
COVID-19 வேகச்ின்: 
உங்கள் குழந்தையின் ஃதைசர ்
ைடுை்பூசிக்குை் ைிறகு:
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இந்ை சிற்றறடு ஃதைசர ்குழந்தைகளுக்கான 
ைடுை்பூசிதய ைற்றி விவரிக்கிறது. 5 முைல் 
11 வயது வதரயிலான குழந்தைகளுக்கு 
அனுமதிக்கை்ைட்ட ஒறர COVID-19 ைடுை்பூசி 
இதுவாகும், றமலும் இது 12+ ைடுை்பூசிதய 
விட குதறவான அளவாகும்.
வ�ோய்தத்டுப்பு என்பது டோமரிகக்ியய 
போதுகோப்போக யேதத்ிருகக்ும் ஒரு முகக்ியமோன 
ேழியோகும், அதோேது சன் கிரீம் அல்லது சீட் 
பபல்ட் அணிேது வபோன்றது. இது உங்கள் 
டோமரிகக்ியய பல கடுயமயோன வ�ோய்களிலிரு�்து 
போதுகோகக்ிறது மற்றும் உங்கள் ேோனோே் மற்றும் 
சமூகதத்ில் வ�ோய் பரவுதயல �ிறுத்துகிறது.
COVID-19 கக்ு எதிரோக முழுயமயோக தடுப்பூசி 
வபோட குழ�்யதகக்ு இரண்டு வடோஸ் யசல்டு 
ஃயபசர ்தடுப்பூசி வதயே. இரண்டு வடோஸ்களும் 
8 ேோர இயடபேளியில் பகோடுகக்ப்படுகின்றன. 
வதயேப்பட்டோல் சில கோரணங்களுகக்ோக, 
உதோரணமோக உங்கள் பிள்யள வ�ோபயதிரப்்புத ்
தடுப்பு மரு�்துகளுடன் சிகிசய்சயயத ்
பதோடங்குகிறது எனில், இயடபேளியய 
குயற�்தபட்சம் 21 �ோட்களுகக்ுக ்குயறகக்லோம்.
5 முதல் 11 ேயது ேயரயிலோன 
குழ�்யதகளுகக்ோன ஃயபசர ்தடுப்பூசி 
இ�்த ேயதிற்குட்பட்ட குழ�்யதகளுடன் 
�டதத்ப்பட்ட மருத்துே பரிவசோதயனகளுகக்ு 
உட்படுதத்ப்பட்டது. பபோதுேோக, பகக் 
ேியளவுகள் மிதமோனயே, �ீண்ட கோலம் 
�ீடிகக்ேில்யல, மற்றும் மற்ற ேழகக்மோன பகக் 
ேியளவுகயளப் வபோலவே இரு�்தன.

சாை்தியமான ைக்க விதளவுகள் 
அயனத்து மரு�்துகயள வபோன்வற தடுப்பூசி 
பபற்ற 1-2 தினங்கள் பிறகு குழ�்யதகளுகக்ு 
மிதமோன பகக் ேியளவுகள் ஏற்படலோம். 
இது ேோடிகய்கயோனது மற்றும் அேரக்ள் 
உடல் யேரயச எதிரத்்து வபோரோடுேயதக ்
கற்றுகப்கோள்கிறது என்பதன் அறிகுறி.
பபரும்போலோன பகக் ேியளவுகள் �ீண்ட கோலம் 
�ீடிகக்ோது மற்றும் பலருகக்ு அயே அன்றோட 
�டேடிகய்ககளில் போதிப்யப ஏற்படுதத்ோது. 
உங்கள் பிள்யள எ�்த பகக் ேியளவுகயளயும் 
எதிரப்கோள்ளேில்யல என்றோல் அதுவும் 
இயற்யகவய, மற்றும் தடுப்பூசி வேயல பசய்து 
பகோண்டுதோன் இருகக்ிறது.

தைரிவிக்கை்ைட்ட மிக 
தைாதுவான எதிரவ்ிதனகள் 
ைின்வருமாறு: 
• ஊசி குதத்ிய இடதத்ில் ேலி அல்லது ேகீக்ம்/

சிேதத்ல் 
• வசோரே்ோக அல்லது அயரே்ோக உணரத்ல் 
• தயலேலி 
• தயச ேலிகள் மற்றும்/அல்லது மூட்டு ேலி 
• குள ிர/்கோய்சச்ல் 
• குமட்டல் 

உங்கள் குழந்தை 
அதசௌகரியமாக உணரந்்ைால் 
ைின்வரும் நடவடிக்தககதள 
றமற்தகாள்ளுங்கள்: 
• ஊசி குதத்ிய இடதத்ில் ஒரு குள ிர�்்த, ஈரமோன 

துண ியயவயோ அல்லது ஐஸ் வபகய்கவயோ சிறிது 
வ�ரதத்ிற்கு யேயுங்கள் 

• அேரக்ள் ஓய்பேடுப்பயதயும் அதிகளே ில் 
திரேங்கள் பருகுேயதயும் உறுதிபடுத்துங்கள் 

• முதல் � ிகழ்ே ில் போரோசிட்டமோல் அல்லது 
அறிகுறிகள் பதோடர�்்தோல் ஐப்யூபுரஃபயன 
ேழங்கவும் 

• உங்களுகக்ுத ்பதர ியோே ிட்டோல் அல்லது உங்கள் 
ப ிள்யளய ின் அறிகுறிகள் வமோசமயட�்தோல் 
உங்கள் மருத்துேர ிடம் ஆவலோசயன பபறுங்கள் 
அல்லது 0800 358 5453 என்ற எண்ண ில் 
பெல்தய்லயனத ்பதோடரப்ு பகோள்ளுங்கள்.

ஒவ்வாதம எதிரவ்ிதனகள் 
தீேிர ஒே்ேோயம எதிரே்ியனகள் ஏற்படலோம் 
ஆனோல் அயே முற்றிலும் அரிதோனயே. 
இேற்யற சமோளிகக் �ியூசிலோ�்து தடுப்பூசி 
அளிப்பேரக்ள் பயிற்சிப் பபற்றிருகக்ிறோரக்ள். 
உங்கள் பிள்யள உடல்�ியல சரியில்லோமல் 
இரு�்தோவலோ அல்லது உங்களுகக்ு கேயலகள் 
இரு�்தோவலோ உங்கள் தடுப்பூசியோளருகக்ு 
பதரியப்படுத்துங்கள், ஏபனனில் தடுப்பூசிகக்ுப் 
பிறகு கடுயமயோன ஒே்ேோயம எதிரே்ியனகள் 
ேியரேோக ஏற்படுகின்றன. இதனோல்தோன் 
உங்கள் குழ�்யத தடுப்பூசி வபோட்ட பிறகு 15 
�ிமிடங்கள் ேயர கண்கோணிகக்ப்படுகிறது.

அயனத்து மரு�்துகயளயும் வபோலவே, ஃயபசர ்தடுப்பூசியும் ஒரு சில 
குழ�்யதகளுகக்ு பகக்ேியளவுகயள உண்டோகக்லோம். இது உடலின் ேழகக்மோன 
எதிரே்ியனயோகும் மற்றும் இது வேகச்ின் வேயல பசய்கிறது என்பயத கோட்டுகிறது. 
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மருை்துவ கவனிை்தை நாடுங்கள் 
சில பகக் ேியளவுகள் கடுயமயோன ஒே்ேோயம 
எதிரே்ியன அல்லது இருதயதத்ின் ேீகக்ம் 
(மவயோகோரட்ிடிஸ் மற்றும் பபரிகோரட்ிடிஸ்) 
வபோன்ற தீேிரமோன தன்யம பகோண்டயே 
ஆனோல் மிகவும் அரிதோனயே. 
மவயோகோரட்ிடிஸ் மற்றும் பபரிகோரட்ிடிஸ் 
ஆகியயே ஃயபசர ்தடுப்பூசியின் மிகவும் 
அரிதோன ஆனோல் தீேிர பகக் ேியளவுகள். 
மருத்துே பரிவசோதயனகளில், 5 முதல் 11 ேயது 
ேயரயிலோன குழ�்யதகளில் எ�்த போதிப்புகளும் 
கோணப்படேில்யல, இருப்பினும் தடுப்பூசி 
வபோடப்பட்ட அயனத்து ேயதினருகக்ுமோன 
அறிகுறிகயளப் பற்றி எசச்ரிகய்கயோக இருப்பது 
அேசியம்.
உங்கள் பிள்யள இ�்த புதிய அறிகுறிகளில் 
ஏவதனும் ஒன்யறப் பபற்றோல், �ீங்கள் மருத்துே 
உதேியய �ோட வேண்டும், குறிப்போக இ�்த 
அறிகுறிகள் �ீங்கேில்யல என்றோல்:
• அேரக்ள் மோரப்ு அல்லது கழுதத்ில் இறுகக்ம், 

கனம், அபசௌகர ியம் அல்லது ேலி
• சுேோசிப்பதில் சிரமம் அல்லது உங்கள் சுேோசதய்த 

இருதத்ிகப்கோள்ேது
• மயகக்மோக அல்லது தயல கிறுகிறுப்பது வபோன்று 

அல்லது தயல வலசோனது வபோன்று உணரத்ல்
• படபடதத்ல், துடிதத்ல் அல்லது இதயம் இடிதத்ல் 

அல்லது அது 'துடிகக்த ்தேறுேது' வபோன்ற 
உணரவ்ு. 

எதிரவ்ிதனகதளை் ைற்றி 
தைரிவிை்ைல் 
COVID-19 தடுப்பூசியயத ்பதோடர�்்து உங்கள் 
டோமரிகக்ியின் எதிரே்ியளவுகயளப் பற்றி 
பதரிேிப்பது முகக்ியம் , இதன்மூலம்  
தடுப்பூசியின் போதுகோப்யப எங்களோல் 
பதோடர�்்து கண்கோணிகக் முடியும். 
உங்கள் பிள்யள எதிரப்கோள்ளும் 
பகக்ேியளவுகயள �ீங்கள் report.vaccine.covid19.
govt.nz என்ற இயணயதளதத்ில் பதரிேிகக்லோம் 
அல்லது பகக் ேியளவுகயளப் பற்றி ேிேோதிகக் 
ேிரும்பினோல், உங்கள் உடல்�ல பரோமரிப்பு 
ேழங்கு�ரிடம் வபசலோம். ஒரு அறிகய்கயயச ்

சமரப்்பிகக் ஒரு தடுப்பூசிதோன் எதிரே்ியனயய 
ஏற்படுதத்ியது என்பது உங்களுகக்ு உறுதியோக 
பதரி�்திருகக் வேண்டியதில்யல.
உங்கள் டோமரிகக்ியின் COVID-19 தடுப்பூசி 
ச�்திப்பிற்குப் பிறகு, ஏவதனும் எதிரே்ியனகள் 
குறிதத் ஒரு குறுகிய கருத்துகக்ணிப்யப பூரத்த்ி 
பசய்யுமோறு ஒரு குறுஞ்பசய்தி மூலம் அறிேிப்பு 
ஒன்யற �ீங்கள் பபறலோம். கருத்துகக்ணிப்பில் 
பங்வகற்பது �ியூசிலோ�்தில் தடுப்பூசி பற்றி 
வமலும் அறிய உதவுகிறது. கருத்துகக்ணிப்பு 
தன்னோரே் அடிப்பயடயில் அயம�்தது மற்றும் 
�ீங்கள் எ�்த வ�ரதத்ிலும் இதிலிரு�்து ேிலகலோம். 
�ீங்கள் உயரகக்ு இலேசமோக பதிலளிகக்லோம். 
கருத்துகக்ணிப்பு பற்றிய கூடுதல் தகேல்கயள 
Medsafe.govt.nz/COVID-safety-reporting/
 இல் கோணலோம். உங்கள் குழ�்யதயின் 
அறிகுறிகள் குறித்து உங்களுகக்ு உறுதிபடத ்
பதரியோேிட்டோல், 0800 358 5453 என்ற 
எண்ணில் பெல்தய்லயன அயழகக்வும். 
உங்கள் குழ�்யதயின் போதுகோப்பு பற்றி 
உங்களுகக்ு உடனடியோக ஏவதனும் கேயல 
இரு�்தோல், 111 -ல் அயழகக்வும். மற்றும் 
உங்கள் டோமரிகக்ி COVID-19 தடுப்பூசி 
எடுத்துகப்கோண்டது பற்றி பசோல்ேயத உறுதி 
பசய்யவும். இதனோல் அேரக்ள் சூழ்�ியலயய 
முயறயோக மதிப்பிட முடியும்.

ைடுை்பூசிகள் நம்தமக் காக்கும் 
தடுப்பூசிகள் அயனத்து ேயதினயரயும் 
தட்டம்யம மற்றும் ஃப்ளூ வபோன்ற பிற பதோற்று 
வ�ோய்களில் இரு�்து போதுகோகக் உதவுகின்றன. 
உங்கள் சுகோதோரப் பரோமரிப்பு ேழங்கு�ரிடம் 
வபசுேதன் மூலம் �ீங்களும் உங்கள் ேோனோவும் 
உங்களுயடய தடுப்பூசிகள் பற்றிய மிக சமீபதத்ிய 
தகேயல பபறுங்கள். 
தட்டம்யம, பபோன்னுகக்ு ேீங்கி, ரபபல்லோ 
வபோன்ற பிற COVID-19 அல்லோத தடுப்பூசிகயள 
COVID-19 தடுப்பூசியுடன் எடுத்துகப்கோள்ள 
எ�்த கட்டுப்போடும் இல்யல. எனவே இ�்த 
தடுப்பூசிகயள �ீங்கள் தோமதப்படுதத் 
வதயேயில்யல. 
வமலும் தகேல்களுகக்ு health.govt.nz/immunisation
 -கக்ு ேருயகத ்தரவும்.

ைடுை்பூசி தைற்ற ைிறகும், ைின்வருைதவ 
முக்கியமானதவ:

உங்கள் யககயள கழுேவும் 
அல்லது சுதத்ப்படுதத்வும்

உங்கள் முழங்யககக்ுள் இருமுங்கள் 
மற்றும் தும்முங்கள்

உங்களுகக்ு COVID-19  
அறிகுறிகள் இரு�்தோல் 
பரிவசோதயன பசய்து 
பகோள்ளுங்கள்.

வ�ோய்ேோய்ப்பட்டோல் 
ேீட்டிவலவய இருங்கள்.


