
நீங்கள ்தெரிநத்ு தகொளள் வேண்்டியது எனன்

ெடுப்்பூசிகளள உருேொக்கும் வப்ொதும் மதிப்்ப்ொய்வு தெய்யும் வப்ொதும் விஞ்ஞொனிகள் கேனமொக 
நளைமுளைகளளப்் பின்ப்ை்றினர். தடுப்்பபூசிகள்ப  மேே்பப்ாட்்படில்ப ப்ல தசாப்்பதங்பகளாக அறிவியல்ப ேற்்பறுே்ப 
தொதாழில்பநுட்்பப் முன்ப மனற்்பற்ங்பகள்ப, புதிய அர்பப்்பப்ணிப்்பபு ஆராய்பச்பசி ேற்்பறுே்ப ஒழுங்பகுமுறற் ஆதரவு ேற்்பறுே்ப 
நிதியுதவி ேற்்பறுே்ப முன்ப  எப்்பமப்ாதுே்ப கண்ப டிராத அளவிலான சர்பவமதச ஒத்பதுறைப்்பபு காரணோக 
தடுப்்பபூசிகள்ப விறரவாகக்ப கிறட்த்பதன.

உங்கள் குழந்ளெயின் உைல் ெடுப்்பூசிக்கு ப்திலளிக்கும் வப்ொது வலெொன ப்க்க விளளவுகள் 
ஏை்ப்ைலொம். தடுப்்பபுகளுக்பகான எதிர்பவிறனகள்ப  தொப்ாதுவாக சில ேணிமநரங்பகள்ப  அல்பலது 
நாட்்பகளுக்பகுள்ப  தானாகமவ மப்ாய்பவிடுே்ப. ஊசி மப்ாட்்பட் இட்த்பதில்ப சிவந்பது மப்ாதல்ப , புண்ப , வீக்பகே்ப ேற்்பறுே்ப 
குளிர்ப, மலசான காய்பச்பசல்ப , மசார்பவு, தறலவலி, மூட்்படு வலி ேற்்பறுே்ப தறசவலி மப்ான்ப ற் தொப்ாதுவான 
அறிகுறிகளுே்ப இதில்ப அட்ங்பகுே்ப. கடுறேயான ஒவ்பவாறே எதிர்பவிறனகள்ப  மிகவுே்ப அரிதானறவ 
ேற்்பறுே்ப மதாற்்பற்க்பகூடியறவ. அறவ ஏற்்பப்ட்்பட்ால்ப , அது தொப்ாதுவாக தடுப்்பபூசிறயப்்ப தொப்ற்்பற் சிறிது 
மநரத்பதிமலமய இருக்பகுே்ப.

ெடுப்்பூசிகள் ப்ொதுகொப்்பு மை்றும் ப்க்க விளளவுகளுக்கொக கண்்கொண்ிக்கப்்ப்டுகின்ைன. 
தொப்ரியவர்பகளுக்பகான வலுவான தடுப்்பபூசி ப்ாதுகாப்்பபு கண்ப காணிப்்பபு அறேப்்பபுகளுட்ன்ப  கூடுதலாக, 
கனட்ாவில்ப குைந்பறதகளுக்பகான தடுப்்பபூசிகளுக்பகான ப்ாதுகாப்்பபு கண்ப காணிப்்பபுே்ப அறேப்்பபுே்ப  
உள்பளது. மநாய்பத்பதடுப்்பபு கண்ப காணிப்்பபு திட்்பட்ே்ப ஆக்படிவ்ப  (IMPACT) தொநட்்பதொவார்பக்ப என்ப ப்து கமனடிய 
குைந்பறத ேருத்பதுவ சங்பகத்பதால்ப நிர்பவகிக்பகப்்பப்டுே்ப குைந்பறத ேருத்பதுவ, ேருத்பதுவேறன சார்பந்பத 
தொநட்்பதொவார்பக்ப ஆகுே்ப. IMPACT தொநட்்பதொவார்பக்ப 20 ஆண்ப டுகளுக்பகுே்ப மேலாக குைந்பறத ப்ருவ மநாய்பத்பதடுப்்பபு 
ேருந்பதுகறள கண்ப காணித்பது வருகிற்து.

உண்ப றேகறளப்்ப தொப்றுங்பகள்ப: 

குழந்ளெகளுக்கு COVID-19 க்கு 
எதிரொக ெடுப்்பூசி வப்ொடுெல்

வகொவிை்-19 ெடுப்்பூசிகளளப்் ப்ை்றி ஏவெனும் வகள்விகள் இருந்ெொல், சுகொெொரப்் ப்ொதுகொப்்பு 
ேழங்குநளரெ் தெொைர்பு தகொள்ளவும். 

உண்ப றேகறளப்்ப தொப்றுங்பகள்ப. Canada.ca/covid-vaccine இல்ப மேலுே்ப அறியவுே்ப ேற்்பறுே்ப நீங்பகள்ப  
வசிக்பகுே்ப இட்ே்ப குறித்பத தகவலுக்பகு உங்பகள்ப  ோகாண அல்பலது பிராந்பதிய இறணயதளத்பறதப்்ப 
ப்ார்பறவயிட்வுே்ப.
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COVID-19 தடுப்்பபூசிகள்ப, COVID-19 ஐ ஏற்்பப்டுத்பதுே்ப றவரறை எதிர்பத்பதுப்்ப மப்ாராட் 
குைந்பறதகளுக்பகு உதவுகின்ப ற்ன, மேலுே்ப கடுறேயான விறளவுகளுக்பகு எதிராக 
வலுவான ப்ாதுகாப்்பறப் வைங்பகுகின்ப ற்ன. 

6 மொெங்கள் முெல் 11 ேயது ேளரயிலொன குழந்ளெகளுக்கு COVID-19 
ெடுப்்பூசிகள் தெலுெ்துேளெ தெல்ெ் கனைொ  அங்கீகரிெ்துள்ளது. குழந்ளெகள் 
ெங்கள் வகொவிை்-19 ெடுப்்பூசிகளுைன் புதுப்்பிெ்ெ நிளலயில் இருப்்ப்து முக்கியம். 
இென் தப்ொருள் அேரக்ளுக்கு ப்ரிந்துளரக்கப்்ப்டும் அளனெ்து ெடுப்்பூசி 
அளவுகளளயும் தப்றுேெொகும்.

COVID-19 க்பகு எதிராக குைந்பறதகளுக்பகு தடுப்்பபூசி 
மப்ாடுவது அவர்பகளின்ப  ஆமராக்பகியத்பதிற்்பகுே்ப 
நல்பவாை்பவிற்்பகுே்ப நன்பறே ப்யக்பகுே்ப. 
குைந்பறதகள்ப  COVID-19 இலிருந்பது உண்ப றேயில்ப 
மநாய்பவாய்பப்்பப்டுவதற்்பகான வாய்பப்்பபுகள்ப  குறற்வு 
என்ப ற்ாலுே்ப , ஒருமவறள அவர்பகள்ப  ப்ாதிக்பகப்்பப்ட்்பட்ால்ப , 
அவர்பகள்ப  இன்பனுே்ப: 
 › சுவாசிப்்பப்தில்ப சிரேே்ப மப்ான்ப ற் COVID-19 இன்ப  
சிக்பகல்பகளால்ப ேருத்பதுவேறனயில்ப அனுேதிக்பகப்்பப்ட் 
மவண்ப டியிருக்பகுே்ப

 › அவர்பகள்ப  மநாயிலிருந்பது மீண்ப டுவிட்்பட்தாகத்ப மதான்ப றிய 
பிற்குே்ப நீண்ப ட் கால விறளவுகறள அனுப்விக்பகலாே்ப 
(மகாவிட்்ப-19க்பகு பிந்பறதய நிறல, “நீண்ப ட் மகாவிட்்ப” 
என்பறுே்ப அறைக்பகப்்பப்டுகிற்து)

 › குைந்பறதகளுக்பகு ேல்படிசிை்ப ட்ே்ப இன்பஃப்்பளமேட்்பட்ரி 
சிண்ப ட்்பமராே்ப எனப்்பப்டுே்ப அரிதான ஆனால்ப தீவிரோன 
சிக்பகல்பகறள அனுப்விக்பகலாே்ப (MIS-C)

சில அடிப்்பப்றட் ேருத்பதுவ நிறலறேகறளக்ப தொகாண்ப ட் 
குைந்பறதகளுக்பகுே்ப COVID-19 இலிருந்பது கடுறேயான 
மநாய்ப  ஏற்்பப்டுே்ப அப்ாயே்ப அதிகோக இருக்பகலாே்ப. 
அடிப்்பப்றட் ேருத்பதுவ நிறலறேகளில்ப உட்ல்ப ப்ருேன்ப , 

ஆை்ப துோ, ட்வுன்ப  சிண்ப ட்்பமராே்ப , நரே்பபியல்ப மகாளாறு்ப-
கள்ப  ேற்்பறுே்ப மநாதொயதிர்பப்்பபு குறற்ப்ாடு நிறலறேகள்ப  
ஆகியறவ அட்ங்பகுே்ப , ஆனால்ப கடுறேயாக மநாய்பவாக-
ய்பப்்பப்டுே்ப சில குைந்பறதகளுக்பகு ஆப்த்பது காரணிகள்ப  
இருக்பகாது. 

மநாய்பவாய்பப்்பப்ட்்படிருக்பகுே்ப மப்ாது வீட்்படிமலமய இருப்்பப்-
து ேற்்பறுே்ப வயதுக்பகு ஏற்்பற்வாறு முகமூடி அணிவது 
மப்ான்ப ற் பிற் தனிப்்பப்ட்்பட் தொப்ாது சுகாதார நட்வடிக்பறக-
களுட்ன்ப  இறணந்பது,  (2 வயதுக்பகுட்்பப்ட்்பட் குைந்பறதகள்ப  
முகமூடிகறள அணியக்பகூைொது), தடுப்்பபூசி றவரைுர-
க்பகு எதிராக கூடுதல்ப ப்ாதுகாப்்பறப் வைங்பகுகிற்து. தடு-
ப்்பபூசி மநாதொயதிர்பப்்பபு அறேப்்பபு றவரைுக்பகு விறரவாக 
ப்திலளிக்பக உதவுகிற்து ேற்்பறுே்ப COVID-19 உட்ன்ப  மிகவுே்ப 
மநாய்பவாய்பப்்பப்ட்ாேல்ப ப்ாதுகாக்பகிற்து.

ஏற்்பகனமவ மகாவிட்்ப-19 மநாயால்ப ப்ாதிக்பகப்்பப்ட்்பட் குா-
ைந்பறதகளுக்பகு இன்பனுே்ப தடுப்்பபூசி மப்ாட் மவண்ப டுே்ப. 
மநாய்பத்பதொதாற்்பறுக்பகுப்்ப பிற்கு தடுப்்பபூசி மப்ாடுவது 
மநாதொயதிர்பப்்பபு சக்பதிறய மேே்பப்டுத்பத உதவுகிற்து 
ேற்்பறுே்ப அது புதிய ோறுப்ாடுகள்ப  உட்்பப்ட், COVID-19 க்பகு 
எதிராக வலுவான ேற்்பறுே்ப நீண்ப ட் கால ப்ாதுகாப்்பறப் 
வைங்பகலாே்ப.

TAMIL / TAMIL

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_covid-vaccine

