LET’S DO THIS

– Telugu

COVID-19 పిల్ల లకు వ్యాక్సినేషన్
(5-11 సంవత్సరాలు)

ఇప్పుడు బుక్
చేయండి

5 నుంచి 11 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న పిల్ల లకు COVID-19 కు విరుద్ ధంగా ఎందుకు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి?
COVID-19 అనేది తీవ్రమైన అస్వస్థ త మరియు మరణానికి, అదేవిధంగా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమయ్యే వైరస్.
ఇది వ్యక్తుల మధ్య చాలా సులభంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది మరియు కొన్నిసార్లు కొన్ని లక్షణాలు లేవు, మీరు ఇతరులకు పంపడానికి
ముందు మీరు సంక్రమించారని తెలుసుకోవడం కష్ టం.
పిల్లల్లో COVID-19 సంక్రా మ్యత తరచుగా పెద్ద వారి కంటే స్వల్పంగా ఉన్నప్పటికీ, పిల్ల లకు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి బలమైన
కారణాలు ఉన్నాయి:
•

వ్యాక్సిన్ లు రోగనిరోధక వ్యవస్థ కు సహాయాన్ని ఇస్తా యి. మీ బిడ్డ కు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ద్వారా, COVID-19 మరియు
సంభావ్య దీర్ఘకాలిక ప్రభావాల నుంచి తీవ్రమైన అస్వస్థ త నుంచి వారిని సంరక్షించడానికి మీరు సహాయపడతారు.

•

వ్యాక్సినేషన్ ప్రసారాన్ని తగ్గ ించడంలో సహాయపడటం ద్వారా అన్ని వయస్సుల నిస్సహాయ వ్యక్తులతో సహా స్నేహితులు,
కుటుంబం మరియు కమ్యూనిటీని రక్షించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.

•

వ్యాక్సినేషన్ పిల్ల లను స్కూలులో ఉంచడానికి మరియు వారి అభ్యసన మరియు అభివృద్ధి కి ముఖ్యమైన సామాజిక
కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది పిల్ల లకు ఇప్పటికే COVID-19 కు వ్యతిరేకంగా సురక్షితంగా టీకాలు వేశారు. పిల్ల ల్లో COVID-19
నుంచి తీవ్రమైన అస్వస్థ త నుంచి వ్యాక్సినేషన్ అద్భుతమైన సంరక్షణను అందిస్తుంది మరియు మీ కుటుంబాన్ని సురక్షితంగా
మరియు క్షేమంగా ఉంచడానికి దోహదపడుతోందా అని రుజువులు తెలియజేస్తు న్నాయి.
పిల్ల లు పెద్ద వారి వలే అదే వ్యాక్సిన్ లు మరియు మోతాదులను పొందుతారా?
కాదు. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న పిల్ల లకు ఆమోదించబడ్డ వ్యాక్సిన్ అనేది ఒక ప్రత్యేక Pfizer (Comirnaty)
పీడియాట్రిక్ వ్యాక్సిన్, దీనికి రెండు మోతాదులు 8 వారాల వ్యవధిలో ఇవ్వబడతాయి.
5-11 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న పిల్ల ల్లో Pfizer వ్యాక్సిన్ మోతాదు 12 సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు
ఉన్న వారికి ఇచ్చే మోతాదులో మూడింట ఒక వంతు. ఈ వయస్సు గ్
రూ పులో తక్కువ మోతాదుఉపయోగించబడుతుంది,
ఎందుకంటే ఇది 12 సంవత్సరాలు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు ఉన్న వ్యక్తులకు ఇచ్చే మోతాదు వలే పిల్ల ల్లో అదే అధిక
స్థా యి సంరక్షణను సాధించగలదు.
పిల్ల లకు దుష్ప్రభావాలు పెద్ద లకు సమానంగా ఉన్నాయా?
అవును. COVID-19 వ్యాక్సిన్ పొందిన తరువాత పిల్ల లు పెద్ద వారి వలే అదే సాధారణ దుష్ప్రభావాలను అనుభూతి పొందవచ్చు.
ఈ దుష్ప్రభావాలు సాధారణంగా స్వల్పంగా ఉంటాయి మరియు ఒక రోజు లేదా రెండు రోజుల తరువాత వెళ్లి పోతాయి మరియు
వీటిలో ఇవి ఉండవచ్చు:
•

తలనొప్పి

•

జ్వరం మరియు చలి

•

అలసట/అలసట

•

ఇంజెక్షన్ చేసే ప్రదేశంలో కండరాల నొప్పి మరియు చేయి నొప్పి

చిన్న దుష్ప్రభావాలు సాధారణం మరియు రోగనిరోధక వ్యవస్థ వ్యాక్సిన్ కు ప్రతిస్పందిస్తు న్నట్లు చూపిస్తుంది. వ్యాక్సిన్ ల నుంచి
మరింత తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి, COVID-19 ని పట్టు కోవడం వల్ల అదే దుష్ప్రభావాల ప్రమాదం
చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకవేళ దుష్ప్రభావాలు కొనసాగినా లేదా మీకు ఆందోళన కలిగినా, మీ జిపితో మాట్లా డండి.
> ఈ రోజు మీ COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ బుక్ చేయండి nsw.gov.au
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తీవ్రమైన దుష్ప్రభావం యొక్క ప్రమాదం అంటే నేను నా బిడ్డ కు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వకూడదా?
కాదు. ఆస్ట్రేలియాలో ఉపయోగించే అన్ని COVID-19 వ్యాక్సిన్ లు మంచి భద్రతా ప్రొ ఫైల్స్ ను కలిగి ఉన్నాయి మరియు
ఆమోదించబడటానికి మరియు ఉపయోగించడానికి సిఫారసు చేయడానికి ముందు థెరప్యూటిక్ గూడ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (TGA)
మరియు ఆస్ట్రేలియన్ టెక్నికల్ అడ్వైజరీ గ్
రూ ప్ ఆన్ ఇమ్యూనికేషన్ (ATAGI) ద్వారా కఠినంగా పరీక్షించబడ్డా యి మరియు
మదింపు చేయబడ్డా యి.
యుఎస్ఎలో 5 మిలియన్ల కు పైగా పిల్ల లు మరియు 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది
ఇప్పటి వరకు COVID-19 వ్యాక్సిన్ ని సురక్షితంగా పొందారు.
COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ నా బిడ్డ ఎదుగుదల, అభివృద్ధి లేదా భవిష్యత్తు సంతానోత్పత్తి పై ప్రభావం చూపుతుందా?
కాదు. COVID-19 వ్యాక్సిన్ పిల్ల ల ఎదుగుదల మరియు అభివృద్ధి ని ప్రభావితం చేస్తుందనే దానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు.
COVID-19నుంచి దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలు ఆరోగ్యం మరియు స్వస్థ తపై శాశ్వత ప్రభావాలను చూపుతాయి. వ్యాక్సినేషన్ యొక్క
సాధారణంగా తేలికపాటి దుష్ప్రభావాల కంటే వైరస్ ను పట్టు కోవడం వల్ల సంక్లిష్ట తల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఒకవేళ నా బిడ్డ కు ఇప్పటికే COVID-19ఉన్నట్ల యితే వారికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలా?
అవును. COVID-19ఉన్న పిల్ల లు మరో సంక్రా మ్యత నుంచి సంరక్షించడంలో సహాయపడటం కొరకు వారి అస్వస్థ త నుంచి
కోలుకున్న తరువాత వ్యాక్సినేషన్ పొందాలి.
నా సమ్మతి లేకుండా నా బిడ్డ కు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వవచ్చా?
కాదు. 5 నుంచి 11 సంవత్సరాల వయస్సు ఉన్న పిల్ల లు COVID-19 వ్యాక్సిన్ అందుకోవడానికి తల్లిదండ్రులు లేదా చట్ట పరమైన
సంరక్షకుడు సమ్మతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
బుకింగ్ చేసేటప్పుడు సమ్మతి అవసరం అవుతుంది, మరియు అపాయింట్ మెంట్ వద్ద మళ్లీ అవసరం అవుతుంది. ఒకవేళ
తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుడు బిడ్డ తో అపాయింట్ మెంట్ కు హాజరు కానట్ల యితే, బుకింగ్ ప్రక్రియ సమయంలో ఆన్ లైన్ సమ్మతి
పూర్తి చేసేటప్పుడు వారి స్థా నంలో అపాయింట్ మెంట్ కు హాజరు కావడానికి వారు మరో వయోజనుడిని నామినేట్ చేయవచ్చు.
బుకింగ్ సమయంలో నామినేటెడ్ తోపాటుగా ఉన్న వయోజనుడి వివరాలను అందించాలి, తద్వారా వారి గుర్తింపు మరియు ప్రాక్సీ
ద్వారా సమ్మతి ఇవ్వడానికి అనుమతి ని అపాయింట్ మెంట్ రోజున వెరిఫై చేయవచ్చు.
సమ్మతిపై మరింత సమాచారం కొరకు, సందర్శించండి: Vaccination consent FAQs for parents and guardians
(తల్లిదండ్రులు మరియు సంరక్షకుల కొరకు వ్యాక్సినేషన్ సమ్మతి ఎఫ్ ఎక్యూలు).
పిల్ల లకు COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ తప్పనిసరినా (స్కూలు మరియు స్పోర్ట్స్ మొదలైనవాటితో సహా)?
కాదు. COVID-19 కు విరుద్ధంగా వ్యాక్సినేషన్ తప్పనిసరి కాదు, అయితే ఇది అత్యంత ప్రో త్సహించబడుతుంది.
పిల్ల లు స్కూలు లేదా కమ్యూనిటీ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీల్లో పాల్గొనేందుకు COVID-19వ్యాక్సిన్ అవసరం లేదు.
నా బిడ్డ కు బూస్ట ర్ వ్యాక్సినేషన్ ఉండవచ్చా?
కాదు. ప్రా థమిక వ్యాక్సినేషన్ కోర్సు యువతలో బలమైన రోగనిరోధక ప్రతిస్పందనను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
భవిష్యత్తులో ఈ వయస్సు గ్
రూ పుకొరకు బూస్ట ర్ మోతాదు అవసరం అయితే ATAGI పరిగణనలోకి తీసుకోబడుతుంది.
స్కూలువద్ద COVID-19 కు విరుద్ ధంగా పిల్ల లకు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వబడుతుందా?
కాదు. మీ జిపి, స్థా నిక ఫార్మసీ, అబొరిజినల్ కమ్యూనిటీ కంట్రోల్డ్ హెల్త్ సర్వీస్ లేదా ఎన్ ఎస్ డబ్ల్యు హెల్త్ వ్యాక్సినేషన్ క్లినిక్
ద్వారా మీ బిడ్డ COVID-19వ్యాక్సిన్ కొరకు బుకింగ్ చేయండి.
నేను ఎలా బుక్ చేయాలి?
సాధ్యమైనంత త్వరగా తమ బిడ్డ కు వ్యాక్సినేషన్ అపాయింట్ మెంట్ బుక్ చేయమని తల్లిదండ్రులను ప్రో త్సహిస్తుంది.
ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ లో బుక్ చేయండి - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated
బుక్ కు కాల్: బుకింగ్ హెల్ప్ లైన్: 1800 57 11 55 / ట్రా న్స్ యునింగ్ అండ్ ఇంటర్ ప్రెటింగ్ సర్వీస్ (TIS):131 450

> ఈ రోజు మీ COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ బుక్ చేయండి nsw.gov.au
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