
COVID-19 vaccination for children (5-11 years) - Tamil 
© NSW Ministry of Health December 2021

>  nsw.gov.au எனும் வலைத்தைத்ததில் உங்களுலைய COVID-19 

்தடுப்பூசியயற்றத்ததிற்ககான முன்ப்ததிவிலன இனறு சசய்யுங்கள்.

இப்ய்பகாது 
முன்ப்ததிவு 

சசய்யுங்கள்

(5 மு்தல் 11 வலைக்குமகான வயதுள்்ள) 
குழநல்த்களுக்்ககான COVID-19 
்தடுப்பூசியயற்றத்ததிற்ககா்க

LET’S DO THIS

COVID-19-இறகு எ்ததிைகான ்தடுப்பூசி்கல்ள 5 மு்தல் 11 வயது வலையுள்்ள குழநல்த்கள் ஏன இட்டுக்ச்ககாள்்ளயவண்டும்?

COVID-19 என்பது தீவிர ந�ோயையும் மரணதயதையும் ஏற்படுததைக் கூடும் என்பநதைோடு மட்டுமல்ோமல, நீண்ட கோ் உ்டல�்ப் 
்பிரச்சியைகயையும் ஏற்படுததைக்கூடிை ஒரு யவரஸ் ஆகும். ஆட்களுக்ககிய்டநை இதைைோல வவகு வியரவில ்பரவ 
இைலும், மறறும் இதைறகோை அறசிகுறசிகள் ்சி்நவ இருக்கும், அல்து அறசிகுறசிகள் இல்ோமந்நை இருக்கும், இதைைோல  
இநதை யவரஸ்-ஐ நீஙகள் மறறவரகளுக்குக் க்டததுவதைறகு முன்போக உஙகளுக்குத வதைோறறு ஏற்பட்டிருப்்பயதை நீஙகள் 
வதைரிநதுவகோள்வது ்சிரமமோக இருக்கும். 

வைதுவநதைவரகைில உள்ை வதைோறயற வி்ட குழநயதைகைில கோணப்்படும் COVID-19  வதைோறறு வ்பரும்்போலும் 
மிதைமோைதைோகநவ இருக்கும் எனறோலும், குழநயதைகளுக்குத தைடுப்பூ்சி இ்டநவணடும் என்பதைறகோை வலுவோை கோரணஙகள் 
உள்ைை: 

• ந�ோவைதைகிரப்புத-தைகிறன முயறயமக்குத தைடுப்பூ்சிகள் உதைவுககினறை. உஙகளுய்டை ்பிள்யைக்குத COVID-19 
தைடுப்பூ்சியை இடுவதைன மூ்ம் நீஙகள் அவருக்குக் வதைோறறு ஏற்படுவதைகிலிருநதும், ்ோததைகிைமோை நீண்ட கோ் 
வியைவுகைிலிருநதும் அவயரப் ்போதுகோப்பீரகள். 

• ந�ோயதவதைோறறுப் ்பரவய்க் குயறக்க உதைவுவதைன மூ்ம், ்போதைகிப்்பய்டயும் �கிய்ைிலுள்ை அயைதது வைதைகிைரும் 
உள்ை்டஙக, �ண்பரகள், குடும்்பததைகிைர மறறும் ்மூகததைகிைர ஆககிநைோயரப் ்போதுகோக்க தைடுப்பூ்சிநைறறம் 
உதைவுககிறது. 

• குழநயதைகள் ்போ்ட்ோய்க்குத வதைோ்டரநது வரவும், அவரகளுய்டை கலவிக்கும், வைரச்சிக்கும் இனறசிையமைோதை 
்மூக �்டவடிக்யககைில அவரகள் ்பஙகு்பறறவும் தைடுப்பூ்சிநைறறம் உதைவுககிறது. 

உ்யகச சுறறசியுள்ை ்ப் மிலலிைன கணக்கோை குழநயதைகள் ஏறகைநவ COVID-19 -இறகு எதைகிரோகப் ்போதுகோப்்போை 
முயறைில தைடுப்பூ்சிகயை இட்டுக்வகோணடுவிட்்டைர. COVID-19 கோரணமோகப் ்போரதூர ந�ோயக்கு ஆைோவதைகிலிருநது 
குழநயதைகயைத தைடுப்பூ்சிநைறறம் மிகச ்சிறப்்போகக் ்போதுகோக்ககிறது எனறும், உஙகளுய்டை குடும்்பததைகிையரப் 
்போதுகோப்்போகவும் �்மோகவும் யவததைகிருக்க இது உதைவுககிறது எனறும் ஆயவு கோண்பிக்ககிறது. 

வயதுவந்தவர்களுக்கு இைப்்படும் அய்த ்தடுப்பூசி்களும், மருந்த்ளவு்களும் குழநல்த்களுக்கும் இைப்்படுமகா? 

இல்லை. 5 முதைல 11 வயரக்குமோை வைதுள்ை குழநயதைகளுக்கோக, 8 வோர கோ் இய்டவவைிைில வகோடுக்கப்்படும் இரணடு 
மருநதைைவுகயைக் வகோண்ட ஒரு விந்்டமோை Pfizer (Comirnaty)  குழநயதை-மருததுவத தைடுப்பூ்சி அஙகீகரிக்கப்்பட்டுள்ைது. 

5 முதைல 11 வயரக்குமோை வைதுள்ை குழநயதைகைில இ்டப்்படும் Pfizer தைடுப்பூ்சி மருநதைைவோைது 12 மறறும் அதைறகு 
நமற்பட்்ட வைதுய்டநைோருக்குக் வகோடுக்கப்்படும் மருநதைைவில மூனறசில ஒரு ்பஙககியைக் வகோண்டதைோகும். 12 மறறும் 
அதைறகு நமற்பட்்ட வைதுய்டநைோருக்கு இ்டப்்படும் மருநதைைவு வகோடுக்கும் அநதை உைரைவுப் ்போதுகோப்்பியை இநதை 
வைதைகிைரில ்பைன்படுததைப்்படும் ்சிறு அைவி்ோை மருநதைைவு வகோடுக்கும். 

வயதுவந்தவர்களுக்கு ஏற்படும் அய்த ்பக்்க வில்ளவு்கள் குழநல்த்களுக்கும் இருக்குமகா?

ஆம். COVID-19 தைடுப்பூ்சி ஒனயற இட்டுக்வகோள்ளும் வைதுவநதைவரகளுக்கு ஏற்படும் அநதை ்பக்க வியைவுகள் 
குழநயதைகளுக்கும் ஏற்ப்டக்கூடும். 

இநதைப் ்பக்க வியைவுகள் மிதைமோையவ, அதது்டன ஓரிரு �ோட்கைில இயவ மயறநதுவிடும், மறறும் இவறறசில ்பின 
வருவை உள்ை்டஙகக் கூடும்: 

• தைய்வலி

• கோயச்ல மறறும் குைிரக்-கோயச்லகள்

• அ்தைகி / கயைப்பு

• தைய் வலி, மறறும் யகைில ஊ்சி இ்டப்்பட்்ட இ்டததைகில வலி

்சிறு ்பக்க வியைவுகள் வ்போதுவோையவ, மறறும் தைடுப்பூ்சிைின கோரணமோக ந�ோவைதைகிரப்பு முயறயம ்பதைகில-வியை 
புரிககிறது என்பயதை இது கோண்பிக்ககிறது. இநதைத தைடுப்பூ்சிகைின கோரணமோக ஏற்படும் அதைகி ்போரதூரப் ்பக்க வியைவுகள் 
அரிதைோையவ, எைினும் COVID-19 வதைோறறசின கோரணமோக ஏற்ப்டக் கூடிை ்பக்க வியைவுகள் அதைகிலும் ்போரதூரமோைதைோகும். 
்பக்க வியைவுகள் வதைோ்டரநதைோந்ோ அல்து நீஙகள் கவய்ப்்பட்்டோந்ோ, உஙகள் மருததுவரி்டம் (GP) ந்பசுஙகள்.

– Tamil
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health.nsw.gov.au 
்பகாைதூைமகான ்பக்்க வில்ளவு ஏற்படும் ஆ்பதது இருக்்கதி்றது என்பது என ்பிள்ல்ளக்கு நகான ்தடுப்பூசி இைக்கூைகாது 

என்பல்தக் கு்றிக்குமகா?

இல்லை. ஆஸ்தைகிநரலிைோவில ்பைன்படுததைப்்படும் அயைததுத தைடுப்பூ்சிகளும் ்சிறநதை ்போதுகோப்புத தைனயமகயைக் 
வகோண்டயவ, அதது்டன ்பைன்போட்டிறவகை அஙகீகரிக்கப்்படுவதைறகு முன்போக ‘மருததுவ ்சிககிசய்ப் வ்போருட்கள் 
�கிரவோகம்’ (Therapeutic Goods Administration (TGA)) மறறும் ‘ஆஸ்தைகிநரலிைத தைடுப்பூ்சிநைறறத வதைோழிலநுட்்ப அறசிவுயரக் 
குழு’ (Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)) ஆககிை அயமப்புகைிைோல இயவ கடுயமைோகச ந்ோதைகிக்கப்்பட்டு 
மதைகிப்பீடு வ்யைப்்படுககினறை. 

ஐக்ககிை அவமரிக்க �ோட்டில 5 மிலலிைனுக்கும் நமற்பட்்ட, மறறும் உ்வகஙககிலும் உள்ை இனனும் ்ப் மிலலிைன 
கணக்கோை 5 முதைல 11 வயரக்குமோை வைதுள்ை குழநயதைகள் இனறு வயர ்போதுகோப்்போை முயறைில COVID-19 தைடுப்பூ்சி 
ஒனயற இட்டுக்வகோணடுள்ைைர. 

COVID-19 ்தடுப்பூசியயற்றம் என ்பிள்ல்ளயின வ்ளர்சசிலய அல்ைது அவருலைய எ்ததிர்ககாை இனவிருத்ததித 

்ததி்றலனப் ்பகா்ததிக்குமகா?

இல்லை. COVID-19 தைடுப்பூ்சி ஒனறு ஒரு குழநயதைைின வைரச்சியையும், விருததைகியையும் ்போதைகிக்கும் என்பதைறகோை 
ஆதைோரம் எதுவும் இலய். 

COVID-19-இன மூ்ம் ஏற்படும் நீண்ட-கோ் தைோக்கஙகள் உ்டல�்ம் மறறும் வ்போது-�்ததைகின மீது நீடிததை ்போதைகிப்புகயை 
ஏற்படுததைக்கூடும். தைடுப்பூ்சிநைறறததைகிைோல வ்போதுவோக ஏற்ப்டக்கூடிை மிதைமோை ்பக்க-வியைவுகயை வி்ட இநதை யவரஸ் 
வதைோறறசிலிருநது ்சிக்கலகள் ஏற்படுவதைறகோை ஆ்பதது அதைகிகமோகும்.  

எனனுலைய ்பிள்ல்ளக்கு ஏற்கனயவ COVID-19 ஏற்பட்டிருந்தகாலும் அவர ்தடுப்பூசிலய இட்டுக்ச்ககாள்்ள யவண்டுமகா? 

ஆம். ஏறகைநவ COVID-19 வதைோறறு ஏற்பட்டுள்ை குழநயதைகள் அவரகளுய்டை சுகவீைததைகிலிருநது  குணமய்டநதைவு்டன 
இனவைோரு வதைோறறசிலிருநது தைம்யமப் ்போதுகோததுக்வகோள்வதைறகோக தைடுப்பூ்சி ஒனயற இட்டுக்வகோள்ை நவணடும். 

எனனுலைய சம்ம்தம் இல்ைகாமல் எனனுலைய ்பிள்ல்ளக்குத ்தடுப்பூசி இை இயலுமகா? 

இல்லை. 5 முதைல 11 வயரக்குமோை வைதுள்ை குழநயதைகள் COVID-19 தைடுப்பூ்சி ஒனயறப் வ்பறுவதைறகு வ்பறநறோர 
அல்து ்ட்்டரீதைகிப் ்போதுகோவ்ர ஒருவர ்ம்மதைம் அைிக்கநவணடும். 

முன்பதைகிவு வ்யயும் வ்போழுதும், மீணடும் ்நதைகிப்புநவயைைின வ்போழுதும் ்ம்மதைம் நதையவப்்படும். வ்பறநறோர அல்து 
்போதுகோவ்ர ்நதைகிப்புநவயைைின வ்போழுது குழநயதையு்டன ்மூகமோக இய்விலய் எனறோல, அவரகளுக்குப் 
்பதைகி்ோக ்நதைகிப்புநவயைைின வ்போழுது ்மூகமைிப்்பதைறகோக வைதுவநதை மறவறோருவயர முன்பதைகிவு வ்யயும் வ்போழுது 
�கிைமிக்க்ோம். 

்நதைகிப்புநவயை தைகிைததைனறு இனவைோருவர ்ோர்போக ்ம்மதைம் அைிக்கும் �்பருய்டை அய்டைோைம் மறறும் ்ம்மதைம் 
அைிப்்பதைறகோை அனுமதைகி ஆககிைவறயற உறுதைகிப்்படுததும் வ்போருட்டு, உ்டன-வரும் வைதுவநதை �்பயரப் ்பறறசிை வி்பரஙகள் 
முன்பதைகிவு வ்யயும் வ்போழுது வகோடுக்கப்்ப்ட நவணடும். 

்ம்மதைம் ்பறசிை நம்தைகிகத தைகவலகளுக்கு Vaccination consent FAQs for parents and guardians எனும் வய்ததை்ப் 
்பக்கததைகிறகுச வ்லலுஙகள்

COVID-19 ்தடுப்பூசியயற்றம் குழநல்த்களுக்குக் ்கட்ைகாயமகான்தகா (்பகாைசகாலை மறறும் வில்ளயகாட்டு்கள் 

உள்்ளைங்க)?

இல்லை. COVID-19 -இறகு எதைகிரோை தைடுப்பூ்சிநைறறம் கட்்டோைமோைதைல், ஆைோலும் இது வலுவோய ஊக்குவிக்கப்்படுககிறது. 

்போ்ட்ோய் �்டவடிக்யககள், அல்து ்மூக வியைைோட்டு �்டவடிக்யககைில ்பஙகு்பறற COVID-19 தைடுப்பூ்சி ஒனயற 
இட்டுக்வகோள்ை நவணடும் எனற  நதையவப்்போடு எதுவும் குழநயதைகளுக்கு இலய். 

ஊக்்கத ்தடுப்பூசி ஒனல்ற எனனுலைய ்பிள்ல்ள இட்டுக்ச்ககாள்்ளைகாமகா? 

இல்லை. குயறநதை வைதுய்டை இயைநைோரில ஆரம்்ப-�கிய்த தைடுப்பூ்சிகள் வலுவோைவதைோரு ந�ோவைதைகிரப்புத தைகிறயை 
உருவோக்கும். 

இநதை வைதைகிைருக்கு ஊக்க ஊ்சி ஒனறு நதையவப்்படுமோ என்பயதை ATAGI வருஙகோ்ததைகில கருததைகில வகோள்ளும். 

COVID-19-இறகு எ்ததிைகான ்தடுப்பூசி்கள் குழநல்த்களுக்குப் ்பகாைசகாலையில் இைப்்படுமகா? 

இல்லை. உஙகளுய்டை வ்போது-மருததுவர (GP), உள்ளூரப்-்பகுதைகி மருநதுக்கய்ட, ‘ஆவ்போரிஜிைி பூரவகுடிக் கட்டுப்்போட்டு 
சுகோதைோர ந்யவ’ (Aboriginal Community Controlled Health Service) அல்து ‘NSW சுகோதைோரத தைடுப்பூ்சி ககிைிைிக்’ ஒனறசின 
மூ்ம் உஙகளுய்டை ்பிள்யைக்கோை COVID-19 தைடுப்பூ்சியை முன்பதைகிவு வ்யயுஙகள். 

நகான எப்்படி முன்ப்ததிவு சசய்வது?

தைமது ்பிள்யைக்கோை தைடுப்பூ்சிநைறற முன்பதைகிவு ஒனயறக் கூடிை ்சிக்ககிரம் வ்யயுமோறு வ்பறநறோரகள் 
ஊக்குவிக்கப்்படுககினறைர. 

இலைய-வழியில் இப்ய்பகாது முன்ப்ததிவு சசய்யுங்கள் - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

முன்ப்ததிவு சசய்வ்தற்ககா்கத ச்தகாலைய்பசி மூைம் அலழயுங்கள்: முன்பதைகிவு உதைவித-வதைோய்ந்ப்சி: 1800 57 11 55 / 
வமோழிவ்பைரப்பு மறறும் வமோழிவ்பைரததுயரப்பு ந்யவ (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

