
 

 

க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள் - 5 முதல் 11 வயதோன சிறுவர ்ள் 
கே 12, 2022 

சிறுவர ்ளுே் க ோவிட்-19 உே் 

க ோவிட்-19 நுரையீைரைப் பிைதோனமோ ப் போதி ்  ் கூடிய ஒரு ரைைஸ் ததோற்றோகும். 

க ோவிட்-19 ததோற்ரற ் த ோண்ட தபரும்போைோன சிறுைை ்ள் இகைசோன அறிகுறி ரளகய 

த ோண்டிருப்போை ்ள். சிை சிறுைை ்ள் அதி ளவிை் க ோய்ைோய்ப்படுைதுடன் 

ரைத்தியசோரையிை் அனுமதி ் கைண்டிய கதரை ஏற்படும் அை்ைது  ரளப்பரடதை், 

சுைோசிப்பதிை் சிைமம்,  ைனம் தசலுத்துைதிை் சிைமம் அை்ைது தரச ைலி உட்பட்ட  ீண்ட 

 ோள் இரு ்  ்கூடிய அறிகுறி ரள ் த ோண்டிருப்போை ்ள். 

சிறுைை ்ளு ்குத ்தடுப்பூசிரயப் தபற்று ்த ோடுப்பதன் மூைம் க ோவிட்-19இன் உருமோறிய 

திைிபு ளிலிரு ்து அைை ்ள் அதி ளவிை் க ோய்ைோய்ப்படோமை் போது ோ ்  முடியும். எை்ைளவு 

அதி ளவிை் சிறுைை ்ளு ்குத ்தடுப்பூசி கபோடப்படுகின்றகதோ, அ ்த அளவிற்குப் 

போடசோரை ள், விரளயோட்டு ் ள் மற்றும் ஏரனய தசயற்போடு ள் போது ோப்போனரையோ  

அரமயும். 

சிறுவர ்ளு ் ோன க ோவிட்-19 தடுப்பூசி ள்  

தடுப்பூசிரயப் தபறும்கபோது சிறுைை ்ள் 5 ையது அை்ைது அதற்கு கமற்பட்டைை ்ளோ  

இரு ்  கைண்டும்.  குழ ்ரத ளு ் ோன ஃரபஸை-்பகயோற்தை ் (Pediatric Pfizer-BioNTech) (5 

முதை் 11 ையதோனைை ்ளு ்கு) மற்றும் தமோகடைன்ோ ஸ்ரப ்ை ்ஸ் (Moderna Spikevax) (6 முதை் 

11 ையதோனைை ்ளு ்கு) ஆகியன  கனடிய சு ோதோைப் பிைிவினோை் அங்கீ ைி ் ப்பட்டுள்ள 

mRNA தடுப்பூசி ளோகும். 

சிறுவரக்ளு ்கான mRNA தடுப்பூசிகள்: 
• ஒை்ைோரம, ஆஸ்த்துமோ, சை ்் ரை க ோய் அை்ைது பைவீனமோன க ோய் எதிைப்்பு ச ்தி 

கபோன்ற உடை் ிரைரய ் த ோண்ட சிறுைை ்ளு ்கும் போது ோப்போனதும் 

பயனுள்ளதுமோகும். 

• உை ளோவிய ைீதியிை் பை மிை்லியன் த ோள்ளளவு ள் ைழங் ப்பட்டுள்ள  ிரையிை், 

மி வும்  ைனமோ  அைதோனி ் ப்படுகின்றது. 

• 12 ையது ்கு கமற்பட்டைை ்ளு ்கு ைழங்குைரத விட சற்று ் குரறைோன அளவு 

 



 

 

 

இ ்த ையதுப் பிைிவினரு ்கு குழ ்ரத ளு ் ோன ஃரபசை-்பகயோற்தை ் (Pfizer-BioNTech) 

தடுப்பூசி தகு ்தது. பைவீனமோன க ோய் எதிைப்்பு அரமப்ரப ் த ோண்ட 

குழ ்ரததயோன்றிற்கு தமோகடைன்ோ தடுப்பூசிரய ைழங்  முடியும். 

தடுப்பூசி எவ்வோறு செயற்படுகின்றது 

• எம்ஆைஎ்ன்ஏ (mRNA) தடுப்பூசி ள் - க ோவிட்19 இலிரு ்து எம்ரமப் போது ோ ்கும் 

பிறதபோருள் எதிைி ரள (antibodies) எப்படி உருைோ ்குைது என்பரத எமது க ோய் எதிைப்்பு 

அரமப்பிற்கு ்  ற்று ்த ோடு ்கும். 

• இ ்தத் தடுப்பூசி ள் க ோவிட்19 ரைைரச ் த ோண்டிரு ் விை்ரை. எனகை உங் ளது 

பிள்ரள இ ்தத் தடுப்பூசி ள் மூைம் ததோற்ரறப் தபற முடியோது. 

• ஒை்தைோரு தடுப்பூசிரயயும் தபற்று குரற ்தது இைண்டு ைோைங் ளின் பின்னகை 

அதற் ோன போது ோப்ரபப் தபற முடியும். 

• முழுரமயோன போது ோப்ரபப் தபறுைதற்கு இைண்டு தடுப்பூசி ள் கதரைப்படுகின்றன. 

பைவீனமோன க ோய் எதிைப்்பு அரமப்ரப ் த ோண்ட சிறுைை ்ள் மூன்று தடுப்பூசி ரளப் 

தபறகைண்டும்.  

• ஒை்தைோரு தடுப்பூசி ்கும் இரடயிை் எட்டு ைோைங் ள் இரடதைளி 

பைி ்துரை ் ப்படுகின்றது. 

தடுப்பூசியின் உள்ளட்ீடுப் சபோருட் ள் ேற்றுே் ஒவ்வோமே ள் 

எம்ஆைஎ்ன்ஏ (mRNA) தடுப்பூசி ள் - த ோழுப்பு ள், உப்பு ள், சை ்் ரை ள் மற்றும் 

இரடயங் ரள ் (buffers) த ோண்டுள்ளன. இரை முட்ரட, தெைற்றின் (பன்றி ் த ோழுப்பு), 

பரசயம் (gluten), இைப்பை ்மைப்போை் (latex),  ோப்புப் தபோருட ்ள் (preservatives), நுண்ணுயிை ்

எதிைப்்பி ள் (antibiotics) அை்ைது அலுமினியம் என்பைற்ரற ் த ோண்டிரு ் விை்ரை. உணவு, 

மரு ்து, மற்றும் சுற்றுசச்ூழை் ஒை்ைோரம ரள ் த ோண்டுள்ள சிறுைை ்ளு ்கும் இ ்தத் 

தடுப்பூசி ள் போது ோப்போனரை. உங் ளது பிள்ரள polyethylene glycol (PEG) ஒை்ைோரமரய ் 

த ோண்டிரு ்தோை், மருத்துை கசரை ைழங்குனை ்ஒருைைிடம்  ை ்தோகைோசியுங் ள். தீவிை 

எதிைவ்ிரன ள் (anaphylaxis) உட்பட ஒை்ைோரம எதிைவ்ிரன ள் அைிதோனரை. ஒை்ைோரம 

எதிைவ்ிரன ளு ்கு சிகிசர்ச அளி ்  முடியும் என்பதுடன், அரை தற் ோலி மோனரை. 

உங் ளது பிள்ரள சுைோசிப்பதற்கு சிைமப்பட்டோகைோ, மு ம் அை்ைது ததோண்ரடயிை் படை ்

(hive) அை்ைது வீ ் ம் ஏற்பட்டோகைோ மருத்துை உதவிரய  ோடுங் ள். 

ப ்  விமளவு ள் ேற்றுே் அபோயங் ள் 

சிறுைை ்ளு ்கு ஏற்படும் ப ்  விரளவு ள், இரளகயோை ்மற்றும் ையது ை ்தைை ்ளு ்கு 

ஏற்படும் ப ்  விரளவு ரள ஒத்தரை. தபரும்போலும் அரை மிதமோனரை என்பதுடன், 

ஒன்று முதை் மூன்று  ோட் ள் ைரை  ீடி ்கும். ப ்  விரளவு ள் ஏற்படுைது, தபோதுைோ  

தடுப்பூசி கைரை தசய்கின்றது என்பதோ  அைத்்தப்படும். 

தபோதுைோன ப ்  விரளவு ளிை் உள்ளடங்குபரை: 

  

• தடுப்பூசி கபோடப்பட்ட இடத்திை் சிைத்தை், 

வீ ் ம் அை்ைது ைலி 

• தரைைலி 

• கசோைை்ோ  உணருதை் 

• மூடட்ு ைலி மற்றும்/அை்ைது தரச ைலி ள் 

• குளிை ்மற்றும்/அை்ைது  ோய்சச்ை் 

• குமட்டை் மற்றும்/அை்ைது ைோ ்தி 



 

 

 

உங் ளது பிள்ரள ்கு அதி   ோய்சச்ை் (40°C  ்கு கமை்) இரு ்தோை் அை்ைது தடுப்பூசி 

கபோடப்பட்டதன் பின்னை ்மூன்று  ோட் ளு ்கு கமை் ப ்  விரளவு ள்  ீடித்தோை் மருத்துை ் 

 ைனிப்ரபப் தபற்று ்த ோள்ளுங் ள். 

 

ேகயோ ோர்டிற்ரிஸ் (Myocarditis) ேற்றுே் சபரி ோர்டிற்ரிஸ் (Pericarditis) 

க ோவிட்19 ததோற்று ஏற்பட்டதன் பின்னை,் மகயோ ோைட்ிற்ைிஸ் (Myocarditis) மற்றும் 

தபைி ோைட்ிற்ைிஸ் (Pericarditis) (இருதய வீ ்  ைர  ள்) ஏற்படைோம் என்பதுடன், அரை மி வும் 

ஆபத்தோனரை. அைிதோன ச ்தைப்்பங் ளிை், தடுப்பூசி தபற்றதன் பின்னை ்இது ஏற்பட ்கூடும் 

என்றோலும், அது மிதமோனதுடன், ைழரமயிை் சிை  ோட் ளு ்குள்  ன்றோகிவிடும். 

தடுப்பூசிரயப் தபற்றபின் சிை ைோைங் ளிை் உங் ளது பிள்ரள ்கு த ஞ்சு ைலி, 

சுைோச ்குரறவு அை்ைது அதி ைித்த இருதயத் துடிப்பு ஏற்பட்டோை் மருத்துை ்  ைனிப்ரபப் 

தபற்று ்த ோள்ளுங் ள். எ ்ததைோரு அபோயதர்தயும் விட  ன்ரம ள் அதி மோ  

இருப்பதோை் தடுப்பூசி இன்னமும் பைி ்துரை ் ப்படுகிறது 

தடுப்பூசிமயப் சபற ்  ோத்திரு ் வுே் 

•  ோய்சச்ை் அை்ைது எ ்ததைோரு க ோவிட்-19 அறிகுறி ரள ் த ோண்டுள்ள சிறுைை ்ள் 

 ன்றோ  உணரும்ைரை  ோத்திரு ்  கைண்டும். க ோவிட்-19 ை ்த பிறகு எப்கபோது 

தடுப்பூசிரயப் தபறைோம் என்பரத அறி ்துத ோள்ளவும். 

• தனிரமப்படுத்தி ்த ோள்ள கைண்டிய சிறுைை ்ள், அைை ்ளின் தனிரமப்படுதத்ை்  ோைம் 

முடியும்ைரை  ோத்திரு ்  கைண்டும். 

உங் ளது பிள்மள ்கு பின்வருவன இருந்தோல் ஒரு ேருத்துவ கெமவ 

வழங்குனருடன் ஆகலோசி ் வுே்: 

• அைை ்ளின் க ோய் எதிைப்்பு ச ்திரய பைவீனப்படுத்தும் மரு ்து ரள எடுத்தை் – 

அைை ்ளின் மரு ்து ளு ்கு ஏற்றைர யிை் தடுப்பூசி கபோடும் க ைத்ரத  ீங் ள் 

ததைிவுதசய்ய விரும்பைோம்.  

• முதைோைது க ோவிட்-19 தடுப்பூசிரயப் தபற்று  ோன்கு மணிதத்ியோைங் ளின் பின்னை ்ஒரு 

ஒை்ைோரம எதிைவ்ிரன ஏற்பட்டது.  

• தடுப்பூசியின் எ ்ததைோரு உள்ளட்ீடுப் தபோருளு ்கும்  டுரமயோன ஒை்ைோரம உள்ளது. 

• மை்டிசிஸ்டம் இன்ஃப்ளகமட்டைி சிண்ட்கைோம் (Multisystem Inflammatory Syndrome) (MIS-C) 

ஏற்பட்டது. 

தடுப்பூசிமயப் சபறுவதற் ோன த வலறிந்த ஒப்புதல் 

5 முதை் 11 ையதோன குழ ்ரத தடுப்பூசிரயப் தபற்று ்த ோள்ைதற்கு 

தபற்கறோை/்போது ோைைைின் ஒப்புதை் கதரை. 

கேலதி  விபரங் ளு ்கு: உங் ள் மருத்துை கசரை ைழங்குனருடன் கபசி, toronto.ca/COVID19 

என்ற இரணயதத்ளத்ரதப் போைர்ையிடவும். 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-eligibility-doses/?accordion=previous-covid-19-infection
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-eligibility-doses/?accordion=previous-covid-19-infection

