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5-11 வய'ைடயவ*க,-. COVID-19 உட0 ெதாட*4ைடய ம67'வ8 ப:ர<சைனக? த@வ:ரமானைவ அBல.
கிFெப-கிB ெதாGHேநாK ெதாடLகியதிB இ6N' 35,000 ேநாயாளSகளSB 52 ேப* ம67'வமைனய:B
அUமதி-க8பVW?ளன* மGHX இற84க? எ'[X இBைல (அ-ேடாப* . 16, 2021 ^தB தர[).
இ68ப:UX, 5-11 வய'ைடயவ*க? 4 ஆX அைலய:0 ேபா' 100,000 ேப6-.X அதிகமாக பாதி-க8பVட
வயதினராக இ6Nதன*.
ெபா'வான அறி.றிக? - காK<சB, இ6மB, வாசைன இழ84, ேசா*[
சா7தியமான சி-கBக? - cவாசி8பதிB சிரமX, .ழ8பX, மா*4 வலி
.ழNைத ப6வ மBdசிeடX இ0ஃ8ளேமVடg சிhVேராX - ேகாவ:V-19 இ0 மிக[X த@வ:ரமான
வ:ைளவா.X , இ' ெதாGH-.8ப:0 சில வாரLக,-.8 ப:ற. ஏGபWகிற': இ' ேநாெயதி*84 எதி*வ:ைன
உH84கைள7 தா-.கிற' (lைள, சிHந@ரகX, கBmரB, ேதாB, இதயX) . கனடாவ:B, 6 .ழNைதக?
ம67'வமைனய:B அUமதி-க8பVடன* (மா*< 2020 மGHX ேம 2021 -. இைடய:B).
ேகாவ:V-ந@hட கால பாதி84 - .ழNைதகளSB COVID-இ0 ந@hடகால இ684 ெதளSவாக இBைல: 1 ^தB
4% .ழNைதக? COVID-19 ேநாயாB பாதி-க8பVடவ*க? ெதாட*N' ேகாவ:Vd0 தா-க7தினாB ெதாட*N'
பாதி-கவாWவா*க? (ேசா*[, பலவனX,
@
o-க- கல-கX, cவாசி8பதிB சிரமX மGHX கவனX
ெசp7'வதிB சிரமX). இNத அறி.றிக? ேகாவ:V-19 காரணமாக ஏGபVடதGகான எNத ஆதார^X இBைல.
.ழNைதக? மr தான ப:ற தா-கLக? - ெதாGHேநாK மGHX cகாதார நடவd-ைகக? ப?ளSய:B, .WXபX
மGHX சாராத ெசயBபாWகளS0 அைம8ைப8 பாதி-கி0றன, எனேவ சில .ழNைதகளS0 மன ஆேரா-கியX,
உளவ:யB வள*<சி மGHX கBவ:ய:B கவனX ெசp7'வதிB எதி*மைறயான வ:ைள[கைள
ஏGபW7தலாX.

2ழ4ைதக672 ேகாவ%&-19 த89:சி ேபா8வதா- கிைட72* ந@ைமக0
5-11 வய'ைடயவ*க,-. COVID-19 உட0 ெதாட*4ைடய ம67'வ8 ப:ர<சைனக? கWைமயாக இBைல
எ0றாpX, .ழNைதக,-. ேநாK7தW84 ஊசி ேபாWவதாB சில ந0ைமக? உ?ளன:
Pfizer-BioNTech தW8tசி (Comirnaty) lலX, ேநாK-. எதிராக .ழNைதகளS0 90.7% பா'கா8ைப
அதிகதிகg-கி0ற'.
.ழNைத-. கWைமயான ேநாைய உ6வா-.X அபாயX .ைற-க8பWX, EMIS (மGHX ந@hட கால COVID
இ0 பாதி84)
.ழNைத-. ேநாK பர[X அபாயX .ைற-க8பWX, ேமpX சlக7திB ைவரஸி0 cழGசிைய- .ைற-க
உத[கிற' மGHX ைவரe 4திய மாHபாWகளாக மாHவதGகான அபாய7ைதwX .ைற-கி0ற'
ப?ளSய:B பர[X அபாயX .ைற-க8பWX, இதனாB ப?ளSக,-. சா7தியமான வ.84 lடBக? மGHX
ப:ற சிரமLகைள- .ைற-க^dwX.
ேமXபVட மன ஆேரா-கியX மGHX சில .ழNைதகளS0 மGHX ெபGேறாg0 கவைலெயK .ைறகி0ற'
அதிக நிைலயான ப?ளS வ6ைகய:0 lலX .ழNைதகளS0 வள*<சி மGHX ப?ளS-கBவ:ய:B
சா7தியமான ^0ேனGறX காண8பWX

உ"வா%கி ச* பா,-தவ,க/ (A.Vanier-Clement, T.Santavicca et C.Rousseau) E.Dube C.Sauvageau 012ப3ன, P.Lavault-Allard,Mesbah & L.Miles)L.Monnaies &
C.Quach-Thanh கா,-திைக 29 , 2021.
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சில 2ழ4ைதக672 ம(றவMகைள வ%ட த89:சி ேபாட ேவT8மா?

ேநாெயதி*84 .ைறபாW?ள அBல' நா?பVட cகாதார நிைலைமக? உ?ள .ழNைதக,-. COVID-19 உட0
த@வ:ர ெதாGH ஏGபWவதGகான ஆப7' சGH அதிகமாக உ?ள', இNத தW8tசி அவ*க,-. ந0ைம
பய-.X.

ஏ(கனேவ ேகாவ%&-19 ேநாயா- பாதி7க9ப&ட 2ழ4ைத72 த89:சி ேபாட
ேவT8மா?

ேநாைய- ெகாhd68ப' மr hWX ெதாGHேநாைய8 ெபHவதGகான வாK84கைள .ைற-கிற', ஆனாB
இNத பா'கா8ப:0 காலX நி<சயமGற'. ஏGகனேவ ேநாயாB பாதி-க8பVட .ழNைதக,-. (.ைறNத' 8
வாரLக,-.8 ப:ற.) ேநாK எதி*84 ச-திைய அதிகg-க தW8tசி எW7'ெகா?ளவ' ந0ைமத6X, இதனாB
அவ*களS0 பா'கா84 காலX ந@d-.X.

த89:சி729 ப%ற2 சாWதியமான ப7க வ%ைளXக0

2-3 நாVக,-.? ேலசான வ:ைள[க?: ஊசி ேபாWX இட7திB சிவ7தB, வலி மGHX வ-கX,
@
ைகய:0
கீ z cர8ப:க?, அைம84 {தியான எதி*வ:ைனக? (காK<சB, ேசா*[, தைலவலி, தைச வலி). 5-11
வ6டLக? (30µg ஐ வ:ட 10µg) .ழNைதக,-கான ேடாe lலX ^ைறயான எதி*வ:ைனக? .ைறவாக
இ6-.X.

14 நாVக,-.?, மேயா*கா*dde அBல' ெபgகா*dde (ெந}c வலி,
படபட84, l<c7 திணறB, ேசா*[, காK<சB ேபா0ற அறி.றிக,ட0 இதய7தி0
தைச அBல' உைற வ-கX)
@
ஏGபWX ஆப7' மிக- .ைற[. கிFெப-கிB 12-17
வய'ைடயவ*களSB, தW8tசிய:0 100,000 ேடாeக,-. 3 மாரைட84 வழ-.க?
பதிவாகிw?ளன, .றி8பாக 2வ' ேடாஸு-.8 ப:ற. 16-17 வய'ைடய
சிHவ*களSB இNத ப-க வ:ைள[கைள எதி*பா*களாX. இNத வழ-.க? மிக[X
ேலசானைவ மGHX சிகி<ைச மGHX ஓK[-. ந0. பதிலளS7தன, ேமpX
அறி.றிக? .Hகிய காலமாக இ6Nதன. இரhW ேடாeக,-. இைடய:B
.ைறNதபVசX 8 வார இைடெவளSwட0 .ைறவான ஆப7ைத உ?நாVW தர[
காVWகிற'.

Pfizer-BioNTech இ0 ம67'வ பgேசாதைனய:0 ேபா' தW8tசி ேபாட8பVட 5-11
வய'ைடய 3,000 .ழNைதகளSB, மேயா*கா*dde அBல' ெபgகா*dde
வழ-.க? எ'[X பதிவாகவ:Bைல. இNத மாதிg ஆப7ைத வ:ல-க ^dயாத
அள[-. சிறியதாக இ6NதாpX, 12-17 வய'ைடயவ*கைள வ:ட இNத ஆப7'
இ0UX .ைறவாக இ68பதாக நX4வ' நியாயமான'. எBலா சNத*8பLகளSpX,
தW8tசிய:0 (ம6N'வ:ழில0e) ப-கவ:ைள[களS0 ெந6-கமான மGHX
ெதாட*<சியான கhகாண:84 ெதாட*கிற' எ0ப' .றி8ப:ட7த-க'.

2ழ4ைதக672 த89:சிய%@ நYTடகால ப7க
வ%ைளXக0 இ[7க +OQமா?

எNத தW8tசிwX ெகாW-க8பVட பல ஆhWக,-.8 ப:ற. ப-க வ:ைள[கைள
ஏGபW7'X எ0H எNத ஆK[X காVடவ:Bைல. தW8tசி ேபாVட சில வாரLக?
அBல' மாதLக,-.8 ப:ற. ப-க வ:ைள[க? ஏGபWX. ெமச}ச* ஆ*எ0ஏ
தW8tசிக,-.X இ'ேவ எதி*பா*-க8பWகிற'.
Messenger RNA ெதாழிB€VபX பல ஆhWகளாக ம67'வ7திB பய0பW7த8பVW
வ6கிற'. இ' ஒ6 ைவரஸு-. எதிரான ஆ0dபாdகைள உ6வா-க நX
உடp-. ெகாW-க8பVட ெசK^ைறயா.X. எXஆ*எ0ஏ நம' மரப‚8
ெபா6ைள மாGறா'. உடB சில மண:ேநரLக,-.? mRNA ஐ ந@-.கிற', உடலிB
உ6வா-க8பVட ஆ0dபாdக? மVWேம ைவரைஸ எதி*7'8 ேபாராட7 தயாராக
உ?ளன எ0ப' .றி8ப:ட7த-க'.
dசXப* 2020 ^தB, ƒGH-கண-கான மிBலிய0 mRNA தW8tசிக?
ெகாW-க8பVW, பாதகமான எதி*வ:ைனக? உ0னS8பாககhகாண:-க8பWகி0றன.

உ"வா%கி ச* பா,-தவ,க/ (A.Vanier-Clement, T.Santavicca et C.Rousseau) E.Dube C.Sauvageau 012ப3ன, P.Lavault-Allard,Mesbah & L.Miles)L.Monnaies &
C.Quach-Thanh கா,-திைக 29 , 2021.
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உ/க0 1ழ3ைத+1 ேநா9:த;<= ஊசி ேபா;வA 1றி:A
ந'ல CDE எ;/க0
உNக0 2ழ4ைத7காக ச\யான +Oைவ எ89ப/ எ9பO? ப\4/ைரக0:
அைன$%&' (த*
Aஒ" ெப8ேறாராக, இ"%0> அறிவ3@ அA2பைடய3D ந>
0ழGைதய3@ த8ேபாைதய ம81> எதி,கால
ஆேரா%கிய-தி8கான சிறGத LAைவ எM%க வ3">Nகிேறா>
எ@1 ந>NOக/.
எOக/ உண,Rசிக/ ம81> தM2Sசி அDலT Uகாதார
அைம2N ெதாட,பான நமT தனV2பWட, 0M>ப> அDலT XWM
அYபவOக/ நமT LAைவ2 பாதி%கலா> ம81>
ம8றவ,களV@ நிைல2பாWAலி"GT ேவ1பWட நிைல2பாWைட
எM%கலா>.
நமT உண,Rசிக/, நிைல2பாMக/ ம81> LA[க/
கால2ேபா%கிD மாற%XM> எ@பைத அறிGT ெகா/\Oக/.

தகவ*கைள ெப-A2ெகா?B>க?
சா-தியமான தகவDகளV@ ந>பகமான ஆதாரOகைள2
பய@பM-த[> (கீ ேழ உ/ள ஆதாரOகைள2 பா,%க[>).

ேதைவ2பWடாD, உOக/ கவைலகைள2 ப8றி ந>பகமான
Uகாதார நிNண*ட> ேபச[>

நGைம தJைமகைள எைடேபாK>க?
ெப8ேறா,களாகிய நாOக/, ந> 0ழGைத அDலT எOக/
0M>ப-T%காக LAெவM2பத80 L@, ஒhெவா" நா\>
ந@ைம தeைமகைள ப02பாc[ ெசcேவா>, ேமb> எOக/
0ழGைத%0 COVID-19 %0 எதிராக தM2Sசி ேபாMவT
ேவ1பWடதDல.

இGத ந@ைமக/ ம81> தeைமக/ ப8றிய N*தD ஒ"
ெப8ேறா"%0> இெனா" ெப8ேறா"%0>, ஒ" 0M>ப-T%0%
இெனா" 0M>ப-T%0> மா1பM>, ேமb> பலதர2பWட
0M>ப2 ப3@னண3க/, அYபவOக/ ம81> வரலா1க\ட@
ெதாட,Nைடய இGத ேவ1பாMகைள நா> மதி%க ேவgM>.
சிGதி%க ேநர> ஒT%0வT L%கிய>.

ேபHவ%
ந>ப3%ைக ம81> ேவ1பாMக\%0 மதி2பளV%0> iழலிD,
நம%0 ெந"%கமானவ,க\ட@ நமT கவைலகைள2 ப8றி
வ3வாதி%க[>.
க"-T ேவ1பாM ஏ8பWடாD, ம8றவ,கைள ந>ப ைவ%க
Lய8சி%காமD, அவ,களV@ கவைலக/ அDலT
வ3"2பOகைளைவ-T அவ,கைள மதி2ப3டாதe,க/.

க"-T ேவ1பாMக\%0 அ2பாD ந>ைம இைண%0>
இைண2Nகைள வள,%க[>. ம8ற வைக க"-T
ேவ1பாMக\ட@ (அரசியD, ெமாழி, மத>, வ3ைளயாWM, இைச
ேபா@றைவ) நா> வாjவT ேபால இவ8ேறாM> வாழலா>
எ@பைத நிைனவ3D ைவ-T%ெகா/\Oக/.

ெப-ேறா12& இைடேயயான
ெபா%வான நிைலய:* கவன'
ெச=$%>க?
ஒேர 0M>ப-ைதR ேச,Gத ெப8ேறா"%0 இைடேய
உைரயாடைல வள,-T, ந> 0ழGைதகைள ேமாதDகளVD
இ"GT பாTகா%0> ம81> 0M>ப உற[கைள2 பாTகா%0>
ெபாTவான நிைல2பாWைட2 ெபற ம-திய]த-ைத நாட[>.
ஒ" உட@பாM சா-தியமிDைல எ@றாD, அவ"ைடய
ெப8ேறா,க/ அைதேய நிைன%கவ3Dைல, ஆனாD அவ,க/
இ"வ"> அவைர ேநசி%கிறா,க/, அவைர ந@றாக
வ3">Nகிறா,க/ எ@பைத எOக/ 0ழGைத%0 வ3ள%0Oக/.

எ>க? &ழEைதFடG ேபH>க?
வயT%0 ஏ8ற வைகய3D தM2SசிகளV@ பO0 ப8றி எOக/
0ழGைதய3ட> ேபUOக/ (கீ ேழ உ/ள ஆதாரOகைள2
பா,%க[>)

ம8ற ெப8ேறா,க/ வ3-தியாசமான LA[கைள எM-தாb>,
ெப8ேறாராகிய நா> அவ"%0R சிறGதT எ@1 நிைன%0>
LAைவ எM%கிேறா> எ@1 அவ,க\%0 உ1தியளV%க[>.
ந> 0ழGைத%0 ஏ8பட%XAய பய> (ேநாc பர[> பய>,
ஊசிக/ அDலT ஊசிக/ ப8றிய பய>, வலி%0 பய>,
தM2Sசிய3@ ப%க வ3ைள[க/ ப8றிய பய> ம81> தM2Sசி
ேபாட%XடாT எ@ற LA[ ஏ8பWடாD, பய>) ப8றி% ேகWM
உ1தியளV%க[>.
LAGதாD, 0M>ப- தe,மான-திD ந> 0ழGைதf>
அடOகிய3"2பதாக உண"Oக/.

தM2Sசி ேபாMவேத LAவாக இ"GதாD, 0ழGைத அைத
வ3">ப3னாD, தM2Sசி ேபாM> நாளVD அவYைடய பய-ைத%
0ைற2பத8கான வழிகைள2 ப8றி அவYட@ ேபUOக/
(உறவ3ன, அDலT நgப"ட@ இ"2பT, அவ, வ3">N>
ஒ@ைற2 ப8றி ேபUவT, N-தக-Tட@ ேவA%ைகயாக இ"2பT
அDலT

ம-ற &K'ப>களLG ேதMைவ
மதி2கN'
Lம8ற ெப8ேறா*@ ேத,[ LைறயானT ம81> ந>ைம2
ேபாலேவ மதி%க2பட ேவgM>, அT ந>Lைடயைத வ3ட
வ3-தியாசமாக இ"Gதாb>, அT ந>ைம கவைலயைடயR
ெசcதாb> அDலT ேகாப2பM-தினாb> Xட.
சா-தியமான க"-T ேவ1பாMக/ இ"Gதேபாதிb>,
அ%கைறfடY> அYதாப-TடY> இ"Oக/, உற[கைள2
ேபkவத80 L@Y*ைம ெகாMOக/.

தM2SசிையR U8றிf/ள பDேவ1 நிைலக/ பதWடOக\%0
வழிவ0%0> ம81> 0ழGைதக/ மl T தா%க-ைத
ஏ8பM-தலா> (வ3Uவாச-தி@ ேமாதDக/, ஒT%க2பWட
உண,[க/, ெகாMைம2பM-TதD, அைமதி, களOக>, நWN
இழ2N). தM2Sசிய3D திWடவWடமான நிைல2பாWைட
எM%காமD, ஒm%க> அDலT 08ற உண,Rசிfட@ ேபசாமD,
ெப8ேறா*@ வ3"2ப-தி80 மதி2பளV2பத@ nல> இGத
சா-தியமான பதWடOகளVலி"GT 0ழGைதகைள2 பாTகா2பT
L%கிய>.

உ"வா%கி ச* பா,-தவ,க/ (A.Vanier-Clement, T.Santavicca et C.Rousseau) E.Dube C.Sauvageau 012ப3ன, P.Lavault-Allard,Mesbah & L.Miles)L.Monnaies &
C.Quach-Thanh கா,-திைக 29 , 2021.

ேகாவ%&-19'( எதிராக 5 -த. 11
வய0ைடயவ3க4'( த567சி
!ழ#ைதக'(கான ேகாவ-.-19 த/01சி ஆதார6க7
வOேயா2க?
J

Squat Télé-Québec, Le vaccin à ARN messager
https://squat.telequebec.tv/videos/13712
Squat Télé-Québec, La peur des vaccins
https://squat.telequebec.tv/videos/13658
Les guerriers de l’immunité, BD développée par Dr. Wilson, Ottawa
https://daks2k3a4ib2z.cloudfront.net/590b8e49d2de1d32ccaefb53/59c12b021de2e0000153471f_immunity_
warriors_french-compressed.pdf
For younger kids: Just a Vaccine, by Southern Ohio Medical Center
https://www.youtube.com/watch?v=aiXDWFBiJ7I
Valiant Vaccine Versus the Vicious Virus, by Dr. Dery and Dr. Griggs
https://www.youtube.com/watch?v=VQiESFpq65g

ேக?வ:கB2கான பதி*க?
Les Débrouillards, Vaccin contre la COVID-19
https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/vaccination-des-enfants-contre-la-covid-19-on-reponda-vos-questions/
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), Vaccination contre la COVID-19 chez les jeunes âgés de 5 à 11 ans
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination/5-11ans
Doctor Answers Kids' Questions about COVID Vaccine, CBC Kids
https://www.cbc.ca/kidsnews/post/watch-doctor-answers-questions-about-covid-19-vaccine-for-kids-under-12 (video)
How to Handle Your Shots Like a Champ, by Kids boost immunity
https://kidsboostimmunity.com/champ (info and video)
COVID-19 Vaccine FAQ (5-11 year-olds), Sick Kids Hospital, Toronto
https://www.aboutkidshealth.ca/Article?contentid=4001&language=English

!"பதி& ெப()*ெகா-ள
ேகாவ%&-19 த,-.சி இலவச3 ம563 RAMQ கா7,ட9 அ;ல< இ;லாவ%&டா=3, அ?த@ைதெபாD&ப,Eதாம; அைனவDGH3 அIகGJKய<. 5 Nத; 11 வய< வைரய%லான Hழ?ைதகQGH
த,-.சி மDE<வ மைனய%; (அபாய%9&ெம9& உTளேதா அ;ல< இ;லாமேலா) அ;ல< பTளWய%;
த,-.சி ேபாடலா3.

5-11 வய'()*ப*டவ-க/() த123சி ேபா1வ' ப8றி ஏேத;< ேக=வ>க= இ@AதாB,
பா-(கD<:

quebec.ca/vaccinjeune
N9பதிைவ ெப56GெகாTள , Health Portail Clic Santé

portal3.clicsante.ca
GHY ெச;லZ3 அ;ல< டய; ெச[யZ3

1 877 644-4545
உ"வா%கி ச* பா,-தவ,க/ (A.Vanier-Clement, T.Santavicca et C.Rousseau) E.Dube C.Sauvageau 012ப3ன, P.Lavault-Allard,Mesbah & L.Miles)L.Monnaies &
C.Quach-Thanh கா,-திைக 29 , 2021.

