ோரளிக் ப்பட்ை  
பக்  விதைவு ள் கலசோனதவ, நீண்ை  ோலம் நீடிக் வில்தல, கமலும் அதவ மற்  வழக் மோன  
ைடுப்பூசி ளின் பக்  விதைவு ள் கபோன் து. உணவு ஒவ்வோதம ப ோண்ை ைமரிக்கிக்கு ைடுப்பூசி  
பரிந்துதரக் ப்படுகி து. கவறு சில ைடுப்பூசி தைப் கபோலல்லோமல், ஃதபசர் ைடுப்பூசியில் உணவு,  
பெலட்டின் அல்லது கலபைக்ஸ் இல்தல. 
ஒவ்வோதம  ோரணமோ  யோரோவது இந்ைத் ைடுப்பூசிதயப் பப  முடியோமல் கபோ லோம் என்பைற் ோன 
ஒகர  ோரணம், அவர் ளுக்கு ஃதபசர் ைடுப்பூசியின் முந்தைய கைோஸ் அல்லது ைடுப்பூசியில் உள்ை 
மூலப்பபோருள் மூலம்  டுதமயோன ஒவ்வோதம எதிர்விதன (அனோபிலோக்ஸிஸ்) இருந்திருந்ைோல் 
மட்டுகம. 
குழந்தை ளுக் ோன ஃதபசர் ைடுப்பூசி மற்  வழக் மோன குழந்தை பருவ ைடுப்பூசி தைப் கபோலகவ 
 டுதமயோன ஒப்புைல் பசயல்முத க்கு உட்பட்டுள்ைது. மருத்துவ பரிகசோைதன ள் எதுவும் 
ைவிர்க் ப்பைவில்தல மற்றும் அைன் போது ோப்பு கசோைதனயில் எந்ை மூதலயிலும் 
ைவிர்க் ப்பைவில்தல. 

தடுப்பூசிக்கு உங்கள் குழந்டதகடை தயார்ைடுத்துதல் 
1. உங் ள் ைோமரிக்கி நிம்மதியோ  உணர ஊக் மளிக் வும். 
2. அவர் ள் சோப்பிை மற்றும் குடிக்  ஏைோவது இருக்  கவண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்ைவும். 
3. அவர் ளின் கமல் த தயப் போர்க் வும் அணு வும் எளிைோக்கும் ஆதை தை அவர் ள் 
அணிந்துள்ைோர் ைோ என்பதைச் சரிபோர்க் வும். 
அவர் ள் ப ோஞ்சம் பைட்ைமோ  இருந்ைோல், பமன்தமயோன பபோம்தம அல்லது ஃகபோன் கபோன்  
அவர் ளின்  வனத்தை திதசதிருப்பும் ஏைோவது ஒன்த  சந்திப்பிற்கு அதழத்துச் பசல்வது 
வரகவற் த்ைக் து. 
உங் ள் ைோமரிக்கி க ோய்த்ைடுப்பு மருந்து ளுக்கு முந்தைய எதிர்விதைவு தைக் 
ப ோண்டிருந்ைோல், உங் ள் ைடுப்பூசியோைருக்குத் பைரியப்படுத்ைவும், சந்திப்புக்கு முன் உங் ள் 
மருத்துவரிைம் கபசவும் அல்லது க ோவிட் ைடுப்பூசி பெல்த்தலன் - 0800 28 29 26 இல் பயிற்சி 
பபற்  ஆகலோச ரிைம் கபசவும். 



சம்ைதம் 
ஒரு பபற்க ோர், பரோமரிப்போைர் அல்லது சட்ைப்பூர்வ போது ோவலர் உங் ள் பிள்தையுைன் 
அவர் ளின் நியமனம்( ளுக்கு) ைடுப்பூசி கபோடுவைற் ோன ஒப்புைதல வழங்  பபோறுப்போன வயது 
வந்ைவரோ  இருக்  கவண்டும். சந்திப்பில், பபரியவர் மற்றும் குழந்தை இருவரும் அவர் ள் 
விரும்பும் பல க ள்வி தைக் க ட் லோம். 
ைக்க விடைவுகள் 
எந்ைபவோரு க ோய்த்ைடுப்பு மருந்தைப் கபோலகவ, உங் ள் பிள்தைக்கு த  வலி மற்றும் ஊசி 
கபோைப்பட்ை இைத்தில் சிவத்ைல், வலி அல்லது வீக் ம் ஏற்பை வோய்ப்புள்ைது. பபோதுவோ  ஒன்று 
அல்லது இரண்டு  ோட் ளுக்குள் ஏற்பைக்கூடிய பி  எதிர்விதன ள் பின்வருமோறு: 
•  ைதலவலி 
•   ோய்ச்சல் (சூைோ  உணர்கிக ன்) 
•  குமட்ைல் (உைம்பு சரியில்தல), வோந்தி, வயிற்றுப்கபோக்கு 
•  கசோர்வு 
•  பபோது அபசௌ ரியம் (உைல்நிதல சரியில்லோமல் இருப்பது, வலி ள் மற்றும் வலி ள்). 

இதவ பபோதுவோனதவ மற்றும் ைடுப்பூசி கவதல பசய்வதைக்  ோட்டுகின் ன. ஓய்தவ 
ஊக்குவித்ைல் மற்றும் ஏரோைமோன திரவங் தை வழங்குைல் உைவும். 
Pfizer க ோவிட்-19 ைடுப்பூசிக் ோன  டுதமயோன எதிர்விதன ள் மி வும் அரிைோனதவ மற்றும் 
பபோதுவோ  ைடுப்பூசி கபோட்ை சில நிமிைங் ளில் ஏற்படும். இந்ைக்  ோரணத்திற் ோ , இது  ைந்ைோல் 
மருத்துவ ஊழியர் ைோல் ஏகைனும் மருத்துவ சிகிச்தச பபறுவதை உறுதிபசய்ய நீங் ளும் உங் ள் 
குழந்தையும்  ண் ோணிப்புப் பகுதியில் தவக் ப்படுவீர் ள் 

       டுதமயோன ஒவ்வோதம எதிர்விதனயின் அறிகுறி ள் பின்வருமோறு: 
• சுவோசிப்பதில் சிரமம் 
• மு ம் மற்றும் பைோண்தை வீக் ம் 
• கவ மோன இையத் துடிப்பு 
• உைல் முழுவதும் ஒரு கமோசமோன பசோறி 
• ைதலச்சுற் ல் மற்றும் பலவீனம். 



 
உங் ள் பிள்தை இந்ை அறிகுறி ளில் ஏகைனும் 
ஒன்த  அனுபவிப்பதை நீங் ள்  வனித்ைோல், 
மருத்துவ ஊழியர் ளுக்கு உைனடியோ த் 
பைரியப்படுத்ைவும். ைடுப்பூசி கபோடும் இைத்தில் 
நீங் ள் இல்தலபயன் ோல், 111 அதழக் வும். 
மகயோ ோர்டிடிஸ் மற்றும் பபரி ோர்டிடிஸ் 
ஆகியதவ ஃதபசர் ைடுப்பூசியின் மி வும் 
அரிைோன ஆனோல் தீவிர பக்  விதைவு ள். 
மருத்துவ பரிகசோைதன ளில், 5 முைல் 11 வயது 
வதரயிலோன குழந்தை ளில் எந்ை வழக்கு ளும் 
 ோணப்பைவில்தல, இருப்பினும் ைடுப்பூசி 
கபோைப்பட்ை அதனத்து வயதினருக்கும் 
அறிகுறி தைப் பற்றி எச்சரிக்த யோ  இருப்பது 
முக்கியம். ைடுப்பூசி கபோைப்பட்ை  ோட் ளில் 
அல்லது வோரங் ளில் உங் ள் பிள்தைக்கு 
பின்வரும் அறிகுறி ள் ஏகைனும் இருந்ைோல், 
உைனடியோ  மருத்துவ உைவிதயப் பப வும். 
 
ைகயார்கார்டிடிஸ் ைற்றும் பைரிகார்டிடிஸ் 
அறிகுறிகள்: 

• அவர் ளின் மோர்பில் அபசௌ ரியம், 
 னம், இறுக் ம் அல்லது வலி 
• சுவோசிப்பதில் சிரமம் 
• கவ மோ  துடிக்கும், பைபைக்கும் அல்லது 
துடிக்கும் இையம் கபோன்  உணர்வு ள் 
• மயக் ம், கலசோன ைதல அல்லது 
மயக் ம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
முன்ைதிவு பசய்யுங்கள் அல்லது 
கநரடியாக வாருங்கள் 
க ோவிட்-19 ைடுப்பூசி ள் அதனவருக்கும் 
இலவசம். ெனவரி 17 முைல், பபற்க ோர் ள் 
அல்லது பரோமரிப்போைர் ள் ைங் ள் ைோமரிக்கி 
தய க ரடியோ  மருத்துவமதனக்கு அல்லது 
BookMyVaccine.nz தய பயன்படுத்தி 
அவர் ளின் வழக் மோன சு ோைோர வழங்கு ர், 
ெவுரோ அல்லது பபோது பயிற்சி மூலம் 
க ோய்த்ைடுப்பு பப லோம். பபோருத்ைமோன 
வயது வரம்தப நீங் ள் கைர்வு பசய்கிறீர் ள் 
என்பதை உறுதிப்படுத்திக் ப ோள்ளுங் ள். 
 
நீங் ள் ஒன்றுக்கும் கமற்பட்ை 
குழந்தை ளுக்கு முன்பதிவு பசய்ய 
விரும்பினோல் அல்லது உங் ைோல் 
ஆன்தலனில் முன்பதிவு பசய்ய 
முடியோவிட்ைோல், நீங் ள் க ோவிட் ைடுப்பூசி 
பெல்த்தலதன 0800 28 29 26 ( ோதல 8 
மணி–இரவு 8 மணி, வோரத்தில் 7  ோட் ள்) 
என்  எண்ணில் அதழக் லோம்,  ோங் ள் 
உங் ளுக் ோ  முன்பதிவு பசய்கவோம் மற்றும் 
ஏகைனும் க ள்வி ளுக்கு பதிலளிக் வும் 
பமோழிபபயர்ப்போைர் ள் உள்ைனர். 



ஊனமுற்ற தைரிகி 
மோற்றுத்தி னோளி ள் குழு திங் ள் முைல் 
பவள்ளி வதர  ோதல 8 மணி முைல் இரவு 8 
மணி வதர இருக்கும். அவர் ள் உங் ள் 
வோனோதவ ஆைரிப்போர் ள் மற்றும் 
க ோய்த்ைடுப்பு சந்திப்தப உங் ளுக் ோ  
முன்பதிவு பசய்யலோம்.  
 
அணு ல்ைன்தம, இலவச கபோக்குவரத்து 
விருப்பங் ள் அல்லது ைடுப்பூசியோல் உங் ள் 
குழந்தைக்கு ஏற்பைக்கூடிய போதிப்பு ள் 
உள்ளிட்ை உங் ள் குழந்தையின் கைதவ ள் 
குறித்து உங் ளுக்கு ஏகைனும் க ள்வி ள் 
இருந்ைோல் அவர் ைோல் பதிலளிக்  முடியும். 

• 0800 28 29 26 அதழத்து 2  அழுத்ைவும் 
• இலவச உதர 8988 
• மின்னஞ்சல் accessiblecovidvaccinations@ 

whakarongorau.nz 



 
கைலும் தகவல்களுக்கு 
கமலும் ை வல் மற்றும் ஆரோய்ச்சிக் ோன 
இதணப்பு ளுக்கு, பசல் : 
Unite Against COVID-19 – Covid19.govt.nz/tamariki  
MOH – Health.govt.nz/CovidVaccineKids  
தடுப்பூசி ைற்றி ககள்விகள் உள்ைதா?  
பெல்த்தலனில் பயிற்சி பபற்  
ஆகலோச ரிைம் கபசுங் ள் – 0800 28 29 26 
8am–8 pm, 7 days a week. 
Let’s Talk Covid Tamilzha - 0800 587 805 
https://tamilfederationnewzealand.org.nz/ 


