
தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளை நான் ஏன் 
ப�ாடடுக்காளைபவண்டும்?
�ாாிய பநாய்ததாககுதலகள மற்றும் சில வளகப் புற்றுபநாயகள 
ஆகியவற்றிலிருந்து �ாதுகாப்புப் ்�றுவதற்காகச் சில 
தடுப்பூசிகள (பநாய்த தடுப்பு ஊசிமருந்துகள) அளைவருககும் 
�ாிந்துளைககப்�டுகின்றை.

அகதிகள மற்றும் புகலி்டம் நாடுபவார் அவுஸதிபைலியாவிற்கு 
வந்து பசரும்ப�ாது தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளை அவர்கள 
ப�ாடடுக்காளை பவண்டும். இது ஏன் என்றால, 
அவர்கைது ்சாந்த நாடுகைில உளை தடுப்பூசிகள பவறு 
விதமாைளவயாகும். ‘தவற வி்டப்�ட்ட’ தடுப்பூசிகள ஆவை, 
அவுஸதிபைலியாவில �ாிந்துளைககப்�ட்ட தடுப்பூசிகள யாவும் 
மககளுககுப் ப�ா்டப்�டடுவிட்டை என்�தாகும்.
தடுப்பூசிகள குழந்ளதப் �ருவ்ததில ்காடுககப்�ட்டாலும், 
இளையவர்களும், வயதுவந்பதாருககும் அவுஸதிபைலியாவுககு 
்வைிபய வாழந்த ்�ாழுது தடுப்பூசிகளைப் ்�ற்த 
தவறியிருந்தால, தடுப்பூசிகளை வழங்குவது மிக முககியமாகும். 
‘தவற வி்டப்�ட்ட’ தடுப்பூசிகளை முழுதாக நிளறவு 
்சயதுவிட்டால, �ிற்�ாடு மீண்டும் ்சயய பவண்டிய பதளவ 
இலளல.

உங்கைது மரு்ததுவபைா அலலது தாதிபயா பமலும் சில 
தடுப்பூசிகளைக, குறிப்�ாகக காயச்சலுககாை  தடுப்பூசிகளைப் 
�ாிந்துளை ்சயயக கூடும்.  காயச்சலுககாை  தடுப்பூசிகள  
‘தவற விட்ட’ தடுப்பூசிகைின் ஒரு �குதி அலல.

இதற்கு நான் �ணம் ்சலு்தத பவண்டுமா?
அகதிகள மற்றும் புகலி்டம் நாடுபவார் அளைவருககும் 
தடுப்பூசிகள இலவசமாகும்.  

தடுப்பூசிகள �ாதுகாப்�ாைளவயா?

அவுஸதிபைலிய்த தடுப்பூசிகள ஊககமாக பவளல ்சயயும் 
என்றும் அளவ �ாதுகாப்�ாைளவ என்றும் ஆயவுகள 
காண்�ிககின்றை. நீங்கள ஏற்கைபவ தடுப்பூசிகளைப் 
ப�ாடடுக்காண்டிருந்தாலும், அவற்ளற மீண்டும் 
ப�ாடடுக்காளவது �ாதுகாப்�ாைபத. ஊசி ப�ா்டப்�ட்ட �ின்பு, 
காயச்சல அலலது வலி பதான்றுவது ்�ாதுவாைது. இதைால 
எதுவிதப் �ிைச்சிளைகளும் ஏற்�்டாது. அ்தது்டன் 1-2 நாடகள 
மடடுபம காணப்�டும். கடும் �கக விளைவுகள மிக அாிது.

தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளை நான் எங்கு 
ப�ாடடுக்காளைலாம்?

 உங்கள குடும்� மரு்ததுவர் (அளை்தது வயதிைருககும்)

 உளளூர் நகைசள� (18 வயதிற்குக கீழப்�ட்ட அளை்ததுக 
குழந்ளதகளுககும்)

 ்மாழிக கலவிப் �ா்டசாளலகள (இதற்காை திட்டங்கள 
இருந்தால)

 The Asylum Seeker Resource Centre (புகலி்டம் நாடுபவார் 
மூலவை ளமய்ததில) (வயதுவந்பதாருககு)

எைது சந்திப்பு பவளையின் ப�ாது 
்மாழி்�யர்்ததுளைப்�ாைர் ஒருவர் எைககுக 
கிள்டப்�ாைா? 

ஆம் - உங்களுககு உதவி பதளவப்�ட்டால, 
்மாழி்�யர்்ததுளைப்�ாைர் ஒருவர் 
பவண்டு்மைக பகட�து சாிபய (மற்றும் 
இது முககியமாைது). 

தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளைப் 
ப�ாடடுக்காளளும்ப�ாது என்ை ந்டககும்?
இ்த தடுப்பூசிகளைப் ப�ாடடுக்காளவதற்கு 4 மாத கால 
நீடசியில உங்களுககு 3 அலலது 4 சந்திப்புபவளைகள 
பதளவப்�டும். தடுப்பு மருந்துகள ்�ாதுவாக ஊசி மூலம் 
ஏற்றப்�டும், மற்றும் ஒரு ஊசிமருந்தாைது �ல பநாயகைிலிருந்து 
உங்களுககுப் �ாதுகாப்�ைிககககூடும். ஒவ்வாரு சந்திப்பு 
ஏற்�ாடடிலும் மககள �ல தடுப்பூசிகளைப் ்�றககூடும். 
Australian Immunisation Register (அவுஸதிபைலிய்த 
தடுப்பூசிப் �திபவடு) எனும் �திவில பமற்்காண்டு 
ப�ாடடுக்காளைப்�டும் தடுப்பூசிகள �திவு ்சயயப்�டும்.  
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விகப்டாாிய மாநில்ததிலுளை  
அகதிகள மற்றும் புகலி்டம் நாடுபவார் 
ப�ாடடுக்காளை பவண்டிய
தவறவிட்ட தடுப்பூசிகள



தவறவிட்ட தடடுப்பூசிகளை நான் ப�ா்டாவிட்டால என்ை 
ஆகும்?

தடுப்பூசிகள பநாயகளை்த தடு்தது உ்டல நல்தளதக காககும் - 
எைபவ, தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளைப் ப�ா்டாவிட்டால பநாயால 
�ாதிககப் �்டலாம். 

தடுப்பூசி மற்றும் ்சன்்டர்லிங்க 
குடும்� உதவி்த ்தாளககள 
�ற்றிய புதிய சட்டங்கள 
ஆஸதிபைலியாவில உளைை. 
குழந்ளதகள மற்றும் 20 வயதுககு 
உட�ட்ட இளைஞர்களுககு Australian 

Immunisation Register –இல �திவு எதுவும் இலளல்யன்றால, 
அவர்கைது குடும்�ங்களுககுக குழந்ளதப் �ைாமாிப்புககாை 
உதவி்த்தாளககள கிள்டககாது, மற்றும் அவர்கைது Family 
Tax Benefit Part A உதவி்த்தாளககள குளறககப்�டும். 
தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளைப் ப�ாடுவதன் மூலம் இ்ததளகய 
உதவி்த்தாளககள குடும்�ங்களுககு கிள்டகக உதவும்.  
்�ற்பறார்கள தங்கள குழந்ளதகளுககு்த தடுப்பூசி ப�ா்டலாமா 
என்�ளத இன்னும் அவர்கபை முடிவு ்சயது ்காளைலாம். 
ஆைால அவர்கள தடுப்பூசி ப�ாடுவதிலளல என்று 
முடி்வடு்ததால, குழந்ளத �ைாமாிப்பு உதவி்தாளககள மற்றும் 
அவர்கைது Family Tax Benefit Part A உதவி்த்தாளககள 
ப�ான்றளவ குளறககப்�டும்.   

மழளலயர் �ளைி அலலது குழந்ளத �ைாமாிப்பு (முழுநாள 
�ைாமாிப்பு, அவவப்ப�ாளதய �ைாமாிப்பு மற்றும் இலலப் 
�ைாமாிப்பு) ளமயங்களுககுச் ்சலல குழந்ளதகள அளை்தது 
தடுப்பூசிகளும் ப�ாடடிருகக பவண்டும் எை விகப்டாாிய 
மாநில்ததில சட்டங்களும் உளைை. இந்தச் சட்டம் �ளைிளயபயா 
அலலது �ளைி பநைம் தாண்டிய �ைாமாிப்ள�பயா �ாதிககாது. 
்�ற்பறார் தங்கள குழந்ளதளய மழளலயர் �ளைியிபலா 
அலலது குழந்ளத �ைாமாிப்பு ளமய்ததிபலா பசர்ககும்ப�ாது, 
ஆஸதிபைலிய பநாய்த தடுப்பு �திபவடடிலிருந்து (Australian 
Immunisation Register) பநாய்த தடுப்பு வைலாற்று அறிகளக 
ஒன்ளறக காட்ட பவண்டியிருககும். நீங்கள ஆஸதிபைலிய 
பநாய்த தடுப்புப் �திபவடள்ட 1800 653 809 என்ற எண்ணில 
அளழ்தது ஆஸதிபைலிய பநாய்த தடுப்பு வைலாற்று அறிகளக 
ஒன்ளற உங்களுககு்த த�ாலில அனுப்�ி ளவககுமாறு 
பகடகவும் அலலது 
உங்களுககாக 
ஆஸதிபைலிய 
பநாய்த தடுப்பு 
வைலாற்று 
அறிகளகயிலிருந்து 
ஒரு �ிைதி அச்சிடடுக 
்காடுககுமாறு 
உங்கள மரு்ததுவர் 
அலலது 
்சவிலியாி்டம் 
பகடகலாம்.

இந்த சந்திப்புபவளைகைின்ப�ாது, தடுப்பூசி 
ப�ாடடுக்காள�வர் சுகவீைமுற்றிருககிறாைா என்றும், அவர்கள 
பவறு தடுப்பூசிகளைப் ப�ாடடுக ்காண்டுளைார்கைா என்றும், 
எப்ப�ாது அவற்ளறப் ப�ாடடுக்காண்்டார்கள என்றும், 
தடுப்பூசிகளைப் ப�ாடடுக்காளளும்ப�ாது அவர்களுககு 
எப்ப�ாதாவது �ிைச்சிளைகள ஏற்�டடுளைைவா என்றும்  
பகடகப்�டும். தடுப்பூசி ஏற்றப்�ட்ட �ிறகு சுைம் அலலது பநாவு 
ஏற்�டுவது ்�ாதுவாைது, ஆைால இதைால �ிைச்சிளை எதுவும் 
ஏற்�்டாது, மற்றும் இது 1 – 2 நாடகளுககு மடடுபம நீடிககும். 
�ாாிய �கக விளைவுகள ஏற்�டுவது மிகவும் அாிது. 

சந்திப்புபவளைகளுககு நான் என்்ைன்ை 
்காண்டுவை பவண்டும்?
நீங்கபைா, உங்கைது குழந்ளதபயா ஏற்கைபவ ப�ாடுக்காண்்ட 
தடுப்பூசிகைின் காகித(எழு்தது மூல)ப் �திவு இருந்தால, 
ஒவ்வாரு சந்திப்புபவளையின் ப�ாதும் அளத உ்டன் எடு்தது 
வாருங்கள. உங்கள ்மாழியில உளை �திவுகளை எடு்தது 
வந்தாலும் �ைவாயிலளல. உங்களுககு்த பதளவப்�டும் 
தடுப்பூசிகள யாளவ என்�ளத முடிவு ்சயயவும், ்வைிநாடடில 
நீங்கள ப�ாடடுக்காண்்ட தடுப்பூசிகளை Australian 
Immunisation Register -இல �திவு ்சயயவும் மரு்ததுவர் 
அலலது தாதிககு இது உதவியாக இருககும். தடுப்பூசிகளைப் 
ப�ாடடுக்காளை நீங்கள ்வவபவறு இ்டங்களுககுப் ப�ாவது 
சாிபய, ஆைால ஒவ்வாரு முளறயும் நீங்கள உங்கைது 
�திவுகளை உ்டன் எடு்ததுச் ்சலலபவண்டும். 

உதாைண்ததிற்கு ஒரு ்வைிநாடடு்த  தடுப்பூசிப் �திவு

ப�ாடடுக்காளை பவண்டிய தவறவிட்ட தடுப்பூசிகள
விகப்டாாிய மாநில்ததிலுளை அகதிகள மற்றும் புகலி்டம் நாடுபவார் 
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