
పిల్లల్ కొవిడ్-19వ్యా క్సి న్లు
తల్లదిండ్రులు/సంరక్షకులువేటిని విధిగాతెలుసుకోవాల్ల

ప్రశ్న ల్కుసమాధానంపందడానిక్స

సందర్శ ంచండి: VaccinateWA.org/kids

కాల్చేయండి: 1-833-VAX-HELP (1-833-829-4357), # ప్ెస్చేయండి

భాషాపరమైనసహాయంఅందుబాటులోఉంది.

పిల్లలుఏవ్యా క్సి న్ని

పందాలి?

మహమమారి ప్రారంభమ ైనప్పటి న ంచి, అమ రికరలో 15

మిలియన్లకు ప ైగర పిలల లకు కొవిడ్-19 వచిచంది. కొత్త కొవిడ్-19 

వేరియ ంట్లు ప రగడం వలల యువత్ కొవిడ్-19 వలల ఆస ప్త్రాలో
చేరడం ప రుగుత ంది.
యువతలోకొవిడ్-19ని నిరోధించడంలోఈవాా క్సి న్బాగా
పనిచేసుునన టిుగా వైదా అధ్ా యనాలిోరుజువైంది.
కొవిడ్-19 వల్ి తీడ్రవంగాఅసవ సథతకుగురికావడం, 
ఆసుపడ్రిలోచేరడం, లేదామరణంచేఅవకాశాలుచాలా

తకుు వగాఉంటాయి.

యువత్ మరియు కుట ంబాలత వరాకసిన్ల గురించి ఎలమ
సంభాషించాలనే దానిప ై చిటాాల కొరకు ఈ వ్యాక్సిన్ల గుర ించి
మాట్లా డట్లనిక్స గ ైడ్ ని చూడండి.

పిల్లల్కువ్యా క్సి న్ ఎందుకు

వేయాలి?

పిలల లందరూ కనీసం ర ండు మోతాద లు
తీస కోవరలని సిఫరరస చేయబడుత ంది, అప్డేట్్గర
ఉండటానికస అదనప్ు మోతాద లన పరిగణ ంచాలని
సిఫరరస చేయవచ చ.

• 6 నెల్లు - 4 ఏళ్ల వయస్సి పిల్లిు 3 డోసుల్
Pfizer డ్రాథమిక డ్రేణలేదా 2 డోసుల్Moderna 
డ్రాథమిక డ్రేణవాా కి్స ని్ల పందవచ్చు

• 5-11 ఏళ్ల వయస్సి పిల్లి్కు 2 డోసుల్ డ్రాథమిక
డ్రేణపందవచ్చు

• 12-17 ఏళ్ల వయస్సి పిల్లి్కు 2 డోసుల్ డ్రాథమిక
డ్రేణపందవచ్చు

ఇదిఇంటివదద ఎలా

సాయరడగల్దు

కొవిడ్-19 వాా క్సి న్ వాా ధిన్లంచిమీపిల్లి్న్ల

సంరక్షంచగల్దు, అంటేఇండోర్ సమావేశాలు
నిరవ హంచడంలేదాహాజరుకావడం

సురక్షతం అనిఅర థం

వరాకసిన్లు ఇవవడం వలల పిలల లు
స రక్షిత్ంగర ఉండటానికస
సరయప్డుత్ ంది మరియు
ఇంటిలోని కుట ంబసభుాలన 
సంరక్షిస త ంద.ి

కుటుంబాలుతమఅత్యా తుమ సంరక్షణ కొరకుసిఫారరసు

చేసినఇతర భడ్రదతాచరా ల్న్లాటించడం కొనసాగంచాల్ల

COVID-19 వ్యా క్సి న్ 6 నెల్లులేదా

అంతకన్నన ఎకుు వ వయస్సి

ఉనన వ్యళ్లక్స అందుబాటులోఉంది.

18 సంవత్ిరరల వరకు వయస ి ఉనన పిలల లకు సిఫరరస చేసిన
అనిన వరాకసిన్లన వరషింగటన్ సటట ట్ ఉచిత్ంగర అందిస త ంది.మీబిడడ
శిశు వైదుా ులేదారెగుా ల్ర్ క్లక్సనిి్ వక్లదద కొవిడ్-19 వాా క్సి న్
ఉనన దా అనిఅడగండి.

ఇప్పటికే హెల్తత కేర్ ప్ర ా వ ైడర్ లేని కుట ంబాలు హెల్తత కేర్ ప్ర ా వ ైడర్, 
కసలనిక్, లేదా ఇత్ర ఆరోగా వనరులన కన గొనడానికస 1-800-322-
2588 వదద Help Me Grow WA Hotline కు కరల్త
చేయవచ చ, లేదా ParentHelp123.org కు వ ళ్ల ండి. ఈ సరవవస్
ఉచిత్ం మరియు భాషర సరయం లభామవుత్ ంది.

మీరు VaccineLocator.doh.wa.gov కూడా
సందరిశ ంచవచ్చు , మీకుదగ గరలిో ఉనన పిక్లల్లి్ వాా క్సి న్
డ్రపదేశాల్జాబితాచూడటానిక్స ఫిల్టర్ని

ఉపయోగంచవచ్చు .

న్నబిడడకువ్యా క్సి న్ని ఎలాఇవవ వచ్చు ?

?

2-డోసుల్ డ్రేణ

స్వవ కరించినపప టికీ, ఒకమాదిరిగా

లేదాతీడ్రవ క్లసాథయిలోరోగనిరోధ్క

శక్స ుతకుు వగాఉనన పిల్లిువారి

రెండవడోసుతీసుకునన 28

రోజుల్తర్వవ త, అదనపు

డ్రాథమికడోసుతీసుకోవాల్ల

మరియు 5 ఏళ్ికనాన ఎకుు వ

వయసునన పిల్లి్ందరూబూక్లసటర్
డోసుతీసుకోవాల్ల. భవిష్ాత్ త లో ఇత్ర
గరూ ప్ుల కొరకు అదనప్ు మోతాద లన 
సిఫరరస చేయవచ చ.

https://immunitycommunitywa.org/talking-about-vaccines/
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ఈడాకాు మంట్న్లమరోఫారరెె ట్లోఅభా రి థంచడానిక్స, 1-800-525-0127 కుకాల్
చేయండి. బధిరులులేదావినటం కష్టంగా ఉండే వినియోగదారులు, దయచేసి 711 
(Washington Relay) కుకాల్చేయండిలేదా civil.rights@doh.wa.gov కుఇమయిల్
చేయండి.

పిలాల క్ొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ గుర ించి తరచుగయ అడిగే ప్రశ్నలు

పిల్లలుతమఅపాయంట్మంట్కొరకుఏమితీస్సకొనిరావ్యలి?

చాలాసందర్వా లిో, 18 సంవతి ర్వల్ కంటేతకుు వ వయసుి ఉనన ఎవరికైనావాా క్సి నేష్న్ కొరకుతల్లదిండ్రులు

మరియుసంరక్షకులుసమె ిని అందించాల్లి ఉంటుంది. వారుసమె ి తెల్లయజేయాల్లి న వాా క్సి న్ లొకేష్న్

గురించివారుఅడగాల్ల. 

క్లక్సనిి్లుమీబిడడ ID, బీమాకారుడ, లేదా Social Security number(సోష్ల్సెకూా రిటీ నంబరు) అడగవచ్చు , అయితే

మీరుఇవావ ల్లి న అవసరం లేదు.

వాా క్సి న్ పందడానిక్స పిల్లిు అమరికాపౌరులైఉండాల్లి న అవసరం లేదు. వాా క్సి న్ కేండ్రదాలుఎవరి ఇమిడ్రేష్న్ క్లసిథి

కొరకుఅడగలేవు. వా క్స ుగతమైన డేటాన్ల డ్రపజారోగా పరమైన డ్రపయోజనాల్ కోసంమాడ్రతమేఉపయోగసాురు.

కొవిడ్-19వ్యా క్సి న్ నిజంగాన్నబిడడకు ప్రమాదకరమైనదా?

పెదదవారితోపోల్లస్తుతకుు వమంది పిల్లి్కు కొవిడ్-19సోక్సనపప టికీ, పిల్లిు:
• కొవిడ్-19 కల్లగంచే వైరస్ సండ్రకామా త కల్గవచ్చు
• కొవిడ్-19 వల్ి అసవ సథతకుగురికావడం లేదామరణంచవచ్చు
• ఇతరుల్కుకొవిడ్-19న్లవాా పిుచందించవచ్చు .
• కొవిడ్-19 వల్ి ‘‘లాంగ్ కొవిడ్’’ లేదాMIS-C అని పిల్లచే డ్రపమాదకరమైన ఇన్క్లపమిేటీ వాా ధి వంటి తీడ్రవమైన

సంక్సషి్టతలుర్వవొచ్చు

ఈ జనాభాలోవాా క్సి న్ చాలాతకుు వదుడ్రష్ప భావాల్న్లచూపించింది, ఇదివారిని వాా ధిన్లంచిబాగాకాాడింది

వాా క్సి నేష్న్ డ్రపయోజనాలుకొవిడ్-19 వల్ి కల్లే డ్రపమాదానిన మించిఉంటాయి.

వ్యా క్సి న్ వల్ల పిల్లలోల సాధారణదుప్్ర భావ్యలుఏమిటి?

వరాకసిన్్ద ష్్రభావరల్కంటే్కొవిడ్-19 సో కసన్పిలల లకు్ఉండే్ఆరోగా్ప్మామదాలు్చాలమ్ఎకుావగర్ఉంటాయ.

ఇత్ర్చాలమ్వరాకసిన్లవలే, చేయ నొపిప, అలసట, త్లనొపిప, మరియు్కండరరలు్నొపిప్వంటివి్అత్ాంత్్సరధారణ్ద ష్్రభావరలు. ఈ్
లక్షణాలు్సరధారణంగర్తేలికప్రటివిగర్ఉంటాయ.

వ ైదా్అధ్ాయనాలోల (ఇంగిలష్్మమత్మాే) ఎకుావ్మందిపిలల లు్మొదటి్మోతాద ్త్రువరత్్కంటే్ర ండో ్మోతాద ్త్రువరతే్ద ష్్రభావరలన ్
నివేదించారు. ద ష్్రభావరలు్తీవతా్లో్తేలిక్న ంచి్ఒక్మమదిరిగర్ఉంటాయ, వరాకసినేష్న్్త్రువరత్్ర ండురోజులోల ప్ు్చోట ్చేస కుంటాయ, 
మరియు్చాలమవరకు్ఒకట్ంాడు్రోజులోల ్అదృశ్ామవుతాయ.

వ్యా క్సి న్న్నబిడడకుస్సరక్షితమైనదా?

అవున , వరాకసిన్్పిలల లకు్స రక్షిత్మ ైనదిగర్ప్రిగణ ంచబడింది. యువత్లో వరాకసిన్ల వ ైదా అధ్ాయనాలోల ఎలమంటి తీవమా ైన ప్తా్రకూల
ప్భాావరలు గురితంచలేద . అధ్ాయనాలు్కొనసరగుత్ నానయ, ఏవ ైనా్ప్మామద్హెచచరికలన ్ముందస త గరనే్తెలుస కోవడానికస్అమ రికరకు్
అత్ాంత్్బలమ ైన్వరాకసిన్్భదతా్్వావసథ లునానయ.

న్నకుమర్నిన ప్రశ్న లున్నన య. నేనుఎకు డకువెళ్లవచ్చు ?

VaccinateWA.org/kids వదద ్మరినిన్ప్శా్నలకు్సమమధానాలన ్కన గొనండ.ి మీ్బిడడ ్ర గుాలర్్హెల్తత ్కేర్్ప్ర ా వ ైడర్త ్కూడా్మీరు్
మమటాల డవచ చ.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

