
COVID-19 ல் 
இருந்து உங்கள் 
தமிரிகக்ியைப் 
பாதுகாப்பது
5 முதல் 11 வைதினருகக்ான COVID-19 
நநாை்தத்டுப்புத ்திட்டம்



5 முதல் 11 வயதுடைய 
ைாமரிக்கிக்கான COVID-19 தடுப்பூசி
ஃயபசர ்தடுப்பூசியை ஒரு குழந்யதகக்ு (குழந்யத 
மருத்துவம் சாரந்்த) உருவாகக்ுவதன்மூலம், 
COVID-19 கக்ு எதிராக 5 முதல் 11 வைதிற்குட்பட்ட 
டாமரிகக்ியைப் பாதுகாகக் பபற்நறார ்மற்றும் 
பராமரிப்பாளரக்ளுகக்ு வாை்ப்பு உள்ளது.

தமரிகக்ிகக்ு பைன்படுதத்ப்படும் தடுப்பூசிைானது 
குழந்யதகளுகக்ான ஃயபசர ்தடுப்பூசிைின் 
குயறந்த விழுங்கு மற்றும் சிறிை அளவு பகாண்ட 
ஒரு பதிப்பாகும். 

தமரிகக்ி முழுயமைாக பாதுகாகக்ப்படுவதற்கு 
இரண்டு நடாஸ் தடுப்பூசிகள் நதயவ. இயவ 
குயறந்தது 8 வார இயடபவளிைில் இருகக்ுமாறு 
பரிந்துயரகக்ிநறாம். நதயவப்பட்டால் சில 
காரணங்களுகக்ாக, உதாரணமாக உங்கள் 
பிள்யள நநாபைதிரப்்புத ்தடுப்பு மருந்துகளுடன் 
சிகிசய்சயைத ்பதாடங்குகிறது எனில், 
இயடபவளியை குயறந்தபட்சம் 21 நாட்களுகக்ுக ்
குயறகக்லாம்.

உங்கள் பிள்யளயைப் பாதுகாப்பாக 
யவதத்ிருகக்வும், உங்கள் வனவ் மற்றும் சமூகதய்த 
COVID-19 இலிருந்து பாதுகாகக் உதவுவதற்காகவும் 
நநாை்தத்டுப்பு வழிமுயறகயள சுகாதார 
அயமசச்கம் பரிந்துயரகக்ிறது.

தடுப்பூசியின் நன்டமகள் 
நநாை்தத்டுப்பு என்பது டாமரிகக்ியை 
பாதுகாப்பாக யவதத்ிருகக்ும் ஒரு முகக்ிைமான 
வழிைாகும், அதாவது சன் கிரீம் அல்லது சீட் 
பபல்ட் அணிவது நபான்றது. இது உங்கள் 
டாமரிகக்ியை பல கடுயமைான நநாை்களிலிருந்து 
பாதுகாகக்ிறது மற்றும் உங்கள் வனவ் மற்றும் 
சமூகதத்ில் நநாை் பரவுதயல நிறுத்துகிறது. 

Aotearoa இல், குழந்யதகளுகக்ு ககக்ுவான் இருமல் 
(பபரட்ுசிஸ்), தட்டம்யம மற்றும் நபாலிநைா 
உட்பட 12 நநாை்களுகக்ு எதிராக இலவச 
தடுப்பூசிகள் நபாடப்படுகின்றன.

COVID-19 க்கு எதிரான நநாய்த்தடுப்பு 
மருந்துகளின் நன்டமகள் 
5 முதல் 11 வைதுயடை தமரிகக்ிகக்ு நநாை்தத்டுப்பு 
ஊசி நபாடுவது, COVID-19 கக்ு மிகவும் 
பாதிகக்ப்படகக்ூடிை வனாவ் உறுப்பினரக்யளப் 
பாதுகாகக் உதவுகிறது. 

COVID-19 யவரஸ் கணிகக் முடிைாததாக 
இருகக்லாம். COVID-19 காரணமாக பபாதுவாக 
குழந்யதகள் சளி நபான்ற அறிகுறிகளுடன் கூடிை 
நலசான வியளவுகயள எதிரப்காள்கின்றனர,் 
ஆனால் சில குழந்யதகள் மருத்துவமயனைில் 
அனுமதிகக்ப்படும் அளவிற்கு கடுயமைாக 
நநாை்வாை்ப்படுகின்றன. தீவிர சிகிசய்ச 
நதயவப்படகக்ூடிை மல்டிசிஸ்டம் 
இன்ஃப்ளநமட்டரி சிண்ட்நராம் (எம்ஐஎஸ்-
சி) நபான்ற அரிை சிகக்ல்கயளயும் தமரிகக்ி 
பகாண்டிருகக்கக்ூடும். COVID-19 இன் மிதமான 
தாகக்ுதலுகக்ு பிறகும், தமரிகக்ி நீண்ட கால 
வியளவுகயளயும் (நீண்ட COVID என்று 
அறிைப்படுகிறது) அனுபவிகக்லாம். 

பபரிைவரக்யளப் நபாலநவ, உங்கள் 
டாமரிகக்ியும் COVID-19 யவரசால் 
பாதிகக்ப்பட்டிருந்தால், அவரக்ள் 
மற்றவரக்ளுகக்ு யவரயசப் பரப்பலாம். 



ஃடபசர ்தடுப்பூசியின் பாதுகாப்பு:
5 முதல் 11 வைது வயரைிலான குழந்யதகளுகக்ான 
ஃயபசர ்தடுப்பூசி இந்த வைதிற்குட்பட்ட 
குழந்யதகளுடன் மருத்துவ பரிநசாதயனகளுகக்ு 
உட்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. பபாதுவாக, பதரிவிகக்ப்பட்ட 
பகக் வியளவுகள் மிதமானயவ, நீண்ட காலம் 
நீடிகக்வில்யல, மற்ற வழகக்மான தடுப்பூசிகளின் பகக் 
வியளவுகயளப் நபாலநவ இருந்தன. 

உணவு ஒவ்வாயம பகாண்ட தமரிகக்ிகக்ு இதத்டுப்பூசி 
பரிந்துயரகக்ப்படுகிறது. நவறு சில தடுப்பூசிகயளப் 
நபாலல்லாமல், ஃயபசர ்தடுப்பூசிைில் உணவு, 
பெலட்டின் அல்லது நலபடகஸ்் இல்யல. 

ஃயபசர ்தடுப்பூசிைின் முந்யதை நடாஸ் அல்லது 
தடுப்பூசிைில் உள்ள மூலப்பபாருளுகக்ு கடுயமைான 
ஒவ்வாயம எதிரவ்ியன (அனாபிலாகஸ்ிஸ்) 
இருந்திருந்தால் மட்டுநம ஒவ்வாயம காரணமாக இந்த 
தடுப்பூசியை ைாநரனும் பபற முடிைாமல் நபாகலாம். 
குழந்யதகளுகக்ான (சிறாரந்லம்) ஃயபசர ்தடுப்பூசி 
மற்ற வழகக்மான குழந்யத பருவ தடுப்பூசிகயளப் 
நபாலநவ கடுயமைான ஒப்புதல் பசைல்முயறகக்ு 
உட்பட்டுள்ளது. மருத்துவ பரிநசாதயனகள் எதுவும் 
தவிரக்க்ப்படவில்யல மற்றும் அதன் பாதுகாப்பு 
நசாதயனைில் எவ்வித சமரசமும் பசை்ைப்படவில்யல.

தடுப்பூசிக்கு உங்கள் தமரிக்கிடய 
தயாரப்டுத்துவது

1. உங்கள் டாமரிகக்ி நிம்மதிைாக உணர 
ஊகக்மளிகக்வும். 

2. அவரக்ள் ஏதாவது உணவு உண்ணுவயதயும் 
பானம் பருகுவயதயும் உறுதிப்படுதத்வும்.

3. அவரக்ள் நமல் யகயைப் பாரக்க்வும் அணுகவும் 
உதவும் ஆயடகயள அணிந்துள்ளயதச ்
சரிபாரக்க்வும்.

அவரக்ள் பகாஞ்சம் பதட்டமாக இருந்தால், 
பமன்யமைான பபாம்யம அல்லது ஃநபான் நபான்ற 
அவரக்ளின் கவனதய்த தியச திருப்பும் ஏதாவது 
ஒன்யற சந்திப்பின் நபாது உடன் எடுத்துச ்பசல்வது 
நன்யமைளிகக்ும். 

உங்கள் தமரிகக்ி நநாை்தத்டுப்பு மருந்துகளுகக்ு 
முந்யதை எதிரவ்ியளவுகயளக ்பகாண்டிருந்தால், 
உங்கள் தடுப்பூசிைாளருகக்ுத ்பதரிைப்படுதத்வும், 
சந்திப்புகக்ு முன் உங்கள் மருத்துவரிடம் நபசவும் 
அல்லது COVID தடுப்பூசி பெல்தய்லன் - 0800 28 29 26 
இல் பைிற்சி பபற்ற ஆநலாசகரிடம் நபசவும்.

சம்மதம்
ஒரு பபற்நறார,் பராமரிப்பாளர ்அல்லது சட்டப்பூரவ் 
பாதுகாவலர ்உங்கள் குழந்யதகக்ு பபாறுப்நபற்கும் 
வைது வந்தவராக வருயக(கள்) நபாது உடன் பசல்ல 
நவண்டும், நமலும் அவரக்ளுகக்ு நநாை்தத்டுப்பு ஊசி 
நபாடுவதற்கான ஒப்புதயல வழங்க நவண்டும்.

வருயகைின்நபாது, பபரிைவர ்மற்றும் குழந்யத 
இருவரும் அவரக்ள் விரும்பும் பல நகள்விகயளக ்
நகட்கலாம்.

பக்கவிடளவுகள்
எந்தபவாரு நநாை்தத்டுப்பு மருந்யதப் நபாலநவ, 
உங்கள் பிள்யளகக்ு யக வலி மற்றும் ஊசி 
நபாடப்பட்ட இடதத்ில் சிவதத்ல், வலி அல்லது 
வீகக்ம் ஏற்பட வாை்ப்புள்ளது. பபாதுவாக ஒன்று 
அல்லது இரண்டு நாட்களுகக்ுள் ஏற்படகக்ூடிை பிற 
எதிரவ்ியனகள் பின்வருமாறு: 
• தயலவலி
• காை்சச்ல் (உஷ்ணமான உணரவ்ு) 
• குமட்டல் (வாந்தி உணரவ்ு), வாந்தி, வைிற்றுப்நபாகக்ு 
• நசாரவ்ு
• பபாதுவான அபசௌகரிைம் (உடல்நியல 

சரிைில்யல, உடல்நநாவுகள் மற்றும் வலிகள்).

இயவ பபாதுவானயவ மற்றும் தடுப்பூசி நவயல 
பசை்வயதக ்காட்டுகின்றன. ஓை்யவ ஊகக்ுவிதத்ல் 
மற்றும் ஏராளமான திரவங்கயள வழங்குதல் உதவும். 

ஃயபசர ்COVID-19 தடுப்பூசிகக்ான கடுயமைான 
எதிரவ்ியனகள் மிகவும் அரிதானயவ மற்றும் 
பபாதுவாக தடுப்பூசி நபாட்ட சில நிமிடங்களில் 
ஏற்படும். இந்தக ்காரணதத்ிற்காக, நீங்களும் 
உங்கள் குழந்யதயும் மருத்துவப் பணிைாளரக்ளால் 
கண்காணிகக்ப்படும் ஒரு கண்காணிப்புப் பகுதிைில் 
யவகக்ப்பட்டு, இது நிகழும் பட்சதத்ில் உங்கள் 
குழந்யத ஏநதனும் மருத்துவ சிகிசய்சயைப் 
பபறுவது உறுதிபசை்ைப்படும். 

கடுடமயான ஒவ்வாடம எதிரவ்ிடனயின் 
அறிகுறிகள் பின்வருமாறு:

• சுவாசிப்பதில் சிரமம் 
• முகம் மற்றும் பதாண்யட வீகக்ம் 
• நவகமான இதைத ்துடிப்பு 
• உடல் முழுவதும் நமாசமான பசாறி 
• தயலசச்ுற்றல் மற்றும் பலவீனம்.



உங்கள் பிள்யள இந்த அறிகுறிகளில் ஏநதனும் 
ஒன்யற பகாண்டிருப்பயத நீங்கள் கவனிதத்ால், 
மருத்துவ ஊழிைரக்ளுகக்ு உடனடிைாகத ்
பதரிைப்படுதத்வும். தடுப்பூசி நபாடும் இடதத்ில் 
நீங்கள் இல்யலபைன்றால், 111ஐ அயழகக்வும்.

மநைாகாரட்ிடிஸ் மற்றும் பபரிகாரட்ிடிஸ் ஆகிையவ 
ஃயபசர ்தடுப்பூசிைின் மிகவும் அரிதான ஆனால் 
தீவிர பகக் வியளவுகள். மருத்துவ பரிநசாதயனகளில், 
5 முதல் 11 வைது வயரைிலான குழந்யதகளில் எந்த 
பாதிப்புகளும் காணப்படவில்யல, இருப்பினும் 
தடுப்பூசி நபாடப்பட்ட அயனத்து வைதினருகக்ுமான 
அறிகுறிகயளப் பற்றி எசச்ரிகய்கைாக இருப்பது 
அவசிைம். தடுப்பூசி நபாடப்பட்ட சில நாட்கள் 
அல்லது வாரங்களில் உங்கள் பிள்யளகக்ு பின்வரும் 
அறிகுறிகள் ஏநதனும் இருந்தால், உடனடிைாக 
மருத்துவ உதவியைப் பபறவும்.

மநைாரக்ாரட்ிடிஸ் மற்றும் பபரிகாரட்ிடிஸ் அறிகுறிகள்:
• அவரக்ளின் மாரப்ில் அபசௌகரிைம், கனம், 

இறுகக்ம் அல்லது வலி
• சுவாசிப்பதில் சிரமம் 
• நவகமாக துடிகக்ும், படபடகக்ும், அல்லது 

கனமாக துடிகக்ும் இதைம் நபான்ற உணரவ்ுகள்
• மைகக்மாக உணரத்ல், நலசான தயல அல்லது 

தயல கிறுகிறுப்பு.

முன்பதிவு சசய்யுங்கள் அல்லது 
உள்நுடையுங்கள்
COVID-19 தடுப்பூசிகள் அயனவருகக்ும் இலவசம். 
ெனவரி 17 முதல், பபற்நறாரக்ள் அல்லது 
பராமரிப்பாளரக்ள் தங்கள் தமரிகக்ியுடன் வாக-்
இன் கிளினிகக்ிற்குச ்பசல்லலாம் அல்லது 
BookMyVaccine.nz ஐப் பைன்படுதத்ி, தங்களின் 
வழகக்மான சுகாதார வழங்குநர,் ெவுரா 
அல்லது பபாது மருத்துவர ்மூலம் நநாை்தத்டுப்பு 
மருந்துகயளப் பபறலாம். பபாருதத்மான வைது 
வரம்யப நீங்கள் நதரவ்ு பசை்கிறீரக்ள் என்பயத 
உறுதிப்படுதத்ிக ்பகாள்ளுங்கள்.

ஆன்யலனில் முன்பதிவு பசை்ை முடிைாவிட்டால், 
நீங்கள் COVID தடுப்பூசி பெல்தய்லயன  
0800 28 29 26 என்ற எண்ணில் அயழகக்லாம் 
(காயல 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வயர, 
வாரதத்ில் 7 நாட்கள்) மற்றும் நாங்கள் 
உங்களுகக்ாக முன்பதிவு பசை்து தருநவாம் மற்றும் 
எந்த நகள்விகளுகக்ும் பதிலளிப்நபாம். 

பமாழிபபைரத்்துயரப்பாளரக்ள் கியடப்பாரக்ள்.

மாற்றுத்திறன்களுைன் கூடிய தமரிக்கி
மாற்றுதத்ிறனாளிகள் குழு திங்கள் முதல் பவள்ளி 
வயர காயல 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி 
வயர இைங்கும். அவரக்ள் உங்கள் வானாயவ 
ஆதரிப்பாரக்ள் மற்றும் உங்களுகக்ாக ஒரு 
நநாை்தத்டுப்பு சந்திப்யப முன்பதிவு பசை்வாரக்ள். 
அணுகல்தன்யம, இலவச நபாகக்ுவரத்து 
விருப்பங்கள் அல்லது தடுப்பூசிைால் உங்கள் 
பிள்யளகக்ு ஏற்படகக்ூடிை பாதிப்புகள் உள்ளிட்ட 
உங்கள் குழந்யதைின் நதயவகள் குறித்து 
உங்களுகக்ு ஏநதனும் நகள்விகள் இருந்தால் 
அவரக்ளால் பதிலளிகக் முடியும். 

• எண் 0800 28 29 26 ஐ அயழத்து 2 ஐ அழுதத்வும் 
• இலவச உயர 8988
• மின்னஞ்சல் accessiblecovidvaccinations@

whakarongorau.nz



நமலதிக தகவல்
நமலும் தகவல் மற்றும் ஆராை்சச்ிகக்ான 
இயணப்புகளுகக்ு, பசல்க: 

COVID-19 கக்ு எதிராக ஒன்றுநசருங்கள் –  
Covid19.govt.nz/tamariki
சுகாதார அயமசச்கம் - Health.govt.nz/CovidVaccineKids 
Te Puni Kōkiri – Karawhiua.nz  
பசிபிக ்இன அயமசச்கம் – mpp.govt.nz

தடுப்பூசி பற்றி நகள்விகள் உள்ளதா? 
COVID தடுப்பூசி பெல்தய்லனில் பைிற்சி பபற்ற 
ஆநலாசகரிடம் நபசுங்கள் - 0800 28 29 26  
8am–8pm, வாரதத்ில் 7 நாட்கள் 


