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>  നിങ്ങളുടെ COVID-19 വാക്ിനനഷൻ ഇന്ന് തടന് 
nsw.gov.au ൽ ബുക്ന് ടെയ്ുക

ഇന്ാള്  ബുക്ന് 
ടെയ്യൂ 

COVID-19 കുട്ികൾക്ുള്ള 
വാക്ിനനഷൻ (5-11 വയസ്ന്)

LET’S DO THIS

എന്ുടകാണ്ാണ് 5 മുതൽ 11 വയസ്ന് വടെ പ്ായമുള്ള കുട്ികൾക്ന് COVID-19 വാക്ിനനഷൻ 
നൽനകണ്ത്?

ഗുെുതെമായ നൊഗത്ിനും മെണത്ിനും അതുന്ാടെ ദീർഘകാെ ആനൊഗ്യ പ്ശ് നങ്ങൾക്ും കാെണമാകുന് ഒെു 
വവറ്ാണ് COVID-19. ഇത് ആളുകൾക്ിെയിൽ വളടെ എളു്ത്ിൽ ്െെുകയും െിെന്ാൾ നൊഗെക്ഷണങ്ങൾ 
കുറനവാ ഇെ്ാതിെിക്ുകനയാ ടെയ്ും, ഇത് മറ്ുള്ളവെിനെക്ന് ്കെുന്തിന് മുമ്ന് നിങ്ങൾ നൊഗബാധിതനാടണന്ന് 
അറിയുവാന്  ്ാധിക്ുകയിെ്.

കുട്ികളിടെ COVID-19 അണുബാധ മുതിർന്വനെക്ാൾ വളടെ കുറവാടണങ്ിെും, കുട്ികൾക്ന് വാക്ിനനഷൻ 
നൽകുന്തിന് ശക്തമായ കാെണങ്ങളുണ്ന്:

• വാക്ിനുകൾ നൊഗപ്തിനൊധ ്ംവിധാനത്ിന് ഒെു വക ്ഹായം നൽകുന്ു. നിങ്ങളുടെ കുട്ിക്ന് 
വാക്ിനനഷൻ നൽകുന്തിെൂടെ, COVID-19 ൽ നിന്ുള്ള ഗുെുതെമായ നൊഗങ്ങളിൽ നിന്ും ദീർഘകാെ 
പ്ത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ും അവടെ ്ംെക്ഷിക്ാൻ നിങ്ങൾ ്ഹായിക്ുന്ു.

• ്കെുന്ത് കുറയ്ക്ാൻ ്ഹായിക്ുന്തിെൂടെ എെ്ാ പ്ായത്ിെുമുള്ള ദുർബെൊയ ആളുകൾ ഉൾട്ടെ 
്ുഹൃത്ുക്ടളയും കുെുംബടത്യും ്മൂഹടത്യും ്ംെക്ഷിക്ാനും വാക്ിനനഷൻ ്ഹായിക്ുന്ു.

• വാക്ിനനഷൻ കുട്ികടള സകൂളിൽ നിെനിർത്ാനും അവെുടെ ്ഠനത്ിനും വികാ്ത്ിനും പ്ാധാന്യമുള്ള 
്ാമൂഹിക പ്വർത്നങ്ങളിൽ ്ടങ്െുക്ാനും ്ഹായിക്ുന്ു.

നൊകടമമ്ാെുമുള്ള ദശെക്ഷക്ണക്ിന് കുട്ികൾ ഇതിനകം തടന് COVID-19 ടനതിടെ ്ുെക്ഷിതമായി വാക്ിനനഷൻ 
എെുത്ു കഴിഞ്ു. കുട്ികളിൽ COVID-19 മൂെമുള്ള ഗുെുതെമായ നൊഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്ിനനഷൻ മികച്ച 
്ംെക്ഷണം നൽകുടമന്ും നിങ്ങളുടെ കുെുംബടത് ്ുെക്ഷിതമായും ്ുഖമായും നിെനിർത്ാൻ ്ഹായിക്ുടമന്ും 
ടതളിവുകൾ കാണിക്ുന്ു.

മുതിർന്വർക്ുള്ള അനത വാക്ിനുകളും ന�ാ്ുകളും കുട്ികൾക്ും െഭിക്ുന്ുനണ്ാ?

ഇെ്. 5 മുതൽ 11 വയസ്ുവടെയുള്ള കുട്ികൾക്ുള്ള അംഗീകൃത വാക്ിൻ ഒെു പ്നത്യക Pfizer (Comirnaty) 
്ീ�ിയാപെിക വാക്ിൻ ആണ്, 8 ആഴെ ഇെവിട്ന് െണ്ന് ന�ാ്ുകൾ നൽകുന്ു.

5-11 വയസ പ്ായമുള്ള കുട്ികളിൽ Pfizer വാക്ിൻ ന�ാസ 12 വയ്ും അതിൽ കൂെുതെുമുള്ള ആളുകൾക്ന് നൽകുന് 
ന�ാ്ിന് ടറ മൂന്ിടൊന്ാണ്. 12 വയ്ും അതിൽ കൂെുതെുമുള്ള ആളുകൾക്ന് നൽകുന് അനത ഉയർന് തെത്ിെുള്ള 
്ംെക്ഷണം കുട്ികളിൽ നനൊനാകുടമന്തിനാൽ ഈ പ്ായ വിഭാഗത്ിൽ ഒെു ടെറിയ ന�ാസ ഉ്നയാഗിക്ുന്ു.

കുട്ികൾക്ുള്ള ്ാർശ്വഫെങ്ങൾ മുതിർന്വെുനെതിന് തുെ്യമാനണാ?

അടത. COVID-19 വാക ് ിൻ എെുത്തിന് നശഷം കുട്ികൾക്ും മുതിർന്വർക്ുള്ള അനത ്ാർശ്വഫെങ്ങൾ 
അനുഭവട്ൊം.

• തെനവദന

• ്നിയും വിറയെും

• ക്ഷീണം / തളര് ച്ച 

• ന്ശി നവദനയും കുത്ിടവച്ച സ്ഥെത്ന് ്ഴു്ും 

ടെറിയ ്ാർശ്വഫെങ്ങൾ ്ാധാെണമാണ് കൂൊടത പ്തിനൊധ ്ംവിധാനം വാക്ിനിനനാട് പ്തികെിക്ുന്തായി 
കാണിക്ുന്ു. വാക്ിനുകളിൽ നിന്ുള്ള കൂെുതൽ ഗുെുതെമായ ്ാർശ്വഫെങ്ങൾ വളടെ വിെളമാണ്, 
അനത ്ാർശ്വഫെങ്ങളുടെ അ്കെ്ാധ്യത COVID-19 ൽ നിന്ന് തടന് വളടെ കൂെുതൊണ്. ്ാർശ്വഫെങ്ങൾ 
നിെനിൽക്ുകയാടണങ്ിൽ അടെ്ങ്ിൽ നിങ്ങൾക്ന് ആശങ്യുടണ്ങ്ിൽ, നിങ്ങളുടെ ജി്ിനയാട് ്ം്ാെിക്ുക.

– Malayalam
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ഗുെുതെമായ ്ാർശ്വഫെത്ിന് ടറ അ്കെ്ാധ്യത വ്യക്തമാക്ുന്ത് ഞാൻ എന് ടറ കുട്ിക്ന് 
വാക്ിനനഷൻ നൽനകണ്തിെ് എന്ാനണാ?

അെ്. ഓസ നപെെിയയിൽ ഉ്നയാഗിക്ുന് എെ്ാ COVID-19 വാക ് ിനുകളും നെ് ്ുെക്ഷാ ടപ്ാവഫെുകളുള്ളവയാണ്, 
അവയ്ക്ന് അംഗീകാെം നൽകുകയും ഉ്നയാഗിക്ുന്തിന് ശു്ാർശ ടെയ്ുകയും ടെയ്ുന്തിനുമുമ്ന്, ടതറ്പ്ൂട്ിക 
ഗുഡ് സ അഡ്മിനിസ നപെഷനും (TGA) ഓസ നപെെിയൻ ടെക നിക്ൽ അവ�്വ്റി പഗൂ്ും (ATAGI) കർശനമായി 
്െീക്ഷിക്ുകയും വിെയിെുത്ുകയും ടെയ്തിട്ുണ്ന്.

യു എസ എയിടെ 5 ദശെക്ഷത്ിെധികം കുട്ികളും നൊകടമമ്ാെുമുള്ള 5-11 വയസ പ്ായമുള്ള ദശെക്ഷക്ണക്ിന് 
കുട്ികളും ഇന്ുവടെ ്ുെക്ഷിതമായി COVID-19 വാക്ിൻ ്്വീകെിച്ചിട്ുണ്ന്.

COVID-19 വാക്ിനനഷൻ എന് ടറ കുട്ിയുടെ വളർച്ചടയനയാ വികാ്ടത്നയാ ഭാവിയിടെ 
പ്ത്യുൽ്ാദനക്ഷമതടയനയാ ബാധിക്ുനമാ?

ഇെ്. ഒെു COVID-19 വാക്ിൻ കുട്ിയുടെ വളർച്ചടയയും വികാ്ടത്യും ബാധിക്ുടമന്തിന് ടതളിവുകടളാന്ുമിെ്.

COVID-19 ൽ നിന്ുള്ള ദീർഘകാെ ഫെങ്ങൾ ആനൊഗ്യത്ിെും നക്ഷമത്ിെും ശാശ്വതമായ ്്വാധീനം ടെെുത്ും. 
വാക്ിനനഷന് ടറ മിതമായ ്ാർശ്വഫെങ്ങനളക്ാൾ കൂെുതൊണ് വവറസ ബാധയില്  നിന്ുണ്ാകുന്ത്.

എന് ടറ കുട്ിക്ന് ഇതിനകം COVID-19 ഉടണ്ങ്ിൽ വാക്ിനനഷൻ നൽനകണ്തുനണ്ാ?

ഉണ്ന്. COVID-19 ബാധിച്ച കുട്ികൾ നൊഗത്ിൽ നിന്ന് മുക്തി നനെിക്ഴിഞ്ാൽ മടറ്ാെു അണുബാധയിൽ നിന്ന് െക്ഷ 
നനെുന്തിന് വാക്ിനനഷൻ എെുക്ണം.

എന് ടറ ്മ്മതമിെ്ാടത എന് ടറ കുട്ിക്ന് വാക്ിനനഷൻ നൽകാനമാ?

ഇെ്. 5 മുതൽ 11 വയസ്ന് വടെ പ്ായമുള്ള കുട്ികൾക്ന് COVID-19 വാക്ിൻ ്്വീകെിക്ുന്തിന് െക്ഷിതാനവാ 
നിയമ്െമായ െക്ഷിതാനവാ ്മ്മതം നൽനകണ്തുണ്ന്.

ബുക്ന് ടെയ്ുനമ്ാഴും വീണ്ും അന്ായിന്റ് ടമന്റിെും ്മ്മതം ആവശ്യമാണ്. മാതാ്ിതാക്ള് നക്ാ െക്ഷിതാവിനനാ 
കുട്ിയുമായി അന്ായിന്റ്ടമന്റിൽ ്ടങ്െുക്ാൻ കഴിയുന്ിടെ്ങ്ിൽ, ബുക്ിംഗ് പ്പകിയയിൽ ഓൺവെൻ ്മ്മതം 
്ൂർത്ിയാക്ുനമ്ാൾ അവെുടെ സ്ഥാനത്ന് മടറ്ാെു മുതിർന്യാടള അന്ായിന്റ്ടമന്റിൽ ്ടങ്െുക്ാൻ അവർക്ന് 
നാമനിർനദേശം ടെയ്ാം.

നനാമിനനറ്ന് ടെയ്ട്ട് അനുഗമിക്ുന് മുതിർന്വെുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ബുക്ിംഗ് ്മയത്ന് നൽകിയാല്   
അവെുടെ ഐ�ന്റിറ്ിയും നപ്ാക ് ി മുനഖന ്മ്മതം നൽകാനുള്ള അനുമതിയും അന്ായിന്റ്ടമന്റ് ദിവ്ം 
്െിനശാധിച്ചുറ്ിക്ാൻ കഴിയും.

്മ്മതടത്ക്ുറിച്ചുള്ള കൂെുതൽ വിവെങ്ങൾക്ന്, ്ന്ദർശിക്ുക: Vaccination consent FAQs for parents and guardians.

കുട്ികൾക്ന് (സകൂളിനും സന്ാർട്്ിനും ഉൾട്ടെ) COVID-19 വാക്ിനനഷൻ നിർബന്ധമാനണാ?

ഇെ്. COVID-19 ടനതിടെ വാക്ിനനഷൻ നിർബന്ധമെ്, ്നക്ഷ അത് വളടെയധികം നപ്ാത്ാഹി്ിക്ട്െുന്ു.

സ കൂളിനൊ കമ്മ്യൂണിറ്ി സ ന്ാർട് സ പ്വർത്നങ്ങളിനൊ ്ടങ്െുക്ാൻ കുട്ികൾക്ന് COVID-19 വാക ് ിൻ 
നവണടമന്ന് നിർബന്ധമിെ്.

എന് ടറ കുട്ിക്ന് ബൂസ്റ്റർ വാക്ിനനഷൻ നൽകാനമാ?

ഇെ്. പ്ാഥമിക വാക്ിനനഷൻ നകാഴസ കുട്ികളില്  ശക്തമായ പ്തിനൊധ പ്തികെണം ്ൃഷ്ിക്ുന്ുണ്ന്.

ഭാവിയിൽ ഈ പ്ായക്ാർക്ന് ഒെു ബൂസ്റ്റർ ന�ാസ ആവശ്യമാനണാ എന്ന് ATAGI ്െിഗണിക്ും,

സ കൂളിൽ ടവച്ചന് കുട്ികൾക്ന് COVID-19 പ്തിനൊധ കുത്ിവയ്്ന് നൽകുനമാ?

ഇെ്. നിങ്ങളുടെ GP, പ്ാനദശിക ഫാർമ്ി, ആദിവാ്ി കമ്മ്യൂണിറ്ി നിയപന്ിത ആനൊഗ്യ ന്വനം അടെ്ങ്ിൽ NSW 
ടഹൽത്ന് വാക്ിനനഷൻ ക്ിനിക്ന് എന്ിവയിെൂടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ിയുടെ COVID-19 വാക്ിൻ ബുക്ിംഗ് നെത്ുക. 

ഞാൻ എങ്ങടന ബുക്ന് ടെയ്ും?

എപതയും നവഗം കുട്ിക്ന് വാക്ിനനഷൻ അന്ായിന്റ്ടമന്റ് ബുക്ന് ടെയ്ാൻ മാതാ്ിതാക്ടള 
നപ്ാത്ാഹി്ിക്ുന്ു.

ഇന്ാൾ ഓൺവെനായി ബുക്ന് ടെയ്ുക – www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

ബുക്ന് ടെയ്ാൻ വിളിക്ുക: ബുക്ിംഗ് ടഹൽ്ന് വെൻ: 1800 57 11 55 / വിവർത്ന, വ്യാഖ്യാന ന്വനം (TIS): 131 450

http://nsw.gov.au
http://health.nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
http://www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

