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இளம் பிள்ளகளுக்கு ககோவிட்-19 
தடுப்பூசிகபோடுவதறகோன திட்்டமி்டல்
உங்கள் பிள்்ளை்ைக் க்கோவிட்-19 தடுப்பூசி கபோடுவதற்கோ்கக் கூட்டிச்சல்லமுன்னர், 
அவர்்களுக்கு இத்்ன ஓர் ஆக்்கபூர்வமோ்ன அனுபவமோ்க மோற்ிை்மக்்க முைறசிப்பதற்கோ்க, 
ஒரு ்பறக்ோர் அல்லது பரோமரிப்போளைர் என்வ்்கைில நீங்கள் ஆக்லோசிக்்ககவண்டிை 
ஏரோளைமோ்ன முக்்ககிை விடைங்கள் இருக்்ககின்்ன.

எநத்வோரு பிள்்ளையும் ஊசி்க்ளை விரும்பமோட்டோது எனபது எமக்குத் ்தரியும். 
தடுப்பூசி்ைப் கபோட்டுக்்்கோள்வது பற்ி உங்களைின பிள்்ளை பதற்ப்பட்டோல, முனகூட்டிகை 
தகிட்டமிடுவதும், அநதக் குழந்தயுடன கபசுவதும் உதவக்கூடும். உங்கள் குழந்தயுடன நஙீ்கள் 
்க்லநது்ரைோடக்கூடிை/எண்்ிப்போர்க்்க கவண்டிை விடைங்கள் சி்ல இஙக்க இருக்்ககின்்ன. 

தடுப்பூசி கபோட்டுக்்கோளவதறகு முனனர் 

• எப்கபோது ஊசிமருந்தப் கபோட்டுக்்்கோள்ளை கவண்டு்ம்ன அவர்்கள் விரும்பித் 
்தரிவு்சயவோர்்கள் எ.டு: ்கோ்்லைில முதல கவ்்லைோ்கப் கபோட்லோம் அல்லது மோ்்ல 
அல்லது ஒருகவ்ளை வோர இறுதகிைில.

• அநதப் பிள்்ளைக்கு ஆதரவளைிப்பதறகுத் தனனுடன யோர் கூடிப்கபோ்ககவண்டு்ம்ன அநதப் 
பிள்்ளை விரும்பும்? இவர்தோன எங்களுக்குக் ்ககி்டக்்கக்கூடிை ஆளைோவோர் எனபதுடன இவர் 
பிள்்ளை்ை மி்க அ்மதகிைோ்க ்வத்தகிருக்்கக்கூடிைவருமோ்க்லோம்.

• பிள்்ளை மி்கவும் ்சௌ்கரிைமோ்க இருப்ப்த அப்பிள்்ளைக்கு உ்ர்த்துவதற்கோ்க அல்லது 
அதன ்கவ்னத்்தத் தகி்சதகிருப்புவதற்கோ்க அப்பிள்்ளை தனனுடன எடுத்துச ்சல்ல 
விரும்புவது எனன எ.டு: இன்னி்ச, வி்ளைைோட்டுப்்போருட்்கள், ஐ போட் கபோன்்ன. 
தடுப்பூசி கபோட்டுக்்்கோள்ளைப்கபோகும்வ்ர அ்மதகிைோ்க இருப்பதற்கோ்ன உபோைங்கள் 
பற்ி நீங்களும் உங்கள் பிள்்ளையுடன கபச்லோம். தடுப்பூசி பற்ி அவர்்களு்டை 
உ்ர்வு்க்ளைக் ்கட்டுப்படுத்தவும் அவர்்களு்டை பைத்்தக் கு்்க்்கவும் சிறுவர்்களுக்கு 
உதவுவதறகு அத்்னச சமோளைிக்கும் ஓர் உத்தகிைோ்க ஆழமோ்க மூச்சடுக்கும் பைிறசி்ைப் 
பைனபடுத்த்லோம்.

• உங்களு்டை பிள்்ளை தடுப்பூசி கபோட்டுக்்்கோள்ளைக்கூடிை சி்நத சுறறுசசூழலுட்னோ்ன 
இடம் எஙக்க உள்ளைது எனப்த நீஙகளும் உங்கள் பிள்்ளையும் எண்்ிப்போர்க்்க கவண்டும். 

• அன்்ை தகி்னத்தகிறகு முன்னதோ்க உங்களைிடம் ஏகதனும் க்கள்வி்கள் இருநதோல, 
தடுப்பூசிமருநது பற்ிை த்கவல்க்ளை வோசியுஙகள அத்துடன உங்கள் ஜிபி (GP) அல்லது 
கவறு சு்கோதோர பரோமரிப்பு வழஙகு்னருடன கபசுங்கள். VaxFacts (வக்ஸ்ஃபோக்ஸ்)-இல 
க்கோவிட்-19 பற்ிக் க்கட்்கப்பட்ட க்கள்வி்களும் பதகில்களும் எனப்த நீங்கள் போர்க்்க 
விரும்பக்கூடும்.

தடுப்பூசி கபோ்டப்படும் கவ்ளயில்

• கு்ிப்பிட்ட சநதகிப்புக்கு வரும்கபோது ஏகதனும் து்ைபுரியும் ்போரு்ளக் 
்கோண்டுவரவும் (உதோர்மோ்க ஒர் ஐபோட், இன்னி்ச அல்லது வி்ளைைோட்டுப்்போருள்).

• ஒர் அ்மதியோன சுறறுச்சூழ்ைப் ்பறறுக்்்கோடுப்ப்த இ்லக்்கோ்கக் ்்கோள்ளைவும். 
பிள்்ளைக்கு ஆதரவளைிப்பதறகு அவசிைமோக்னோர் மோத்தகிரம் அநத அ்்/சி்ிை அ்்ைில 
இருக்்கக்கூடிை அளைவுக்கு ஆட்்களைின எண்்ிக்்்க்ைக் கு்்க்்கவும் சத்தத்்தயும் 
்வளைிசசத்்தயும் கு்்நத அளைவில ்வத்துக்்்கோள்ளை கவண்டும். 

https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/advice-for-providers/vaccinating-patients#obtaining-consent
https://www.vaxfacts.org.au/
https://www.vaxfacts.org.au/
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• பிள்ள அ்மதி்ய உைர்வ்தயும், கட்டுப்போட்டில் இருப்ப்தயும் 
உறுதகிப்படுத்தகிக்்்கோள்ளைவும். "அ்சவில்லோமல இரு" ப்பதறகு அநதப் பிள்்ளை என்ன 
்சயைகவண்டும் எனப்தச ்சோலலிக்்்கோடுப்பதறகுப் பதகி்லோ்க, அநதப் பிள்்ளைக்குச 
்சயது ்கோண்பியுங்கள். ஒரு சி்்ல்ைப்கபோ்ல உங்கள் ்்க்ை அ்சைோமல 
்வத்தகிருப்பதுதோன உங்களுக்்கோ்ன விகசட கவ்்லைோகும். அவர்்ககளை ் தரிவு்சயைட்டும்: 
"நீங்கள் உறறுப்போர்க்்கப்கபோ்ககி்ீர்்களைோ அல்லது கவறுபக்்கம் போர்க்்கப்கபோ்ககி்ீர்்களைோ?"

• ஒத்தோ்சைோ்க இருப்பதற்கோ்கப் பிள்்ளை்ை பு்கழுங்கள் வைதுக்க்கற் 
ஏறறுக்்்கோள்ளைத்தக்்க ்தளிவோன ்மோழி்யப் போவியுங்கள். பிள்்ளைைினு்டை 
உ்ர்வு்க்ளையும் பதகில உ்ர்வு்க்ளையும் கு்்த்து மதகிப்பிடோமல ("அது தீங்ககி்்ன 
ஏறபடுத்தோது ,அது பைப்படகவண்டிைதல்ல"), அவற்் ஏறறுக்்்கோண்டு அதறகு 
வலுசகசர்ப்பதறகு முைறசியுங்கள் ("இது உங்களுக்கு ஒரு ்்கோஞசம் தநதகிரமோ்கத் 
கதோன்்லோம் எனப்த நோன அ்ிகவன")

• சரியோன மு்ையில் பிள்ள்யப் பிடித்துக்்கோளளுஙகள. அவர்்கள் 
வசதகிைோ்கஇருப்ப்தயும், ஆதரவளைிக்்கப்படுவ்தயும் உறுதகிப்படுத்தகிக்்்கோள்ளுங்கள். 
பிள்்ளை உட்்கோர்நது்்கோண்டு இருக்்்கைில பிள்்ளைைின உடலின ஏ்்னை 
போ்கங்களைின அ்ச்வக் ்கட்டுப்படுத்தோமல ஊசிகபோடுவதற்கோ்க ஒருவர் பிள்்ளைைின 
்்க்ைப்பிடிப்பதோ்னது, சரிைோ்கப் பிடித்துக்்்கோண்டிருக்கும் நகி்்லைோகும். வைதோ்ன 
ஒருவர் த்னது ்்க்களைோல பிள்்ளைைின கதோள்்க்ளைச சுற்ிவரப் பிடித்து அல்லது 
பிள்்ளைைின ்்க்க்ளைப் பிடிப்பதன மூ்லம் ஆறுதல அளைித்தவண்்ம் இ்தச ்சயை்லோம்.

தடுப்பூசி கபோ்டப்பட்்டதன பினனர் 

• பிள்்ளை்ைப் போர்த்துப் புன்ன்்க்சயயுங்கள், உறசோ்கமூட்டுங்கள் அத்துடன 
பு்கழ்நது கபசுங்கள்

•  இ்தப்பற்ிப் பிள்்ளைைின ்கருத்்தக்க்கட்டு அ்தப் போவித்து அடுத்ததட்வக்்கோ்ன 
தகிட்டத்்தச சரி்சயயுங்கள் ( அது எவவோறு உ்ரப்பட்டது?)

• பிரமோதமோ்ன கவ்்ல ஒன்ி்்னச ்சயததற்கோ்கப் பரிசு ஒன்்க் ்்கோடுங்கள்

உங்கள் பிள்்ளைக்குத் தடுப்பூசி அனுபவத்்த ஆக்்கபூர்வமோ்னதோக்குவதறகு உதவும் 
மு்கமோ்கப் ்போம்்ம்கள், வி்ளைைோட்டுப் ்போருட்்கள் மறறும் ்கறப்்ன உருவங்கள் 
கபோன்வற்்க்்்கோண்ட "கவர்சியோல் மயக்கம் தரும் போதுகோப்போன கோடு" எனபதுகவ 
விக்கடோரிைோவில குழந்த்களுக்்கோ்ன க்கோவிட்-19க்குரிை ்கருப்்போருள் ஆகும். உங்களு்டை 
பிள்்ளைக்குத் தடுப்பூசி கபோடுவதற்கோ்ன சநதகிப்புகவ்ளைைில பலகவறு அளைவு்களைில 
கச்வ்க்ளையும் ்பறறுக்்்கோள்ளை்லோம். உங்களு்டை பிள்்ளைைின கத்வ்களைின 
அடிப்ப்டைில எஙக்க, எவவோறு பதகிவு்சயவது எனப்த நீங்கள் முடிவு்சயை ்கீழுள்ளை 
அட்டவ்் உதவும். 

உங்களுக்கும் உங்களைின பிள்்ளைக்கும் தடுப்பூசிகபோட்டுக்்்கோள்வறகு எவவோறு 
நீங்கள் ஒழுஙகுபடுத்த்லோம் எனபது கு்ித்த த்கவல்கள் அடுத்த இரண்டு 
பக்்கங்களைிலுள்ளை அட்டவ்்ைில உண்டு. தடுப்பூசிமருநதுடன நீங்களும், உங்கள் 
பிள்்ளையும் எவவளைதுதூரம் நம்பிக்்்கைோ்கவும், வசதகிைோ்கவும் இருக்்ககி்ீர்்கள் 
எனப்தப் ்போறுத்து தடுப்பூசிக்்கோ்ன பலகவறு வழிமு்்்கள் இருக்்ககின்்ன.
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நீஙகளும் உஙகள பிள்ளயும் சிபோரிசு்சயயப்பட்்ட 

சநதிப்பு

பதிவு்சயவது 

எவவோறு

• க்கோவிட்-19 தடுப்பூசி்ைப் 
கபோட்டுக்்்கோள்வது பற்ி 
நம்பிக்்்கயுடன இருக்்ககி்ீர்்களைோ

• பஙகு்பறும் ்போது 
மருத்துவங்கள், 
மருநத்கங்கள், 
அரச தடுப்பூசி 
நகி்்லைங்கள்/
்மைங்கள் அல்லது 
பழஙகுடிைி்னர் 
சமூ்கக் 
்கட்டுப்போட்டிலிருக்கும் 
சு்கோதோர 
நகிறுவ்னங்கள்

தடுப்பூசி மருநத்கங்க்ளைக் 
்கண்டுபிடிப்போன அல்லது 
்்கோரோ்னோ்வரஸ் கநரடித் 
்தோ்்லகபசி 1800 675 398 
இ்லக்்கத்்த அ்ழயுங்கள்.

• அவர்்களுக்கு இநத விடைங்கள் 
்கடி்னமோ்கத் ்தரிவதோல, அன்்ை 
தகி்னம் கம்லதகி்க ஆதரவு்கள் 
கத்வப்படு்ககின்்னவோ 
(உ்ர்வற் சோத்னங்கள் மறறும் 
்மயநகி்கர் ைதோர்த்த த்்லை்ி 
கபோன் ்கவ்னசசித்ல்கள்)

• விகசட கத்வ்கள் இருப்பதன 
்கோர்மோ்க அதகி்களைவு ஆதரவு 
கத்வப்படு்ககி்தோ

• ச்ன்நருக்்கமோ்ன இடங்களைில 
இ்லகுவோ்க ஆழ்நத உ்ர்சசிக்கு 
உள்ளைோ்ககி்ீர்்களைோ

•  ஊசி்களுக்குப் பைப்படு்ககி்ீர்்களைோ

• ஊசிக்குக் ்்கோஞசம் 
பைப்படுவ்தத் 
தவிர்க்்க 
உதவுவதற்கோ்க 
்வருட்சிைில்லோத 
சுற்ோட்்லயு்டை 
அரச தடுப்பூசி 
நகி்்லைங்கள்/்மைம் 
கபோன்வற்ில 
உங்கள் பிள்்ளைக்குச 
சி்நதமு்்ைில 
தடுப்பூசி 
கபோடப்பட்லோம். 

• கு்ிப்பிடக்கூடிை 
கு்்வோ்ன உ்ர்வு 
மருநத்கங்க்ளை 
நோங்கள் 
வழஙகு்ககிக்ோம்.  
https://www.
coronavirus.vic.gov.
au/vaccination-
information-
people-disability 
-இல அ்வ்கள் 
நகிரலிடப்பட்டுள்ளை்ன.

தடுப்பூசி ்மைம் 
ஒன்ில பதகிவி்்ன 
கமற்்கோள்வதற்கோ்க 
தடுப்பூசி மருநத்கம் 
்கண்டுபிடிப்போன 
மூ்லம் அல்லது 
்்கோ்ரோ்னோ்வரஸ் கநரடித் 
்தோ்்லகபசி 1800 675 398 
ஊடோ்கக் ்கண்ட்ிைவும். 

அல்ைது 

தைோர்படுத்தவும் 
தடுப்பூசிக்்கோ்ன சரிைோ்ன 
சநதகிப்புகவ்ளை 
ஒன்ி்்னப் 
பதகிவு்சயைவும் 
உதவக்கூடிை உங்கள் 
ஜிபி (GP) உடன 
அல்லது 'இை்லோ்ம 
ஒருங்ககி்்ப்பு 
உத்தகிகைோ்கத்தர்' 
(DLO) ஒருவருடன 
உங்கள் பிள்்ளைைின 
கத்வ்க்ளைக் 
்க்லநது்ரைோடுங்கள். 
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OFFICIAL   

நீஙகளும் உஙகள பிள்ளயும் சிபோரிசு்சயயப்பட்்ட 

சநதிப்பு

பதிவு்சயவது 

எவவோறு

• ஊசி்கள் கு்ித்து மி்கவும் பைம் 
்்கோள்்ககி்ீர்்களைோ

• தடுப்பூசி்ைப் கபோட்டுக்்்கோள்வதறகு 
உதவி கத்வைோ

• தடுப்பூசி்ைப் 
கபோட்டுக்்்கோள்வதற்கோ்ன 
ச்க்லவிதமோ்ன ஏ்்னை 
விருப்பத்கதர்வு்கள் அல்லது 
முன்னரோ்ன உத்தகி்கள் ைோவும் 
பைனபடுத்தப்பட்டுவிட்ட்னவோ.

• வீட்டில்வத்து தடுப்பூசி 
கபோட்டுக்்்கோள்ள் கவண்டுமோ 
பினவருவ்னவற்்க் ்்கோண்டுள்ளை 
ஆட்்கள் இநத கச்வ்ைப் ்ப்்லோம்: 

o ்கோைம், நோட்பட்ட உடலந்லக் 
க்கோளைோறு, அல்லது நடமோட 
முடிைோதளைவு ப்லவீ்னம்

o மிதமோ்ன அல்லது ்கடு்மைோ்ன 
உடல அல்லது உளைவிைல சமூ்க 
இை்லோ்ம 

o மிதமோ்ன அல்லது 
்கடு்மைோ்ன உளைந்ல அல்லது 
நடத்்தப் பிரசசி்்ன்கள் 
மற்படி உளைவிைல 
சமூ்க இை்லோ்ம்ை்ன 
வ்்கப்படுத்தப்படவில்்ல

o பரோமரிப்போளைர் ்போறுப்புக்்கள்
o மிதமோ்ன முதல ்கடு்மைோ்ன 
இை்லோ்மயுட்னோ்ன ஆள் 
ஒருவருக்்கோ்க

• விக்கடோரிை சி்ப்பு 
கநோயத்தடுப்பு கச்வ 
(Victorian Specialist 
Immunisation Service)-
க்கு ஒரு ஜிபி (GP) 
அல்லது DLO ஊடோ்கச 
சிபோரிசு.

• கத்வப்படும் 
ஆட்்கள் வீட்டிக்லகை 
தடுப்பூசி்ைப் 
கபோட்டுக்்்கோள்ளைப் 
பதகிவு்சயை்லோம்.

தைோர்படுத்தவும் 
மறறும் தடுப்பூசிக்்கோ்ன 
சரிைோ்ன சநதகிப்புகவ்ளை 
ஒன்ி்்னப் 
பதகிவு்சயைவும் 
உதவக்கூடிை உங்கள் 
ஜிபி (GP) உடன 
அல்லது 'இை்லோ்ம 
ஒருங்ககி்்ப்பு 
உத்தகிகைோ்கத்தர்' 
(DLO) ஒருவருடன 
உங்கள் பிள்்ளைைின 
கத்வ்க்ளைக் 
்க்லநது்ரைோடுங்கள். 
(கச்வைின விளைக்்கத்்த 
அ்ிநது்்கோள்ளை ்கீழுள்ளை 
'ஏ்்னை ஆதரவு்கள்'-ஐத் 
தைவு்சயது போர்க்்கவும்) 

ஏ்னய ஆதரவுகள 

• இயைோ்மயு்டனோன சிறுவர்களுக்கோன தடுப்பூசி ஆதரவு அல்ைது விகச்ட 
கத்வகள: தைோர்படுத்தவும் மறறும் தடுப்பூசிக்்கோ்ன சரிைோ்ன சநதகிப்புகவ்ளை ஒன்ி்்னப் 
பதகிவு்சயவதறகும் 'இை்லோ்ம ஒருங்ககி்்ப்பு உத்தகிகைோ்கத்தர்்கள்' (DLO) ்பறக்ோருக்கு 
உதவமுடியும். குடும்ப சிகந்கபூர்வ ்போது மருத்துவம் அல்லது உ்ங்க்வக்கும் கச்வ 
ஊடோ்க கு்்நதளைவு பு்லன்கள் சம்பநதப்பட்ட மருநத்கத்தகில, தடுப்பூசிக்்கோ்ன வீட்டு 
வரு்்கைினகபோது சநதகிப்பு ஒன்ி்்ன கமற்்கோள்வதற்கோ்க DLO சிபோரிசு்சயைக்கூடும்.  

• தகவல்கள மறறும் தடுப்பூசி ஆதரவு விருப்பத்கதர்வுகள: விக்கடோரிை மோநகி்ல 
அரசோங்கப் ப்க்்்கோடுப்ப்னவு்கள் அடங்க்லோ்க க்கோவிட்-19 சு்கோதோர விசோர்்்க்ளை 
ஜ்னவரி ஆரம்பத்தகிலிருநது 1800 375 398-இல ்்கோர்னோ்வரஸ் கநரடித் ்தோ்்லகபசி 
ஊடோ்க அணு்க முடியும். 

• விக்க்டோரிய பழஙகுடியினர் ககோவிட்-19 தகவல் ்தோ்ைகபசி இ்ைப்பு:  
க்கோவிட்-19 பற்ிை க்கள்வி்களுக்குப் பதகி்லளைிக்்கக்கூடிை பழஙகுடிைி்ன்ரச கசர்நத 
உத்தகிகைோ்கத்த்ரப் பழஙகுடி சமூ்க உறுப்பி்னர்்கள் அணுகுதல, தடுப்பூசி்க்ளைப் 
கபோடுதல, மறறும் (்கோ்்ல 9 ம்ிமுதல பிறப்கல 5 ம்ிவ்ர, வோரத்தகில 7 நோட்்கள்) 
1800 312 911 ஊடோ்க கத்வப்படும் உதவி்க்ளைப் ்பறறுக்்்கோள்ளை அ்ழப்பவர்்க்ளை வழி 
நடத்துதல கபோன் கச்வ்க்ளை வழஙகு்ககி்து.
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