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பிளைளகள மற்றும் 
இைளஞரகளுககான COVID-19 
தடுப்பூசி குறிதத விவரததாள 
12 முதல 17 வயது வ்ையிலான பிள்ளைகள ேற்றும் இ்ளைஞரகளுக்கான COVID-19  
தடுப்பூசி பற்்ி அ்ிந்து ககாளளை மவண்டிய 10 விடயஙகள இமதா. 

1. 12 வயது மற்றும் அதற்கு ேமற்பட்ட 
பிளைளகள மற்றும் இைளஞரகளுககுத 
தடுப்பூசி ேபாடுவது பாதுகாப்பானதும் 
பயனுளளதுமாகும். 

தடுப்பூசிகள பாதுகாப்பான்வயும், 
பயனளைிப்ப்வயும் COVID-19 இலிருந்து 
பாதுகாக்கப்படுவதற்கான சி்ந்த வழியும் 
ஆகும்.

கனடாவின் சுகாதாை அ்ேப்பு 12 முதல 
17 வயதிற்குடபடட இ்ளைஞரகளுக்கு 
Pfizer-BioNTech தடுப்பூசி்ய 
அஙககீகரித்துளளைதுடன், கடு்ேயான பக்க 
வி்ளைவுகள எதுவும் அற்் இத்தடுப்பூசி 
இ்ளைஞரகளுக்குப் பாதுகாப்பானது 
எனவும் ஏற்றுக் ககாண்டுளளைது. 

அகேரிக்காவில 12 முதல 17 
வயது்டயவரகளுக்கு Pfizer-BioNTech 
தடுப்பூசியின் 3 ேிலலியன் மடாஸகள 
வ்ை ஏற்கனமவ வழஙகப்படடுளளைது. 
இந்த வயதினரி்டமய கடு்ேயான 
பக்க வி்ளைவுகள எதுவும் 
கண்ட்ியப்படவில்ல.

ேருத்துவப் பரீடசாரத்த மசாத்னகளைில 
Pfizer-BioNTech தடுப்பூசியானது, 12 ேற்றும் 
அதற்கு மேற்படட வயது்டயவரக்ளை 
COVID-19 இலிருந்து பாதுகாப்பதில ேிகவும் 
பயனளைிப்பதாக நிரூபிக்கப்படடுளளைது. 
தடுப்பூசி்யத் கதாடரந்து இ்ளைஞரகள 
கபரும்பாலும் நலல மநாகயதிரப்பு 
சக்தி்யக் ககாண்டிருக்க முடியும், இதன் 
வி்ளைவாக உறுதியான பாதுகாப்புக் 
கி்டக்கும்.

2. ெபரியவரகைளப் ேபாலேவ, 
பிளைளகளும் தற்காலிகமான 
பககவிைளவுகைள 
அனுபவிககககூடும்.

தடுப்பூசி கபற்் பின்னர பக்க 
வி்ளைவுகள ஒவகவாரு நபருக்கும் 
மவறுபடட்வயாகும், கபரும்பாலான்வ 
மலசான்வ ேற்றும் எளைிதில 
தாஙகிக்ககாளளைக் கூடிய்வ. 

்கயின் மேற்பு்த்தில தடுப்பூசி 
வழஙகப்படட இடம் ேிருதுவாக 
இருத்த்ல அலலது அதில வலி்ய 
உஙகள பிள்ளை அவதானிக்கக்கூடும். 
அவரகள மசாரவு, த்லவலி, த்சகள 
அலலது மூடடுகளைில வலி, காய்சசல 
ேற்றும் குளைிருணர்சசி ஆகியன 
ஏற்படுவ்தயும் உணைக்கூடும். 
இந்தப் பக்க வி்ளைவுகள கபாதுவாக 
1 முதல 3 நாடகளுக்குள ோ்ிவிடும். 
இ்வ தடுப்பூசி மவ்ல கசயயத் 
கதாடஙகுகி்து என்பதற்கான சாதகோன 
அ்ிகு்ிகளைாகும்.

3. பிளைளகள மற்றும் இைளஞரகளுககுத 
தடுப்பூசிகள முககியம், ஏெனனறால் 
அறிகுறிகள இல்லாவிட்டாலும் 
கூ்ட. அவரகள COVID-19 ேநாயால் 
பாதிககப்படடு மற்றவரகளுககும் 
பரப்பககூடும். 

COVID-19 கதாற்றுக்குளளைாகும் 
பிள்ளைகள கபாதுவாக மலசான 
அ்ிகு்ிக்ளை அனுபவிக்கின்்னர – 
இருப்பினும், ஏ்னய சிலர தீவிைோன 
ேற்றும் நீண்டகால அ்ிகு்ிகளைின் 
காைணோக ேருத்துவே்னயில 
அனுேதிக்கப்படுேளைவுக்கு ேிகவும் 
கடு்ேயாகப் பாதிக்கப்படக்கூடிய 
நி்லயில உளளைனர. ேிகவும் அரிதான 
சந்தரப்பஙகளைில, இந்த ்வைஸ 
பிள்ளைகளைில ேைணத்்தயும் 
ஏற்படுத்தக்கூடியது. இந்மநாயால 
அதிகோகப் பாதிக்கப்படக்கூடிய 
அபாயமுளளைவரகளுக்கும் கூட இந்த 
மநா்யப் பிள்ளைகள பைப்பக்கூடும்.

4. ேவறு உ்டல்நலப் பிரசசிைனகள 
உளளவரகள உடப்டப் ெபரும்பாலான 
மககளுககு இநதத தடுப்பூசி மிகவும் 
பாதுகாப்பானதாகும். 

மநாகயதிரப்பு சக்தி்யப் 
பலவனீப்படுத்தும் ேருந்துக்ளை 
உடககாளளும் நபரகள அலலது 
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தடுப்பூசியின் எந்த மூலக்கூறுகளுக்காவது 
ஒவவா்ே உளளைவரகள தஙகள 
ேருத்துவருடன் அது கு்ித்துக் 
கலந்தாமலாசிக்க மவண்டும். முட்ட, 
கெலடடின் (பன்்ி இ்்்சசி), குளூடடன், 
மலகடக்ஸ, பாதுகாப்பான்கள, நுண்ணுயிர 
எதிரப்பிகள அலலது அலுேினியம் ஆகிய 
எதுவும், COVID-19 தடுப்பூசிகளைில இல்ல.

ேருத்துவ நி்ல்ேக்ளைக் 
ககாண்டவரகளுக்கு COVID கதாற்று 
ஏற்படடால கபரும்பாலும் கடு்ேயாகப் 
பாதிக்கப்படும் அபாயத்தில இருப்பதால, 
வி்ைவில தடுப்பூசி மபாடடுக் 
ககாளளுோறு இந்த நபரக்ளை நாம் 
ேிகவும் அதிகோக ஊக்குவிக்கின்ம்ாம்.

கபரியவரகளுக்கு ஏற்படுவ்தப் 
மபாலமவ, ஒவவா்ே எதிரவி்னகள 
இத்தடுப்பூசிக்கு அரிதான்வயாகும். 
ப்ட மநாய, முகம், நாக்கு அலலது 
கதாண்்ட ஆகியவற்்ில வகீ்கம் 
அலலது சுவாசிப்பதில சிைேம் ஆகிய்வ 
அ்ிகு்ிகளைில அடஙகும். 

தடுப்பூசியினால ஏதாவது 
ஒவவா்ே எதிரவி்ன ஏற்படடால, 
அத்னக் கண்காணிப்பதற்கும் 
சிகி்ச்சயளைிப்பதற்குோகத் தடுப்பூசி 
மபாடடுக் ககாளளும் நபரகள யாவரும், 
தடுப்பூசி கபற்் பின்னர 15 முதல 30 
நிேிடஙகளுக்கு்ச சிகி்ச்சயகத்தில 
தஙகியிருக்குோறு மகடடுக் 
ககாளளைப்படுகின்்னர. 

12 வயதிற்குடபடட பிள்ளைகளுக்கான 
COVID-19 தடுப்பூசிக்ளைக் கனடாவின் 
சுகாதாை அ்ேப்பு இன்னும் 
அனுேதிக்கவில்ல.

5. தடுப்பூசியினால் உஙகளுககு COVID-19 
ெதாற்று ஏற்ப்டாது. 

Pfizer-BioNtech எனும் இந்த COVID-19 
தடுப்பூசி COVID-19 ்வைஸில காணப்படும் 
பாதிப்பிலலாத புைதத்்த எவவாறு 
தயாரிப்பது என உஙகள உடலுக்கு 
அ்ிவுறுத்துவதுடன் அதற்கு எதிைாக 
மநாகயதிரப்பிக்ளையும் உருவாக்கத் 
கதாடஙகுகின்்து. உஙகளுக்குத் 
கதாற்று ஏற்படடால உண்்ேயான 
்வை்ஸ எவவாறு அ்டயாளைம் 
கண்டு மபாைாடுவது என்பத்ன உஙகள 
மநாகயதிரப்பு அ்ேப்பு இதன் மூலம் 
அ்ிந்து ககாளளும். 

6. உஙகள பிளைளககு ஏற்கனேவ COVID-19 
ெதாற்று ஏற்படடிருநதாலும் கூ்ட, 
அவரகள தடுப்பூசி ெபறமுடியும். 

முன்னர ஏற்படட COVID-19 
மநாயத் கதாற்்ானது ேீண்டும் 
மநாமயற்படுவதிலிருந்து சி்ிதளைவு 
பாதுகாப்்ப வழஙகக்கூடும் என்்ாலும், 
அந்தப் பாதுகாப்பு எவவளைவு காலம் 
நீடிக்கும் என்பது எேக்குத் கதரியாது, 
மேலும் உருோறும் புதிய வ்கத் 
கதாற்றுகளைிலிருந்து இது எம்்ேப் 
பாதுகாக்காேல விடவும் கூடும். 
நீஙகள COVID-19 இலிருந்து ேீண்டு 
வருகி்ரீகள என்்ால, உஙகள சுய-
தனி்ேப்படுத்த்ல முடித்துப் 
கபரும்பாலான அ்ிகு்ிகள நீஙகும் 
வ்ை நீஙகள தடுப்பூசி கபறுவ்தத் 
தாேதப்படுத்த மவண்டும். 

7. சுகாதார அடை்ட ேதைவயில்ைல.

உஙகள பிள்ளைக்கு சுகாதாை 
அட்ட இல்லகயன்்ால, 
இ்ணயத்தளைத்துக்குப் பதிலாகத் 
கதா்லமபசியில உஙகள சந்திப்்ப 
முன்பதிவு கசயய மவண்டியிருக்கலாம், 
மேலும் உஙகள பிள்ளையின் கபயர, 
பி்ந்த திகதி ேற்றும் முகவரி என்பன 
கு்ிப்பிடப்படட கடிதகோன்்்ப் 
கபற்றுக்ககாளவதற்கு, உஙகள 
பாடசா்ல, ேருத்துவர அலலது ேதத் 
த்லவரிடம் மபசலாம். 

உஙகள பிள்ளையிடம் சுகாதாை அட்ட 
ஒன்று இருந்தால, சந்திப்பின் மபாது 
அவரகள அ்தக் ககாண்டு வைமவண்டும்.

8. இயலுமானால், COVID-19 தடுப்பூசி 
தனியாகவும் ேவறு தடுப்பூசிகளுககுப் 
புறம்பாக அவற்ைறத தவிரததும் 
ெகாடுககப்ப்ட ேவண்டும். 

COVID-19 தடுப்பூசிக்கு 14 நாடகளுக்கு 
முன்னைாக அலலது 28 நாடகளுக்குப் 
பின்னைாக ஏ்னய தடுப்பூசிகள 
திடடேிடப்பட மவண்டும். உஙகள 
பிள்ளையின் மநாயத்தடுப்பு ேருந்துகளைில 
நீஙகள பின்தஙகியிருந்தால, தயவுகசயது 
அவரகளைின் உடலநலப் பைாேரிப்பாளை்ைத் 
கதாடரபுககாண்டு அவரகளைின் அ்னத்து 
தடுப்பூசிக்ளையும் அவற்றுக்குரிய கால 
அடடவ்ணப்படி, புதுப்பித்த நி்லயில 
்வத்திருப்பதற்கு ஒரு திடடத்்த 
உருவாக்கவும். 



9. தடுப்பூசிகள தகவலறிநத சம்மததது்டன
வழஙகப்படுகினறன.

இந்த முடி்வ சுயோக எடுக்கும்
தி்ன் இருக்கும் வ்ை,12 முதல 17
வயது்டயவரகள உடபடத் தனிநபர
ஒருவரிடேிருந்து தகவல்ிந்த ஒப்புதல
கப்ப்படடால ேடடுமே COVID-19
தடுப்பூசிகள மபாடப்படுகின்்ன,
சிகி்ச்ச்யப் புரிந்துககாளவது, அது
ஏன் பரிந்து்ைக்கப்படுகின்்து, ேற்றும்
தடுப்பூசி மபாட ேறுத்தால ஏற்படும்
அபாயஙகள ேற்றும் நன்்ேகள
பற்்ிப் புரிந்து ககாளவதுதான் இதன்
கபாருளைாகும். தடுப்பூசி கபறுவதற்குத்
தனிநபர ஒருவைால முடிகவடுக்க
முடியாத படசத்தில, அதற்குப் பதிலாக
அவரகளைின் கபற்ம்ார அலலது
சடடப்பூரவப் பாதுகாவலர மபான்்
ோற்று-முடிகவடுப்பவரிடேிருந்து
ஒப்புதல கப்மவண்டியிருக்கும்.

தடுப்பூசி கதாடரபாக இ்ளைஞர
ஒருவர எடுக்கும் முடி்வ சுகாதாை
வழஙகுநரும் குடும்பமும் ேதிக்க
மவண்டும். ஒரு சிகி்ச்சயகத்துக்கு்ச
கசலவதற்கு முன்னர கபற்ம்ாரகள
ேற்றும் பாதுகாவலரகள தஙகள
பிள்ளைகளுடன் தடுப்பூசி பற்்ிக்
கலந்து்ையாட ஊக்குவிக்கப்படுகின்்னர.
ஒன்ைா்ிமயாவில COVID-19 தடுப்பூசி்யப்
கபற்றுக் ககாளளைத் தகுதியுளளை எவரும்
தாோகமவ முன்வந்து.அத்னப் கபற்றுக்
ககாளளைலாம்.

10. COVID-19 தடுப்பூசி ஒனைறப் ெபற்றுக
ெகாளவது, உஙகள பிளைளயின
உள நலனுககும் உ்டல் நலததிற்கும்
துைைபுரியககூடிய, அவரகளுககு
விருப்பமான ெசயற்பாடுகைள அவரகள
மீண்டும் ெதா்டஙகுவதற்கு உதவும்.

COVID-19 பைவுவ்தத் தடுக்கவும்,
ோணவரகள ேற்றும் குடும்பஙகள
சாதாைண நடவடிக்்கக்ளைப்
பாதுகாப்பாக ேீண்டும் கதாடஙகவும்
தடுப்பூசி முக்கியோன ஒரு கருவியாகும்.

COVID-19 இலிருந்து மபாதியளைவு
ேக்கள பாதுகாக்கப்படும்மபாது,   உஙகள
பிள்ளையின் கதாற்றுமநாயக்கான
ஆபத்து கு்்யத் கதாடஙகும்.
தடுப்பூசிகள, முகக்கவசம்-அணிந்து
ககாளளைல, தனிநபர இ்டகவளைி தூைம்
ேற்றும் பி் முன்கன்சசரிக்்கக்ளைப்

பின்பற்றுதல ஆகியன பைந்தளைவில
சமூகத்தின் ஆமைாக்கியத்்தப் பாதுகாக்க
உதவும். பைந்துபடட சமூகத்தில COVID-19
கதாற்று எண்ணிக்்க கணிசோகக்
கு்்வ்டந்த பின்னமை பிள்ளைகள
ேற்றும் இ்ளைஞரகளுக்கான இயலபான
நடவடிக்்ககள ேீண்டும் சாத்தியோகும்.

COVID-19 மற்றும் தடுப்பூசிகைளப்
பற்றிய ேமலதிகத தகவல்கள
மற்றும் ஆதாரஙகளுககு:

• COVID-19 தடுப்பூசித தகவற்தாள

• COVID-19, உஙகள COVID-19 தடுப்பூசிச
சநதிப்பு குறிதது நீஙகள கதரிந்து
ககாளளை மவண்டியது என்ன

• 300 க்கும் மேற்படட கோழிகளைில
உதவி ேற்றும் தகவலக்ளைப் கபற்றுக்
ககாளளைவும். COVID-19 தடுப்பூசி கு்ித்த
தகவலகளுக்கு 1-888-999-6488 (TTY
1-866-797-0007) ஐ அ்ழக்கவும்.
கதா்லமபசி இ்ணப்புகள வாைத்தில
7 நாடகளும் மு.ப. 8:00 ேணி முதல
பி.ப. 8:00 ேணி வ்ைக் கி்டக்கின்்ன.
உஙகள கோழி்யக் மகடபதற்கு எண்
3 ஐ அழுத்தவும். அ்ழப்புகள அதிகோக
இருந்தால எவரிடோவது மபசுவதற்கு
நீஙகள காத்திருக்க மவண்டியிருக்கலாம்.

மேலதிகத் தகவலகளுக்குப் பார்வயிடவும் ontario.ca/COVIDYouthVaccine

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_information_sheet_youth.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_what_youth_need_to_know.pdf
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_what_youth_need_to_know.pdf
tel:+18889996488
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_what_youth_need_to_know.pdf
tel:+18667970007
http://www.Ontario.ca/COVIDYouthVaccine
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