6 மாதங்கள் முதல் 4 ஆண்டுகள்
வரைக்குமான வயதுள்ள சில
குழந்ரதகளுக்கு
COVID-19 தடுப்பூசியயற்றம்
சிபாரிசு சசய்யப்படுகிறது
07 செப்செம்பர் 2022
தீவிர ந ோயெதிர்ப்புத்-திறன் போதிப்பு, இெலோமை, ைற்றும் தீவிரைோன COVID-19
ஏற்படுவதற்கோன ஆபத்திமன அதிகப்படுத்தும் சிக்கலோன ைற்றும்/அல்லது
ஒன்றிற்கு நைற்பட்ட உடல் ல

ிமலகள் உள்ள 6 ைோதங்கள் முதல் 4

ஆண்டுகள் வமரக்குைோன வெதுள்ள குழந்மதகளுக்கு ஆஸ்திநரலிெோவின்

ந ோயெதிர்ப்புத்-திறநனற்ற வல்லு ர்களோன Australian Technical Advisory Group on

Immunisation அமைப்பினர் COVID-19 தடுப்பூசிநெற்றத்திமன சிபோரிசு யசய்கின்றனர்.
பின்வரும்

ிமலகள், அல்லது அவற்மறப் நபோன்ற

குழந்மதகமள இது உள்ளடக்கும்:
•

ிமலகள் உள்ள

புற்றுந ோய்ச் சிகிச்மசமெ நைற்யகோண்டுவரும் குழந்மதகள் அல்லது

ந ோயெதிர்ப்புத்-திறமன ஒடுக்கும் சிகிச்மசகமள நைற்யகோண்டுவரும்

குழந்மதகள் உள்ளடங்க, தீவிர ஆரம்ப- ிமல அல்லது இரண்டோம்- ிமல
ந ோயெதிர்ப்புத்-திறன் குமறபோடு உள்ள குழந்மதகள்;
•

எலும்பு ைஜ்மை (bone marrow) அல்லது ‘ஸ்யடம் யசல்’ (stem cell) ைோற்று,

அல்லது ‘மகநைரிக் ஆண்ட்டியைன் T -யசல் (CAR-T) சிகிச்மச(chimeric antigen
T -cell (CAR-T) therapy)-மெ நைற்யகோண்டுவரும் குழந்மதகள்
•

பிறப்பிலிருந்நத இருக்கும் சிக்கலோன இதெ ந ோய் உள்ள குழந்மதகள்;
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•

சுவோசக் கோற்றுப்-போமதெிலுள்ள முமறநகடுகள் அல்லது தீரோத நுமரெீரல்
ந ோய் உள்ள குழந்மதகள்;

•
•

‘1-ஆம் வமக சர்க்கமர ந ோய் யைலட்டஸ்’ உள்ள குழந்மதகள்;
தீரோத

ரம்பிெல்-சோர் அல்லது

குழந்மதகள்; அல்லது
•

ரம்பு-தமசெிெல்-சோர்

ிமலகள் உள்ள

அன்றோட வோழ்க்மக அலுவல்களில் ஒத்தோமசகமள அடிக்கடித்

நதமவப்படுத்தும் தீவிர ‘யசரிப்ரல் போல்ஸி’ (cerebral palsy) எனப்படும் தமச
ஒருங்கிமைப்புக் நகோளோறு அல்லது ‘யடௌன் சின்ட்ரம்’ (Down Syndrome
(Trisomy 21)) எனப்படும் அறிவுத்திறன் வளர்ச்சிக் நகோளோறு உள்ள
குழந்மதகள்.

இந்தக் குழந்மதகளுக்கு COVID-19 கோரைைோகத் தீவிர ந ோய்வோய்ப்படுவதற்கோன
அதிகரித்த ஆபத்து இருக்கும். COVID-19-இற்கு எதிரோன தடுப்பூசிநெற்றம் இந்த
ஆபத்திமனக் குமறக்க உதவும்.

தகுதி யபறும் பிரிவினரில் பட்டிெலிடப்படோத 6 ைோதங்கள் முதல் 4 ஆண்டுகள்
வமரக்குைோன வெதுள்ள குழந்மதகளுக்கு COVID-19 கோரைைோகத் தீவிர

ந ோய்வோய்ப்படுவதற்கோன ஆபத்து ைிகக் குமறவோக இருக்கும். இந்த சைெத்தில்
COVID-19 தடுப்பூசி ஒன்மறப் யபற அவர்களுக்கு சிபோரிசு சசய்யப்படவில்ரல.
6 மாதங்கள் முதல் 4 ஆண்டுகள் வரைக்குமான வயதுள்ள குழந்ரதகள்
எந்தத் தடுப்பூசிரயப் சபறுவார்கள்?

8 வோர கோல இமடயவளிெில் COVID-19 தடுப்பூசிெின் 2 ைருந்தளவுகமள

இட்டுக்யகோள்ளுைோறு 6 ைோதங்கள் முதல் 4 ஆண்டுகள் வமரக்குைோன வெதுள்ள
தகுதிசபறும் குழந்மதகளுக்கு சிபோரிசு யசய்ெப்படுகிறது. ந ோயெதிர்ப்புத்-திறன்
தீவிரைோகப் போதிக்கப்பட்டுள்ள சில குழந்மதகளுக்கு 3 ைருந்தளவுகள்

நதமவப்படக்கூடும். இந்த வெது வச்சில்
ீ
உள்ள குழந்மதகளோல் Spikevax
(Moderna) தடுப்பூசிமெப் யபற இெலும்.

5 வயது மற்றும் அதற்கு யமற்பட்ட வயதுரடய பிள்ரளகள் எந்தத்
தடுப்பூசிகரள இட்டுக்சகாள்ள யவண்டும்?

5 வெது ைற்றும் அதற்கு நைற்பட்ட வெதுமடெ அனைத்து பிள்னைகளும்
COVID-19 தடுப்பூசிமெ இப்நபோது இட்டுக்யகோள்ளலோம்.

5 வெது ைற்றும் அதற்கு நைற்பட்ட வெதுமடெ பிள்மளகள் Moderna அல்லது
Pfizer COVID-19 தடுப்பூசி ைருந்திமன இட்டுக்யகோள்ளலோம். 8 வார கால
இனெசவைியில் சகாடுக்கப்படும் இரண்டு தடுப்பூெி மருந்தைவுகனை

இட்டுக்சகாள்ளுமாறு 5 வயது மற்றும் அதற்கு மமற்பட்ெ வயதுனெய
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பிள்னைகளுக்கு ெிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. ம ாசயதிர்ப்புத் திறன் தீவிரமாகப்
பாதிக்கப்பட்டுள்ை ெில குழந்னதகளுக்கு 3 மருந்தைவுகள் மதனவப்பெலாம்.
5 வெது ைற்றும் அதற்கு நைற்பட்ட வெதுமடெ பிள்மளகள் இரண்டு

ைருந்தளவுகளுக்கும் ஒநர வர்த்தகப் யபெமரக் யகோண்ட தடுப்பூசிமெ
இட்டுக்யகோள்ளநவண்டும் என்று விரும்பப்படுகிறது.
COVID-19 தடுப்பூசிகளும் மற்ற தடுப்பூசிகளும்
கோய்ச்சல் நபோன்ற பக்க விமளவுகள் ஏற்படுவதற்கோன ஆபத்மதக்

குமறந்தபட்சைோனதோக்க 6 ைோதங்கள் முதல் 4 ஆண்டுகள் வமரக்குைோன
வெதுள்ள குழந்மதகள் அவர்களுமடெ COVID-19 தடுப்பூசிக்கும் ைற்ற
தடுப்பூசிகளுக்கும் இமடநெ 7 முதல் 14

ோட்கள் வமர கோத்திருக்க

நவண்டுயைன Australian Technical Advisory Group on Immunisation சிபோரிசு யசய்கிறது.
இருப்பினும், யவவ்நவறு ந ரங்களில் தடுப்பூசிகமள இட்டுக்யகோள்வதில்

யதோமலதூரப் பகுதிகளுக்கோன யதோமல-அமடவுத் திட்டங்களில் இருப்பமதப்

நபோன்ற சிரைங்கள் இருக்குைோனோல், ைற்ற தடுப்பூசிகமள இடும் அநத ந ரத்தில்
COVID-19 தடுப்பூசியும் யகோடுக்கப்படலோம்.

உங்களுரடய பிள்ரளக்கு COVID-19 இருந்தால்
COVID-19 இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிறகு COVID-19 தடுப்பூசி ஒன்மற

உங்களுமடெ பிள்னை இட்டுக்சகாள்வதற்கு முன்போக அவர் 3 ைோதங்களுக்குக்
கோத்திருக்கநவண்டும். தடுப்பூசி இட்டுக்யகோள்வதற்கோன தகுதி உங்கள்

பிள்மளக்கு இருந்தோல், பட்டிெலிடப்பட்டுள்ள அடுத்த COVID-19 தடுப்பூசிநெற்றம்

3 ைோதங்களுக்குப் பிறகு கூடிெ விமரவில் யகோடுக்கப்படநவண்டும். அவருக்கோக
சிபோரிசு யசய்ெப்படும் அமனத்து ைருந்தளவுகமளயும் உங்கள் பிள்மள
இப்நபோதும் இட்டுக்யகோள்ளநவண்டும்.

என் பிள்ரள தடுப்பூசி ஒன்ரறப் சபற்றுக்சகாள்வதற்கான ஒரு
சந்திப்புயவரளரய நான் எப்யபாது முன்பதிவு சசய்யலாம்?

Vaccine Clinic Finder: https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/ மூலமாக, இந்த வயதுக்
குழுவிலுள்ை தகுதிசபறும் குழந்னதகளுக்கு இப்மபாது முன்பதிவுகள்
துவங்கியுள்ைை.
தடுப்பூெிமயற்றச் மெனவ வழங்கு ர்கள் புதிய ெந்திப்புமவனைகனைத் சதாெர்ந்து
மெர்த்துக்சகாண்டிருப்பார்கள் என்பதால், இந்த வனலத்தலப் பக்கத்தினைத்
தவறாமல் மொதித்துவாருங்கள்.
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நைலதிகத் தகவல்கள்
நைலதிகத் தகவல்களுக்கு www.health.gov.au எனும் வமலத்தலத்திற்குச்
யசல்லுங்கள், அல்லது 1800 020 080-இல் National Coronavirus Helpline-ஐ

அமழயுங்கள். இலவச யைோழியபெர்த்துமரப்பு நசமவகளுக்கு ‘யதரிவு

8’-ஐ நைற்யகோள்ளுங்கள்.
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