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விக்டோரிய மாநிலத்திலுள்ள

அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் நாடுவ�ோர்
ப�ோட்டுக்கொள்ள வேண்டிய

தவறவிட்ட தடுப்பூசிகள்
தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளை நான் ஏன்
ப�ோட்டுக்கொள்ளவேண்டும்?
பாரிய ந�ோய்த்தாக்குதல்கள் மற்றும் சில வகைப் புற்றுந�ோய்கள்
ஆகியவற்றிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெறுவதற்காகச் சில
தடுப்பூசிகள் (ந�ோய்த் தடுப்பு ஊசிமருந்துகள்) அனைவருக்கும்
பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் நாடுவ�ோர் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு
வந்து சேரும்போது தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளை அவர்கள்
ப�ோட்டுக்கொள்ள வேண்டும். இது ஏன் என்றால்,
அவர்களது ச�ொந்த நாடுகளில் உள்ள தடுப்பூசிகள் வேறு
விதமானவையாகும். ‘தவற விடப்பட்ட’ தடுப்பூசிகள் ஆவன,
அவுஸ்திரேலியாவில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள் யாவும்
மக்களுக்குப் ப�ோடப்பட்டுவிட்டன என்பதாகும்.
தடுப்பூசிகள் குழந்தைப் பருவத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டாலும்,
இளையவர்களும், வயதுவந்தோருக்கும் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு
வெளியே வாழ்ந்த ப�ொழுது தடுப்பூசிகளைப் பெறத்
தவறியிருந்தால், தடுப்பூசிகளை வழங்குவது மிக முக்கியமாகும்.
‘தவற விடப்பட்ட’ தடுப்பூசிகளை முழுதாக நிறைவு
செய்துவிட்டால், பிற்பாடு மீண்டும் செய்ய வேண்டிய தேவை
இல்லை.
உங்களது மருத்துவர�ோ அல்லது தாதிய�ோ மேலும் சில
தடுப்பூசிகளைக், குறிப்பாகக் காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசிகளைப்
பரிந்துரை செய்யக் கூடும். காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசிகள்
‘தவற விட்ட’ தடுப்பூசிகளின் ஒரு பகுதி அல்ல.

இதற்கு நான் பணம் செலுத்த வேண்டுமா?
அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் நாடுவ�ோர் அனைவருக்கும்
தடுப்பூசிகள் இலவசமாகும்.

தடுப்பூசிகள் பாதுகாப்பானவையா?
அவுஸ்திரேலியத் தடுப்பூசிகள் ஊக்கமாக வேலை செய்யும்
என்றும் அவை பாதுகாப்பானவை என்றும் ஆய்வுகள்
காண்பிக்கின்றன. நீங்கள் ஏற்கனவே தடுப்பூசிகளைப்
ப�ோட்டுக்கொண்டிருந்தாலும், அவற்றை மீண்டும்
ப�ோட்டுக்கொள்வது பாதுகாப்பானதே. ஊசி ப�ோடப்பட்ட பின்பு,
காய்ச்சல் அல்லது வலி த�ோன்றுவது ப�ொதுவானது. இதனால்
எதுவிதப் பிரச்சினைகளும் ஏற்படாது. அத்துடன் 1-2 நாட்கள்
மட்டுமே காணப்படும். கடும் பக்க விளைவுகள் மிக அரிது.

தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளை நான் எங்கு
ப�ோட்டுக்கொள்ளலாம்?
உங்கள் குடும்ப மருத்துவர் (அனைத்து வயதினருக்கும்)
உள்ளூர் நகரசபை (18 வயதிற்குக் கீழ்ப்பட்ட அனைத்துக்
குழந்தைகளுக்கும்)
ம�ொழிக் கல்விப் பாடசாலைகள் (இதற்கான திட்டங்கள்
இருந்தால்)
The Asylum Seeker Resource Centre (புகலிடம் நாடுவ�ோர்
மூலவள மையத்தில்) (வயதுவந்தோருக்கு)

எனது சந்திப்பு வேளையின் ப�ோது
ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் ஒருவர் எனக்குக்
கிடைப்பாரா?
ஆம் - உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால்,
ம�ொழிபெயர்த்துரைப்பாளர் ஒருவர்
வேண்டுமெனக் கேட்பது சரியே (மற்றும்
இது முக்கியமானது).

தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளைப்
ப�ோட்டுக்கொள்ளும்போது என்ன நடக்கும்?
இத் தடுப்பூசிகளைப் ப�ோட்டுக்கொள்வதற்கு 4 மாத கால
நீட்சியில் உங்களுக்கு 3 அல்லது 4 சந்திப்புவேளைகள்
தேவைப்படும். தடுப்பு மருந்துகள் ப�ொதுவாக ஊசி மூலம்
ஏற்றப்படும், மற்றும் ஒரு ஊசிமருந்தானது பல ந�ோய்களிலிருந்து
உங்களுக்குப் பாதுகாப்பளிக்கக்கூடும். ஒவ்வொரு சந்திப்பு
ஏற்பாட்டிலும் மக்கள் பல தடுப்பூசிகளைப் பெறக்கூடும்.
Australian Immunisation Register (அவுஸ்திரேலியத்
தடுப்பூசிப் பதிவேடு) எனும் பதிவில் மேற்கொண்டு
ப�ோட்டுக்கொள்ளப்படும் தடுப்பூசிகள் பதிவு செய்யப்படும்.
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விக்டோரிய மாநிலத்திலுள்ள அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் நாடுவ�ோர்
ப�ோட்டுக்கொள்ள வேண்டிய தவறவிட்ட தடுப்பூசிகள்

இந்த சந்திப்புவேளைகளின்போது, தடுப்பூசி
ப�ோட்டுக்கொள்பவர் சுகவீனமுற்றிருக்கிறாரா என்றும், அவர்கள்
வேறு தடுப்பூசிகளைப் ப�ோட்டுக் க�ொண்டுள்ளார்களா என்றும்,
எப்போது அவற்றைப் ப�ோட்டுக்கொண்டார்கள் என்றும்,
தடுப்பூசிகளைப் ப�ோட்டுக்கொள்ளும்போது அவர்களுக்கு
எப்போதாவது பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டுள்ளனவா என்றும்
கேட்கப்படும். தடுப்பூசி ஏற்றப்பட்ட பிறகு சுரம் அல்லது ந�ோவு
ஏற்படுவது ப�ொதுவானது, ஆனால் இதனால் பிரச்சினை எதுவும்
ஏற்படாது, மற்றும் இது 1 – 2 நாட்களுக்கு மட்டுமே நீடிக்கும்.
பாரிய பக்க விளைவுகள் ஏற்படுவது மிகவும் அரிது.

சந்திப்புவேளைகளுக்கு நான் என்னென்ன
க�ொண்டுவர வேண்டும்?
நீங்கள�ோ, உங்களது குழந்தைய�ோ ஏற்கனவே ப�ோடுக்கொண்ட
தடுப்பூசிகளின் காகித(எழுத்து மூல)ப் பதிவு இருந்தால்,
ஒவ்வொரு சந்திப்புவேளையின் ப�ோதும் அதை உடன் எடுத்து
வாருங்கள். உங்கள் ம�ொழியில் உள்ள பதிவுகளை எடுத்து
வந்தாலும் பரவாயில்லை. உங்களுக்குத் தேவைப்படும்
தடுப்பூசிகள் யாவை என்பதை முடிவு செய்யவும், வெளிநாட்டில்
நீங்கள் ப�ோட்டுக்கொண்ட தடுப்பூசிகளை Australian
Immunisation Register -இல் பதிவு செய்யவும் மருத்துவர்
அல்லது தாதிக்கு இது உதவியாக இருக்கும். தடுப்பூசிகளைப்
ப�ோட்டுக்கொள்ள நீங்கள் வெவ்வேறு இடங்களுக்குப் ப�ோவது
சரியே, ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் உங்களது
பதிவுகளை உடன் எடுத்துச் செல்லவேண்டும்.

உதாரணத்திற்கு ஒரு வெளிநாட்டுத் தடுப்பூசிப் பதிவு

தவறவிட்ட தட்டுப்பூசிகளை நான் ப�ோடாவிட்டால் என்ன
ஆகும்?
தடுப்பூசிகள் ந�ோய்களைத் தடுத்து உடல் நலத்தைக் காக்கும் எனவே, தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளைப் ப�ோடாவிட்டால் ந�ோயால்
பாதிக்கப் படலாம்.
தடுப்பூசி மற்றும் சென்டர்லிங்க்
குடும்ப உதவித் த�ொகைகள்
பற்றிய புதிய சட்டங்கள்
ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ளன.
குழந்தைகள் மற்றும் 20 வயதுக்கு
உட்பட்ட இளைஞர்களுக்கு Australian
Immunisation Register –இல் பதிவு எதுவும் இல்லையென்றால்,
அவர்களது குடும்பங்களுக்குக் குழந்தைப் பராமரிப்புக்கான
உதவித்தொகைகள் கிடைக்காது, மற்றும் அவர்களது Family
Tax Benefit Part A உதவித்தொகைகள் குறைக்கப்படும்.
தவறவிட்ட தடுப்பூசிகளைப் ப�ோடுவதன் மூலம் இத்தகைய
உதவித்தொகைகள் குடும்பங்களுக்கு கிடைக்க உதவும்.
பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்குத் தடுப்பூசி ப�ோடலாமா
என்பதை இன்னும் அவர்களே முடிவு செய்து க�ொள்ளலாம்.
ஆனால் அவர்கள் தடுப்பூசி ப�ோடுவதில்லை என்று
முடிவெடுத்தால், குழந்தை பராமரிப்பு உதவித�ொகைகள் மற்றும்
அவர்களது Family Tax Benefit Part A உதவித்தொகைகள்
ப�ோன்றவை குறைக்கப்படும்.
மழலையர் பள்ளி அல்லது குழந்தை பராமரிப்பு (முழுநாள்
பராமரிப்பு, அவ்வப்போதைய பராமரிப்பு மற்றும் இல்லப்
பராமரிப்பு) மையங்களுக்குச் செல்ல குழந்தைகள் அனைத்து
தடுப்பூசிகளும் ப�ோட்டிருக்க வேண்டும் என விக்டோரிய
மாநிலத்தில் சட்டங்களும் உள்ளன. இந்தச் சட்டம் பள்ளியைய�ோ
அல்லது பள்ளி நேரம் தாண்டிய பராமரிப்பைய�ோ பாதிக்காது.
பெற்றோர் தங்கள் குழந்தையை மழலையர் பள்ளியில�ோ
அல்லது குழந்தை பராமரிப்பு மையத்தில�ோ சேர்க்கும்போது,
ஆஸ்திரேலிய ந�ோய்த் தடுப்பு பதிவேட்டிலிருந்து (Australian
Immunisation Register) ந�ோய்த் தடுப்பு வரலாற்று அறிக்கை
ஒன்றைக் காட்ட வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் ஆஸ்திரேலிய
ந�ோய்த் தடுப்புப் பதிவேட்டை 1800 653 809 என்ற எண்ணில்
அழைத்து ஆஸ்திரேலிய ந�ோய்த் தடுப்பு வரலாற்று அறிக்கை
ஒன்றை உங்களுக்குத் தபாலில் அனுப்பி வைக்குமாறு
கேட்கவும் அல்லது
உங்களுக்காக
ஆஸ்திரேலிய
ந�ோய்த் தடுப்பு
வரலாற்று
அறிக்கையிலிருந்து
ஒரு பிரதி அச்சிட்டுக்
க�ொடுக்குமாறு
உங்கள் மருத்துவர்
அல்லது
செவிலியரிடம்
கேட்கலாம்.

