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எங்கே தடுப்புமருந்து 
அளிே்ேப்படுேிறது
தடுப்புமருந்தளிப்புகள் பின்வருவவோரோல் 
வழங்கப்படும்:

• குடும்ப மருத்துவர்கள் (GPs)

• ெில உள்ளுர் நகர ெபபகள்

• ெில ெமூக சுகோதோர பமயங்கள்

உங்கள் பிரவதெத்திலுள்ள வெபவகள் பற்றி 
உங்களுக்கு அறிய வவண்டுமோயின் உங்களுக்கு 
அருகிலுள்ள ‘சபோதுெ் சுகோதோர அல’ கிபன (Public 
Health Unit) நீங்கள் 1300 066 055 - இல் சதோடர்பு 
சகோள்ளலோம்.   

உர ிய நேரத்த ில் 
தடுப்புமருே்தள ித்து

NSW Health

உங்ேள் குழந்ததே்குச்  
ச ிறந்த பாதுோப்தப 
அள ியுங்ேள்

NSW விலுள்ள 94% இற்கும் 
அதிேமான பிள்ளளகள் 
முழுதமயாே தடுப்பு 
மருந்தளிே்ேப்பட்டுள்ளனர் 
என்பளை நீங்கள் 
அறிவர்ீகளா ?

Tamil

health.nsw.gov.au/vaccinate
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தடுப்புமருநதளிப்்பதற்கான 
தினத்தக் குறிதது 
்ைததுக் க்காள்ளவும்
உரிய காலத்தில் தடுப்புமருநதளிப்்பதத ்பாரதூரமான 
த�ாயகளுக்கதிராக உஙகள் பிள்்ளைககுக 
கி்ைககும் சிறநத ்பாதுகாப்்பாகும்.  

உங்ள குழந்தயின் தடுப்பூசி எப்்்பகாது 
என்று சரி்பகார்ததுக் க்காள்ளவும்

பதிவுேதள தவத்திருத்தல்
உங்கள் குழந்பதயின் தடுப்புமருந்தளிப்புப் 
பதிவுகபள நீங்கள் குழந்பதப் 
பரோமரிப்பகத்திற்கும், முன்பள்ளிக்கும் மற்றும் 
போடெோபலயில் வெர்ப்பதற்கும் வழங்க 
வவண்டியிருக்கும். சபற்வறோர்கள் தங்கள் 
குழந்பதயின் ‘AIR வநோசயதிர்ப்பு மருந்தளிப்பு 
வரலோற்று அறிக்பக’யின் பிரதிசயோன்பற 
பின்வரும் விதத்தில் எவ்வவபளயிலும் வகோரலோம் 
(தங்கள் குழந்பதகள் 14 வயபத அபடவதற்கு 
முன்):  

•  அவர்களின் இபணயவழி ‘சமடிவகர்’ ஆன்பலன் 
கணக்பகப் பயன்படுத்தி myGov my.gov.au மூலம் 

•  ‘சமடிவகர் எக்ஸ்பிரஸ் பிளஸ் செயலி’- 
humanservices.gov.au/individuals/subjects/
express-plus-mobile-apps -ஐப் பயன்படுத்தி 

•  ‘AIR சபோது விெோரபண இபணப்’ (AIR General 
Enquiries Line)-பிபன 1800 653 809 இல் 
அபழப்பதன் மூலம் 

https://www.my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps


தடுப்பூசியளித்தல்ேதளத்  
தாமதப்படுத்தாதீர்ேள் 
தடுப்பூெிகள் போதுகோப்போனபவ மற்றும் NSW 
வநோசயதிர்ப்பு மருந்தளிப்பு அட்டவபணப்படி ெரியோன 
வநரத்தில் வழங்கப்பட்டோல் உங்கள் குழந்பதக்கு அபவ 
மிகெ் ெிறந்த போதுகோப்பப வழங்கும். 

வநோய்கள் மிகவும் சபோதுவோனதோக அல்லது மிகவும் 
தீவிரமோக இருக்கக் கூடிய வயதில் குழந்பதகள் 
போதுகோக்கப்படுவபத உறுதி செய்யும் விதத்தில் 
அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒவ்சவோரு தடுப்பூெியின் 
கோலவநரமும் நிபுணர்களோல் கவனமோகத் 
வதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறது.

உங்கள் பிள்பளக்கு மூக்கு ஒழுகுதல் அல்லது 
இவலெோன தடுமல் இருந்தோல் தடுப்பூெிபயத் 
தோமதப்படுத்தோதீர்கள். உங்கள் பிள்பள கூடிய 
விபரவில் போதுகோப்புப் சபறுவபத உறுதிசெய்ய 
உங்கள் மருத்துவர் அல்லது செவிலியரிடம் வபசுங்கள். 

தடுப்பு மருந்தளிே்ேப்படுவது ஏன்
•  தடுப்பு மருந்து வழங்கப்படுவதுதோன் உங்கள் 

குழந்பதபய போரதுூரமோன வநோய்களிலிருந்து 
கோப்பதற்கோன மிகெ் ெிறந்த வழியோகும்.

•  தடுப்பு மருந்தளிப்புகள் உங்கள் குழந்பதபயயும் 
உங்கள் ெமுதோயத்பதயும்  போதுகோக்கின்றன.

•  தடுப்பு மருந்தின் மூலம் தவிர்க்க முடியுமோன 
போரதுூரமோன வநோய்கபளக் கட்டுப்படுத்த தடுப்பு 
மருந்தளிப்புகள் உதவுகின்றன.

எப்கபாது தடுப்பு மருந்தளிப்பது
பின்வரும் வயதுகளில் குழந்பதகளுக்கு 
தடுப்புமருந்தளிக்கப்பட வவண்டுசமன நி.ெ.வவ 
தடுப்ெித்திட்ட அட்டவபண பரிந்துபரக்கிறது.

• பிறந்ததும்

• 6 வரோங்கள்

• 4 மோதங்கள்

• 6 மோதங்கள்

• 12 மோதங்கள்

• 18 மோதங்கள்

• 4 வருடங்கள்

உரிய கோலத்தில் உங்கள் குழந்பதக்குத் 
தடுப்புமருந்தளிப்பது மிக முக்கிமோனதோகும். எனவவ 
வநரகோலத்தில் உங்கள் மருத்துவருடன் அல்லது 
தோதியுடன் ெந்திப்பு வவபள ஒன்பற ஏற்போடு செய்து 
தடுப்புமருந்தளிப்பதற்கோன தினத்பதக் குறித்து 
பவத்துக் சகோள்ளவும்.

தடுப்பு மருந்தளிே்ேப்பட்டதன் 
பின்பு
கடுபமயோன வநோய்களிலிருந்து உங்கள் 
குழந்பதபயப் போதுகோப்பதில் தடுப்பு மருந்துகள் 
செயலுூக்கம் உள்ளபவ என்பவதோடு அபவ 
போதுகோப்போனபவயுமோகும்.

ெில வவபளகளில் தடுப்பூெிக்குப் பிறகு உங்கள் 
பிள்பளக்கு ஊெி இடப்பட்ட இடத்தில் வலி, வக்ீகம் 
மற்றும் ெிவத்தல் வபோன்ற இவலெோன பக்க 
விபளவுகள் ஏற்படலோம்.

ெோத்தியமோன பக்க விபளவுகள் பற்றி நீங்கள் 
கவபலப்பட்டோல் உங்கள் மருத்துவருடன் அல்லது 
தோதியுடன் வபெவும்.

குழந்ததேளுே்கு இலவசமான 
‘ஃப்ளூ’ தடுப்பு மருந்து
கடுபமயோன கோய்ெ்ெலுக்கு எதிரோன ெிறந்த 
போதுகோப்பப, ெளிக்கோய்ெ்ெல் (‘ஃப்ளூ’) தடுப்பூெி 
உங்கள் குழந்பதக்கு அளிக்கிறது. 6 மோதங்கள் 
முதல் 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்பதகளுக்கு இது 
இலவெம். மிகவும் சபோதுவோன கோய்ெ்ெல் 
வபககளிலிருந்து போதுகோப்பதற்கு ஒவ்சவோரு 
ஆண்டும் ‘ஃப்ளூ’ கோய்ெ்ெல் தடுப்பூெி சகோடுக்கப்பட 
வவண்டும். உங்களது வழபமயோன வநோய்த்தடுப்பு 
மருந்து வழங்குநரிடமிருந்து இத்தடுப்புமருந்பதப் 
சபற்றுக்சகோள்ளலோம்.

வமலதிக தகவல்களுக்குெ் செல்க   
health.nsw.gov.au/flu

உரிய ்ேரததில் தடுப்பூசியிட்டு 
உங்ள குழந்தயின் ்பகாது்காப்்்பப் 
்்பணுங்ள

www.health.nsw.gov.au/flu

