குழந்தைகளுக்கான ககாவிட்-19 ைடுப்பூசிகள்

பெற்ற ோர்/ெோதுகோவலர்கள் பெரிந்து பகோள்ள றவண்டியவவ
6 மாைங்கள் மற்றும் அைற்கும்

அைிகமான வைதுதடைவர்களுக்கு
COVID-19 ைடுப்பூசி கிதடக்கின்றது.

குழந்தைகளுக்கு ஏன் ைடுப்பூசி
கபாட கவண்டும்?

பெோற்றுப்ெரவல் பெோைங்கியது முெல், அப ரிக்கோவில்
சு ோர் 13
ில்லியன் குழந்வெகள் றகோவிட்-19 ற ோயோல்
ெோெிக்கப்ெட்டுள்ளனர். புெிய றகோவிட்-19 ெிரிபு அவலகள்
ருத்துவ வனயில் அனு ெித்து சிகிச்வச அளிக்க
றவண்டிய றகோவிட்-19 எண்ணிக்வகவய
இவளறயோர்களிவைறய உச்செட்சத்ெிற்கு பசல்ல
வழிவகுத்ெது.
இந்ெ ெடுப்பூசி குழந்வெகளிவைறய றகோவிட்-19 ஐத்
ெடுப்ெெில்
ிகச் சி ப்ெோக பசயல்ெடுகி து என்ெவெ
ருத்துவ றசோெவனகள் ிரூெித்துள்ளன. அவர்கள்
கடுவ யோக ற ோய்வோய்ப்ெடுவெற்கோன,
ருத்துவ வனயில் அனு ெிக்கப்ெடுவெற்கோன அல்லது
றகோவிட்-19 இலிருந்து இ ப்ெெற்கோன வோய்ப்புகள்
ிகக்
குவ வோகறவ இருக்கும்.
இவளறயோர்
ற்றும் குடும்ெங்களிைம் ெடுப்பூசிகவளப்
ெற் ிய உவரயோைவல எப்ெடி பசய்வது என்ெெற்கோன
உெவிக்கு ிப்புகளுக்கு ைடுப்பூசிக்கான வழிகாட்டிதைப்
பற்றி கபசுைல் என்ெவெப் ெோர்க்கவும்.

இது வட்டில்
ீ
எப்படி உைவும்?
றகோவிட்-19 ெடுப்பூசியோல் குழந்வெகவள ற ோயிலிருந்து
ெோதுகோக்க முடியும், அெோவது உட்பு க் கூட்ைங்கள்
ைத்ெறவோ அல்லது கலந்துபகோள்ளறவோ
ெோதுகோப்ெோனவவ ஆகும்.
ெடுப்பூசி றெோடுவது
சி ோர்கள் ெோதுகோப்ெோக
இருக்கவும் வட்டில்
ீ
உள்ள
குடும்ெ உறுப்ெினர்கவளப்
ெோதுகோக்கவும் உெவும்.
சி ந்ெ ெோதுகோப்ெிற்கோக
ெரிந்துவரக்கப்ெட்ை
ெி ெோதுகோப்பு ைவடி
க்வககவள குடும்ெங்கள்
பெோைர்ந்து ெின்ெற் றவண்டும்.

குழந்தைகளுக்கு எந்ை ைடுப்பூசி
கபாட கவண்டும்?
அவனத்து சி ோர்களும் குவ ந்ெ
ெட்சம் 2-றைோஸ்கவளப்
பெற்றுக்பகோள்ள
ெரிந்துவரக்கப்ெடுகி ோர்கள்.
ெற்றெோதுவவரயோன புதுப்ெித்ெலின்ெடி
கருெப்ெை றவண்டிய கூடுெல் றைோஸ்கள்
ெரிந்துவரக்கப்ெைலோம்.

என் பிள்தைக்கு நான் எப்படி
ைடுப்பூசி கபாடுவது?

•

18 வயதுக்குட்ெட்ை சி ோர்களுக்கு ெரிந்துவரக்கப்ெட்டுள்ள
அவனத்து ெடுப்பூசிகவளயும் எவ்விெ கட்ைணமும்
இல்லோ ல் வோஷிங்ைன்
ோகோணம் வழங்குகி து. உங்கள்
ெிள்வள றகோவிட்-19 ெடுப்பூசிவய றெோட்டுக் பகோள்ளலோ ோ
என்று குழந்வெயின் குழந்வெ
ருத்துவர் அல்லது
வழக்க ோக பசல்லும் கிளினிக்கில் றகளுங்கள்.

•
•

6 மாைங்கள் - 4 வைதுதடை குழந்வெகள்
ஒரு 3 றைோஸ் Pfizer முென்வ த் பெோைர்
அல்லது ஒரு 2 றைோஸ் Moderna
முென்வ த் பெோைவரப் பெறுவோர்கள்.
5-11 வைதுதடை குழந்வெகள் ஒரு 2
றைோஸ் முென்வ த் பெோைர் பெறுவோர்கள்.
12-17 வைதுதடை குழந்வெகள் ஒரு 2
றைோஸ் முென்வ த் பெோைர் பெறுவோர்கள்.

ஏற்கனறவ சுகோெோரப் ெரோ ரிப்பு வழங்கு ர் இல்லோெ
குடும்ெங்கள் Help Me Grow WA Hotline ஐ 1-800-322-2588 என்
எண்ணில் அவழக்கலோம் அல்லது சுகோெோரப் ெரோ ரிப்பு
வழங்கு ர்,
ருத்துவ வன அல்லது ெி சுகோெோர ஆெோர
வளங்கவளக் கண்ை ிய ParentHelp123.org க்குச் பசல்லலோம்.
இந்ெ றசவவ இலவச ோனது
ற்றும் ப ோழி உெவியும்
உள்ளது.
ீங்கள் VaccineLocator.doh.wa.gov -க்கு பசன்று, வடிகட்டிவய
ெயன்ெடுத்ெி உங்களுக்கு அருகிலுள்ள குழந்வெகளுக்கோன
ெடுப்பூசி உள்ள இைங்களின் ெட்டியவலப் ெோர்க்கலோம்.

?

உங்கள் ககள்விகளுக்கு பைில்கதைப் பபற:
வருதக ைாருங்கள்: VaccinateWA.org/kids

அதழக்கவும்: 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), #-ஐ அழுத்ைவும்
ப ோழி உெவி கிவைக்கி து.

2 றைோஸ் பெோைர் பெற்
ிெ ோன
அல்லது ெீவிர ோன ற ோபயெிர்ப்பு
சக்ெி குவ ெோடுள்ள குழந்வெகள்
அவர்களது 2 ஆம் ஊசி பசலுத்ெிய
28 ோட்களுக்குப் ெி கு ஒரு
கூடுெல் முென்வ
றைோஸ்
பெ றவண்டும். ற லும் 5+
வயதுவைய அவனத்து
குழந்வெகளுக்கும் ஒரு பூஸ்ைர்
றைோஸ்
பெ றவண்டும்.எெிர்கோலத்ெில் ெி
குழுக்களுக்கோன கூடுெல்
றைோஸ்கள் ெரிந்துவரக்கப்ெைலோம்.

குழந்வெகளுக்கோன றகோவிட்-19 ெடுப்பூசி ெற் ி அடிக்கடி றகட்கப்ெடும் றகள்விகள்

றகோவிட்-19 உண்வ யில் என் குழந்வெக்கு ஆெத்ெோனெோ?
பெரியவர்களுைன் ஒப்ெிடும்றெோது குவ வோன குழந்வெகறள றகோவிட்-19 ற ோயோல் ெோெிக்கப்ெட்டிருந்ெோலும், குழந்வெகள்:
• றகோவிட்-19ஐ ஏற்ெடுத்தும் வவரஸோல் ெோெிக்கப்ெைலோம்
• றகோவிட்-19 ற ோயோல் ற ோய்வோய்ப்ெைவும் அல்லது இ க்கவும் பசய்யலோம்
• றகோவிட்-19ஐ
ற் வர்களுக்குப் ெரப்ெலோம்
• றகோவிட்-19 இலிருந்து " ீண்ை றகோவிட்" அல்லது MIS-C எனப்ெடும் ஆெத்ெோன அழற்சி ற ோய் றெோன்
கடுவ யோன
சிக்கல்கவளப் பெ லோம்
ெடுப்பூசி இந்ெ
க்கள்பெோவகயில்
ிகக் குவ வோன ெக்க விவளவுகவளக் பகோண்டிருப்ெெோகக் கோட்டியுள்ளது, ற லும் இது
ற ோயிலிருந்து அவர்கவள ன் ோகப் ெோதுகோக்கி து. ெடுப்பூசியின் ெலன்கள் றகோவிட்-19 வருவெற்கோன ஆெத்வெ விை
அெிக ோக உள்ளது.

ெடுப்பூசி என் குழந்வெக்கு ெோதுகோப்ெோனெோ?
ஆம், ெடுப்பூசி குழந்வெகளுக்கு

ிகவும் ெோதுகோப்ெோனெோகக் கருெப்ெடுகி து. இவளறயோர்களுக்கோன ெடுப்பூசி

ெரிறசோெவனகளில் ெீவிர ோன ெக்க விவளவுகள் எதுவும் கண்ை ியப்ெைவில்வல. ஆய்வுகள்
எச்சரிக்வக அ ிகு ிகவள முன்கூட்டிறய கண்ை ிய அப ரிக்கோ
பகோண்டுள்ளது.

ருத்துவ

ைந்து வருகின் ன, ற லும்

ிகவும் வலுவோன ெடுப்பூசி ெோதுகோப்பு அவ ப்புகவளக்

குழந்தைகளுக்கு ைடுப்பூசிைின் பபாதுவான பக்க விதைவுகள் என்ன?
குழந்வெகள் றகோவிட்-19 ற ோயோல் ெோெிக்கப்ெட்ைோல் ஏற்ெடும் உைல் ல அெோயங்கள் ெடுப்பூசி ெக்க விவளவுகளின்
அெோயத்வெ விை
ிக அெிகம்.
ற் ெடுப்பூசிகவளப் றெோலறவ,
ிகவும் பெோதுவோன ெக்க விவளவுகள் வக வலி, றசோர்வு, ெவலவலி
ஆகியவவ ஆகும். இந்ெ அ ிகு ிகள் பெோதுவோக றலசோனவவ ஆகும்.

ற்றும் ெவச வலி

ருத்துவ றசோெவனகளில் (ஆங்கிலம்
ட்டும்) முெல் றைோவஸ விை இரண்ைோவது றைோஸுக்குப் ெி கு அெிக ோன
குழந்வெகள் ெக்க விவளவுகவள பெரிவித்ெனர். ெக்க விவளவுகள் பெோதுவோக றலசோனது முெல்
ிெ ோன அளவு வவர
ெீவிரத்வெ பகோண்டுள்ளன ற லும் அவவ ெடுப்பூசி றெோட்ை இரண்டு ோட்களுக்குள் ஏற்ெடும், பெரும்ெோலோனவவ ஒன்று
முெல் இரண்டு ோட்களுக்குள்
வ ந்துவிடும்.

குழந்தைகள் ைங்கள் சந்ைிப்பின் கபாது என்ன பகாண்டு வர கவண்டும்?
பெரும்ெோலோன சந்ெர்ப்ெங்களில், 18 வயெிற்குட்ெட்ை ஒருவருக்கு ெடுப்பூசி றெோடுவெற்கு பெற்ற ோர்களும் ெோதுகோவலர்களும்
ஒப்புெல் அளிக்க றவண்டும். அவர்களின் ஒப்புெலுக்கு என்ன றெவவ என்று ெடுப்பூசி றெோடும் இைத்ெில் றகட்க றவண்டும்.
கிளினிக்குகள் குழந்வெயின் ஐடி, கோப்ெீட்டு அட்வை அல்லது Social Security number (சமூகப் ெோதுகோப்பு எண்) ஆகியவற்வ க்
றகட்கலோம், ஆனோல் ீங்கள் அவற்வ க் பகோடுக்கத் றெவவயில்வல.
ெடுப்பூசிவயப் பெ குழந்வெகள் அப ரிக்க குடி க்களோக இருக்க றவண்டிய அவசிய ில்வல. ெடுப்பூசி றெோடும் இைங்கள்
யோருவைய குடிறயற்
ிவல ெற் ியும் றகட்க முடியோது. ெனிப்ெட்ை ெரவுகள் பெோது சுகோெோர ற ோக்கங்களுக்கோக
ட்டுற
ெயன்ெடுத்ெப்ெடும்.

எனக்கு இன்னும் ககள்விகள் உள்ைன. நான் எங்கு பசல்ல கவண்டும்?
ற லும் றகள்விகளுக்கோன ெெில்கவள VaccinateWA.org/kids இல் கண்ை ியவும். உங்கள் குழந்வெயின் வழக்க ோன சுகோெோர
வழங்கு ரிைமும் ீங்கள் றெசலோம்.
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இந்ெ ஆவணத்வெ றவப ோரு வடிவத்ெில் றகோர, 1-800-525-0127 ஐ அவழக்கவும். கோது றகளோறெோர் அல்லது றகட்கும்
ெி ன் குவ ெோடு உள்ள வோடிக்வகயோளர்கள், ெயவுபசய்து 711 (Washington Relay) ஐ அவழக்கவும் அல்லது
civil.rights@doh.wa.gov க்கு

ின்னஞ்சல் அனுப்ெவும்.

