
நஙீக்ள் தெரிநத்ு தகொளள் வேணட்ியது

ெடுப்பூசிகளள உருேொக்கும் மற்றும் மதிப்பொய்வு தெய்யும் வபொது விஞ்ஞொனிகள் கேனமொக 
நளைமுளறகளள பின்பற்றினர.் அரப்்பணிப்புள்ள ஆராய்சச்ி நிதி மற்றும் நம்ப முடியாத அளவிலான 
சரவ்ததச ஒத்துழைப்பின் காரணமாக தடுப்பூசிகள் விழரவாக கிழைத்தன. தடுப்பூசிகள் அறிவியல் மற்றும் 
ததாழில் நுைப்த்ழத அடிப்பழையாக தகாண்ைழவ. அழவ பிற ததாற்று தநாய்களுக்காக பல ஆண்டுகளாக 
ஆராயச்்சி தசயய்பப்ைட்ு வருகினற்ன.

5 முெல் 11 ேயது ேளரயொன குழந்ளெகளுக்கொன ெடுப்பூசிகள் ஒரு சிறிய அளவு வைொஸ்ெொன்.  மற்ற 
பல தடுப்பூசிகழளப் தபாலதவ COVID-19 தடுப்பூசியின் அளவும் ஒரு நபரின் வயழத அடிப்பழையாக 
தகாண்ைது. எழை அல்லது அளழவப் தபாறுத்து அல்ல. ஏதனன ில் நமது தநாதயதிரப்்பு அழமப்புகளின் 
தபாறுப்புணரவ்ுக்கு வயது முக்கிய காரணியாகும். இந்த தடுப்பூசிகள் பற்றிய ஆய்வில் சிறிய அளவு, 
குைநழ்தகளுகக்ு COVID-19 -கக்ு எதிராக மிகச் சிறநத் பாதுகாபழ்ப வைஙக்ியது.

ெடுப்பூசிகள் உங்கள் குழந்ளெக்கு COVID-19 -ஐ தகொடுக்க முடியொது, ஏதனன ில் இந்த தநாழய 
ஏற்படுத்தும் அந்த ழவரஸ் அவற்றில் இல்ழல. 

ெடுப்பூசிகளொல் மரபணுக்களள மொற்ற முடியொது. தடுப்பூசிகள் ஒருதபாதும் மரபணுக்களுைன் ததாைரப்ு 
தகாள்ளாது.

ெடுப்பூசிகள் உங்கள் குழந்ளெயின் கருெ்ெரிக்கும் தெயளல பொதிக்கொது. COVID-19 தடுப்பூசிகள் 
கருவுறுதழல பாதிக்கும் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்ழல என்று பல தன ிப்பைை் ஆய்வுகள் காைட்ுகின்றன. 

பகக் விளளவுகள்

தடுப்பூசிக்கான எதிரவ்ிழனகள் தபாதுவாக இலகுவானழவ மற்றும் சில மணி தநரங்கள் அல்லது 
நாைக்ளுக்குள் தானாகதவ தபாய்விடும். உைத்சலுத்தப்பைை் இைத்தில் சிவத்தல், புண் மற்றும் ஊசி தபாைை் 
இைத்தில் வீக்கம் மற்றும் குளிர,் இதலசான காய்சச்ல், தசாரவ்ு, தழலவலி, மூைட்ுவலி மற்றும் தழசவலி 
தபான்ற தபாதுவான அறிகுறிகளும் இதில் அைங்கும். 

கடுழமயான ஒவ்வாழம எதிரவ்ிழனகள் மிகவும் அரிதானழவ மற்றும் சிகிசழ்சயளிக்கக் கூடியழவ. 
அழவ ஏற்பைை்ால், அது தபாதுவாக தடுப்பூசி தபற்ற சிறிது சிறிது தநரம் மைட்ுதம இருக்கும். 

ெடுபப்ூசிகள் பொதுகொபப்ு மறற்ும் பகக் விளளவுகளுகக்ொக கணக்ொணிகக்பப்டுகினற்ன. 
எங்களின் வலுவான COVID-19 தடுப்பூசி பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அழமப்புைன் கனைாவில் 
குைந்ழதகளுக்கான தடுப்பூசிகளுக்கான பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அழமப்பு உள்ளது. தநாய்த்தடுப்பு 
கண்காணிப்பு திைை்ம் ACTive (The Immunization Monitoring Program ACTive (IMPACT)) வழலயழமப்பு என்பது 
குைந்ழத மருத்துவம் , மருத்துவமழன சாரந்்த வழலயழமப்பு ஆகும். இது கதனடிய குைந்ழத மருத்துவ 
சங்கத்தால் நிரவ்கிக்கப்படுகிறது. இது 20 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாக குைந்ழத பருவ தநாய்த்தடுப்புகழள 
கண்காணித்து வருகிறது. 

உண்ழமகழள தபறுங்கள்: 

குழந்ளெகளுக்கு COVID-19 
ெடுப்பூசி வபொடுெல்

COVID-19 ெடுப்பூசிகள் குறிெ்து ஏவெனும் வகள்விகள் இருந்ெொல், சுகொெொர பொதுகொப்பு ேழங்குநரிைம் 
வபெவும்.  

உண்ழமகழளப் தபறுங்கள். Canada.ca/covid-vaccine -இல் தமலும் அறிக மற்றும் நீங்கள் வசிக்கும் 
இைம் குறித்த தகவலுக்கு உங்கள் மாகாண அல்லது பிராந்திய இழணய தளத்ழத பாரழ்வயிைவும்.  
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5 முெல் 11 ேயது ேளரயொன குழந்ளெகளுக்கு COVID-19 ெடுப்பூசிளய கனைொவின் 
சுகொெொரம் அங்கீகரிெ்துள்ளது. ெடுப்பூசியொனது உங்கள் உைல் ளேரளஸ எதிர்ெ்து 
வபொரொை உெவுகிறது, இெனொல் குழந்ளெகள் COVID-19 -ஐ தபறுேெற்கொன மற்றும் 
அென் அறிகுறிகளள அனுபவிக்கும் ேொய்ப்புகளும் குளறயும்.

குழந்ளெகள் மற்றும் இளளஞரக்ள் COVID-19 வநொயொல் 
உண்ளமயில் வநொய்ேொய்ப்படுேெற்கொன ேொய்ப்புகள் 
குளறவு என்றாலும் அவரக்ள் தமலும்: 

 › COVID-19 மூலம் பாதிக்கப்பைலாம்
 › ததாற்றுக்குள்ளாகலாம் மற்றும் எந்த அறிகுறிகளும் 
இல்லாதிருக்கலாம்

 › குைந்ழதகளில் பல அழமப்பு அைற்சி தநாய்க்குறி (MIS-C) 
எனப்படும் அரிதான ஆனால் தீவிரமான சிக்கழலப் 
தபறலாம். 

 › மற்றவரக்ளுக்கு COVID-19 -ஐ பரப்பலாம்
 › தநாய்த்ததாற்று ஏற்பைை்ால் நீண்ை கால விழளவுகழள 
அனுபவிக்கலாம்

தசாரவ்ு, தழலவலி, எழை இைப்பு, தழசவலி, தூக்கக் 
கலக்கம், இருமல் மற்றும் சிந்தழன அல்லது கவனம் 
தசலுத்துவதில் சிரமம் ஆகியழவ COVID-19 -இன் மிகவும் 
தபாதுவான நீண்ை கால விழளவுகளாகும். 

சில அடிப்பழை மருத்துவ நிழலழமகழளக் தகாண்ை 
குைந்ழதகள் COVID-19 -இலிருந்து கடுழமயான 
தநாய்க்கான அதிக ஆபத்தில் இருக்கலாம், ஆனால் 
கடுழமயாக தநாய்வாய்ப்பைை் சில குைந்ழதகளுக்கு 
ஆபத்து காரணிகள் இல்ழல. 

தடுப்பூசி ழவரஸுக்கு எதிராக கூடுதல் பாதுகாப்ழப 
வைங்குகிறது, தமலும் தநரில் கற்றல், விழளயாைட்ு மற்றும் 
சமூக நிகை்வுகள் தபான்ற முக்கியமான தசயல்களில் 
குைந்ழதகள் மிகவும் பாதுகாப்பாக பங்தகற்க உதவுகிறது. 

TAMIL / TAMIL


