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COVID-19 పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ 
(5-11 సంవతసిరాలు)

LET’S DO THIS

5 నుంచి 11 సంవతసిరాల వయసుసి ఉన్న పిల్లలకు COVID-19 కు విరుద్ంగా ఎందుకు వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి?

COVID-19 అనేది తీవ్రమైన అస్వస్థత మరియు మరణానికి, అదేవిధంగా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమయ్్య వైరస్. 
ఇది వ్యకుతు ల మధ్య చాలా సులభంగా వ్్యప్తి చందుతుంది మరియు కొనినిసారులు  కొనిని లక్షణాలు లేవు, మీరు ఇతరులకు పంపడానికి 
ముందు మీరు సంక్రమంచారని తెలుసుకోవడం కష్ం.

ప్లలుల్లు  COVID-19 సంకా్ర మ్యత తరచుగా పెద్దవ్రి కంటే స్వల్ంగా ఉననిప్టికీ, ప్లలులకు వ్్యకిసిన్ ఇవ్వడానికి బలమైన 
కారణాలు ఉన్నియి:

• వ్్యకిసిన్ లు రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సహాయానిని ఇసాతి యి. మీ బిడ్డకు వ్్యకిసిన్ ఇవ్వడం ద్్వరా, COVID-19   మరియు 
సంభావ్య దీర్ఘకాలిక ప్రభావ్ల నుంచి తీవ్రమైన అస్వస్థత నుంచి వ్రిని సంరక్ంచడానికి మీరు సహాయపడతారు.

• వ్్యకిసినేషన్ ప్రసారానిని తగ్గంచడంల్ సహాయపడటం ద్్వరా అనిని వయసుసిల నిససిహాయ వ్యకుతు లతో సహా స్నిహితులు, 
కుటుంబం మరియు కమ్్యనిటీని రక్ంచడానికి క్డా సహాయపడుతుంది.

• వ్్యకిసినేషన్ ప్లలులను స్కూలుల్ ఉంచడానికి మరియు వ్రి అభ్యసన మరియు అభివృదిధికి ముఖ్యమైన సామాజిక 
కార్యకలాపాల్లు  పాల్్గ నడానికి సహాయపడుతుంది.  

ప్రపంచవ్్యపతింగా లక్షలాది మంది ప్లలులకు ఇప్టికే COVID-19 కు వ్యతిరేకంగా సురక్తంగా టీకాలు వేశారు. ప్లలుల్లు  COVID-19 
నుంచి తీవ్రమైన అస్వస్థత నుంచి వ్్యకిసినేషన్ అదుభుతమైన సంరక్షణను అందిసుతి ంది మరియు మీ కుటుంబానిని సురక్తంగా 
మరియు క్షేమంగా ఉంచడానికి దోహదపడుతోంద్ అని రుజువులు తెలియజేసుతి న్నియి.

పిల్లలు పెద్దవ్రి వలే అదే వ్యాక్సిన్ లు మరియు మోతాదులను పందుతారా?

కాదు. 5 నుంచి 11 సంవతసిరాల వయసుసి ఉనని ప్లలులకు ఆమోదించబడ్డ వ్్యకిసిన్ అనేది ఒక ప్రత్్యక Pfizer (Comirnaty) 
పీడియాటిరిక్ వ్్యకిసిన్, దీనికి రండు మోతాదులు 8 వ్రాల వ్యవధిల్ ఇవ్వబడతాయి.

5-11 సంవతసిరాల వయసుసి ఉనని ప్లలుల్లు  Pfizer వ్్యకిసిన్ మోతాదు 12 సంవతసిరాలు మరియు అంతకంటే ఎకుకూవ వయసుసి 
ఉనని వ్రికి ఇచ్చే మోతాదుల్ మ్డింట ఒక వంతు. ఈ వయసుసి గ్రూ పుల్ తకుకూవ మోతాదుఉపయోగంచబడుతుంది, 
ఎందుకంటే ఇది 12 సంవతసిరాలు మరియు అంతకంటే ఎకుకూవ వయసుసి ఉనని వ్యకుతు లకు ఇచ్చే మోతాదు వలే ప్లలుల్లు  అదే అధిక 
సా్థ యి సంరక్షణను సాధించగలదు.

పిల్లలకు దుషపు్రభావ్లు పెద్దలకు సమానంగా ఉన్్నయా?

అవును. COVID-19 వ్్యకిసిన్ పందిన తరువ్త ప్లలులు పెద్దవ్రి వలే అదే సాధారణ దుష్్రభావ్లను అనుభ్తి పందవచుచే.

ఈ దుష్్రభావ్లు సాధారణంగా స్వల్ంగా ఉంటాయి మరియు ఒక రోజు లేద్ రండు రోజుల తరువ్త వెళ్లుపోతాయి మరియు 
వీటిల్ ఇవి ఉండవచుచే:

• తలనొప్్

• జ్వరం మరియు చలి 

• అలసట/అలసట

• ఇంజెక్షన్ చ్స్ ప్రదేశంల్ కండరాల నొప్  ్మరియు చ్యి నొప్్

చినని దుష్్రభావ్లు సాధారణం మరియు రోగనిరోధక వ్యవస్థ వ్్యకిసిన్ కు ప్రతిస్ందిసుతి ననిటులు  చ్ప్సుతి ంది. వ్్యకిసిన్ ల నుంచి 
మరింత తీవ్రమైన దుష్్రభావ్లు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి, COVID-19 ని పటు్ కోవడం వలలు అదే దుష్్రభావ్ల ప్రమాదం 
చాలా ఎకుకూవగా ఉంటుంది. ఒకవేళ దుష్్రభావ్లు కొనసాగన్ లేద్ మీకు ఆందోళన కలిగన్, మీ జిప్తో మాటాలు డండి.

– Telugu

http://nsw.gov.au 
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old
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తీవ్రమైన దుషపు్రభావం యొక్క ప్రమాదం అంటే నేను న్ బిడ్డకు వ్యాక్సిన్ ఇవవాకూడదా?

కాదు. ఆస్్్రలియాల్ ఉపయోగంచ్ అనిని COVID-19 వ్్యకిసిన్ లు మంచి భద్రతా ప్ర ఫైల్సి ను కలిగ ఉన్నియి మరియు 
ఆమోదించబడటానికి మరియు ఉపయోగంచడానికి సిఫారసు చ్యడానికి ముందు థెరప్్యటిక్ గ్డ్సి అడిమినిస్్్రషన్ (TGA) 
మరియు ఆస్్్రలియన్ టెకినికల్ అడ్వైజరీ గర్ూ ప్ ఆన్ ఇమ్్యనికేషన్ (ATAGI) ద్్వరా కఠినంగా పరీక్ంచబడా్డ యి మరియు 
మదింపు చ్యబడా్డ యి.

యుఎస్ఎల్ 5 మలియనలుకు పైగా ప్లలులు మరియు 5 నుంచి 11 సంవతసిరాల వయసుసి ఉనని ప్రపంచవ్్యపతింగా మలియనలు మంది 
ఇప్టి వరకు COVID-19 వ్్యకిసిన్ ని సురక్తంగా పంద్రు.

COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ న్ బిడ్డ ఎదుగుదల, అభివృద్్ లేదా భవిషయాతుతు  సంతానోతపుత్తుపై ప్రభావం చూప్తుందా?

కాదు. COVID-19 వ్్యకిసిన్ ప్లలుల ఎదుగుదల మరియు అభివృదిధిని ప్రభావితం చ్సుతి ందనే ద్నికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు.

COVID-19నుంచి దీర్ఘకాలిక ప్రభావ్లు ఆరోగ్యం మరియు స్వస్థతపై శాశ్వత ప్రభావ్లను చ్పుతాయి. వ్్యకిసినేషన్ యొకకూ 
సాధారణంగా త్లికపాటి దుష్్రభావ్ల కంటే వైరస్ ను పటు్ కోవడం వలలు సంకిలుష్తల ప్రమాదం ఎకుకూవగా ఉంటుంది.  

ఒకవేళ న్ బిడ్డకు ఇపపుటికే COVID-19ఉన్నట్లయితే వ్రిక్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలా?

అవును. COVID-19ఉనని ప్లలులు మరో సంకా్ర మ్యత నుంచి సంరక్ంచడంల్ సహాయపడటం కొరకు వ్రి అస్వస్థత నుంచి 
కోలుకునని తరువ్త వ్్యకిసినేషన్ పంద్లి.

న్ సమ్మత్ లేకుండా న్ బిడ్డకు వ్యాక్సిన్ ఇవవావచ్చా?

కాదు. 5 నుంచి 11 సంవతసిరాల వయసుసి ఉనని ప్లలులు COVID-19 వ్్యకిసిన్ అందుకోవడానికి తలిలుదండురు లు లేద్ చట్పరమైన 
సంరక్షకుడు సమమితి ఇవ్్వలిసి ఉంటుంది.

బుకింగ్ చ్స్టపు్డు సమమితి అవసరం అవుతుంది, మరియు అపాయింట్ మంట్ వద్ద మళ్లు అవసరం అవుతుంది. ఒకవేళ 
తలిలుదండురు లు లేద్ సంరక్షకుడు బిడ్డతో అపాయింట్ మంట్ కు హాజరు కానటలుయిత్, బుకింగ్ ప్రకి్రయ సమయంల్ ఆన్ లైన్ సమమితి 
ప్రితు చ్స్టపు్డు వ్రి సా్థ నంల్ అపాయింట్ మంట్ కు హాజరు కావడానికి వ్రు మరో వయోజనుడిని న్మనేట్ చ్యవచుచే.

బుకింగ్ సమయంల్ న్మనేటెడ్ తోపాటుగా ఉనని వయోజనుడి వివరాలను అందించాలి, తద్్వరా వ్రి గురితుంపు మరియు పా్ర కీసి 
ద్్వరా సమమితి ఇవ్వడానికి అనుమతి ని అపాయింట్ మంట్ రోజున వెరిఫై చ్యవచుచే.

సమమితిపై మరింత సమాచారం కొరకు, సందరి్శంచండి: Vaccination consent FAQs for parents and guardians 
(తలిలుదండురు లు మరియు సంరక్షకుల కొరకు వ్్యకిసినేషన్ సమమితి ఎఫ్ ఎక్్యలు).

పిల్లలకు COVID-19 వ్యాక్సినేషన్ తపపునిసరిన్ (సూ్కలు మరియు స్పుర్ట్స్ మొదలైనవ్టితో సహా)?

కాదు. COVID-19 కు విరుదధింగా వ్్యకిసినేషన్ తప్నిసరి కాదు, అయిత్ ఇది అత్యంత పో్ర తసిహించబడుతుంది.

ప్లలులు స్కూలు లేద్ కమ్్యనిటీ స్్ర్్స్ యాకివ్ిటీల్లు  పాల్్గ నేందుకు COVID-19వ్్యకిసిన్ అవసరం లేదు.

న్ బిడ్డకు బూసట్ర్ వ్యాక్సినేషన్ ఉండవచ్చా?

కాదు. పా్ర థమక వ్్యకిసినేషన్ కోరుసి యువతల్ బలమైన రోగనిరోధక ప్రతిస్ందనను ఉత్తితి చ్సుతి ంది.

భవిష్యతుతి ల్ ఈ వయసుసి గ్రూ పుకొరకు బ్స్ర్ మోతాదు అవసరం అయిత్ ATAGI పరిగణనల్కి తీసుకోబడుతుంది.

సూ్కలువద్ద COVID-19 కు విరుద్ంగా పిల్లలకు వ్యాక్సిన్ ఇవవాబడుతుందా?

కాదు. మీ జిప్, సా్థ నిక ఫారమిసీ, అబొరిజినల్ కమ్్యనిటీ కంట్రి ల్్డ హెల్తి సరీ్వస్ లేద్ ఎన్ ఎస్ డబులు ్య హెల్తి వ్్యకిసినేషన్ కిలునిక్ 
ద్్వరా మీ బిడ్డ COVID-19వ్్యకిసిన్ కొరకు బుకింగ్ చ్యండి.

నేను ఎలా బుక్ చేయాలి?

సాధ్యమైనంత త్వరగా తమ బిడ్డకు వ్్యకిసినేషన్ అపాయింట్ మంట్ బుక్ చ్యమని తలిలుదండురు లను పో్ర తసిహిసుతి ంది.

ఇప్పుడు ఆన్ లైన్ లో బుక్ చేయండి - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated
బుక్ కు కాల్: బుకింగ్ హెల్్ లైన్: 1800 57 11 55 / టారి న్సి యునింగ్ అండ్ ఇంటర్ పె్రటింగ్ సరీ్వస్ (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
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

