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காே்சச்ல் தடுப்பூசி என்றால் என்ன? காய்சச்ல் தடுப்பூசி:  
• பாதுகாப்பானது மற்றும் பயனுள்ளது  
• காய்சச்ல் மற்றும் அதன் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது  
• ககார ானா வை ஸுக்கு தடுப்பூசி இல்வல  
• அை க்ளின் மருத்துை நிவலவமகள் அல்லது ையது அடிப்பவையில் சில 

குழுக்களுக்கு இலைசம், ஆனால் எல்ரலாரும் இவதப் கபறலாம்  
• நீங்கள் தகுதியுவையை ாக இருந்தால் இவத எடுத்துக்ககாள்ைது மிகவும் 

அைசியம் 

இலவசமாக ோர் காே்சச்ல் தடுப்பூசியே பபறலாம்?* யா :் 
 

 

50 மற்றும் அதற்கு 

ரமற்பை்ைை க்ள் 

ஆஸ்துமா ரபான்ற காய்சச்ல், 

அதிக எவை, நீ ிழிவு ரநாய் 

மற்றும் இதய நிவலகள் ரபான்ற 

அபாயங்கவள அதிக ிக்கும் சில 

சுகாதா  நிவலவமகவளக் 

ககாண்ைை க்ள் 

 

 

கருவுற்றை க்ள் 

 

 

பாதுகாப்பாக வீை்டில் 

ைசிப்பை க்ள் 

நீங்கள் ரநாய்ைாய்ப்பை்ைால் 

ஆபத்தில் இருக்கும் ையதான 

அல்லது ஊனமுற்ரறாருக்கான 

முக்கிய ப ாம ிப்பாள க்ள் 

 

2 மற்றும் 3 ையது குழந்வதகள் 

 

7 ஆம் ஆண்டு ரமல்நிவலப் 

பள்ளியில் மாணை க்ள் மற்றும் 

ஆ ம்பப் பள்ளி குழந்வதகள் 

(ஆகஸ்ை் 31, 2009 க்கு முன்பு 

பிறந்தை க்ள்) 

ஆஸ்துமா, நீ ிழிவு ரநாய், 

பலவீனமான ரநாகயதி ப்்பு 

அவமப்பு, இதய நிவலகள் 

மற்றும் கற்றல் குவறபாடுகள் 

ரபான்ற நீண்ைகால சுகாதா  

நிவலயில் 2 முதல் 17 

ையதுக்குை்பை்ைை க்ள் 

 

ககார ானா வை ஸினால் 

(பாதுகாப்பு ைவக) அதிக 

ஆபத்தில் இருக்கும் ஒருைருைன் 

ைாழ்பை க்ள்  

* நீங்கள் இந்த குழுக்களில் ஒன்றில் கூை இல்வல என்றால், காய்சச்ல் 

தடுப்பூசிக்கு மருந்தகங்களில் பணம் கசலுத்தலாம். இதற்கு குவறந்தபைச்ம், £ 8 

கசலைாகும், ஆனால் உங்கள் மருந்தகத்தில் கிவைக்கும் தடுப்பூசியின் ைவக 

மற்றும் பி ாண்வைப் கபாறுத்து விவல இது அதிக விவலயில் கிவைக்கும். 



எங்கிருந்து காே்சச்ல் தடுப்பூசியே பபறலாம்?  
 

• உங்கள் GP அறுவை சிகிசவ்சயிலிருந்து  
• ரசவைவய ைழங்கும் மருந்தகத்திலிருந்து  
• தகுதியான குழந்வதகளுக்கான பள்ளிகளிலிருந்து  
• நீங்கள் கருவுற்று இருந்தால் உங்கள் மருத்துை ரசவையகத்திலிருந்து 

 

நீங்கள் எவ்வாறு காே்சச்ல் தடுப்பூசியே பபறலாம்? 

 

நீங்கள் காய்சச்ல் தடுப்பூசிக்கு தகுதி கபற்றிருந்தால், காய்சச்ல் 

தடுப்பூசிக்காக NHS உங்கவள மின்னஞ்சல், எஸ்எம்எஸ் அல்லது 

கதாவலரபசி ைழியாக கதாை ப்ு ககாள்ளலாம். 

 

நீங்கள் ஒரு GP * இல் பதிவுகசய்திருந்தால், நீங்கள் அை க்வள 

ரந டியாகத் கதாை ப்ுககாண்டு காய்சச்ல் தடுப்பூசி பற்றியும் அவதப் 

கபற முடியுமா என்பது பற்றியும் ரகை்கலாம். எல்ரலாரும் GP இல் பதிவு 

கசய்ைது மிகவும் முக்கியம். 

 

உங்கள் நிவல அல்லது மருத்துை ை லாறு உங்கள் மருந்தாளருக்கு 

கத ியுமா என்பது பற்றியும் உங்கள் மருந்தாள ிைம் காய்சச்ல் 

தடுப்பூசிப் பற்றியும் ரகை்கலாம். உங்கள் நிவல அல்லது மருத்துை 

ை லாற்வற மருந்தாள  ்அறியவில்வல என்றால், அை க்ள் உங்கள் 

சிகிசவ்ச தகுதிக்கான ஆதா த்வத உங்களிைம் ரகை்கலாம். 

 

பள்ளியில் தகுதியான குழந்வதகளின் கபற்ரறா  ்அல்லது 

பாதுகாைல க்வளத் கதாை ப்ுககாண்டு தடுப்பூசி ரததிகள் மற்றும் 

ரந ங்கவளப் பற்றிய ரதவையான தகைல்கவள ஒப்புதல் படிைத்துைன் 

அனுப்பவும். கபற்ரறா க்ள் அல்லது பாதுகாைல க்ள் தங்கள் 

குழந்வதகளுக்கான தடுப்பூசிவயப் கபற  ஒரு ஒப்புதல் படிைத்தில் 

வககயழுத்திை ரைண்டும். 

அவனத்து தடுப்பூசி ைழங்குந க்ளும் உங்களுக்கு காய்சச்ல் தடுப்பூசிவய 
பாதுகாப்பாக ைழங்க கடுவமயான ைழிகாைட்ுதல்கவளப் பின்பற்றுைா க்ள். 
 

*இங்கிலாந்தில் ைசிக்கும் ஒை்கைாருைரும் GP இல் அை க்ளின் குடிரயற்ற நிவலவயப் கபாருைப்டுத்தாமலும், ID 

அல்லது முகை ியின் சான்வறப் கபாருைப்டுத்தாமலும் பதிவு கசய்ய உ ிவம உண்டு. GP இல் பதிவு கசய்ய 

உங்களுக்கு உதவி ரதவைப்பை்ைால், உலகின் மருத்துை க்வள இலைச கெல்ப்வலவன 0808 1647 686 - திங்கள் முதல் 

கைள்ளி ைவ  காவல 10 மணி முதல் 12 மதியம் ைவ  அவழக்கவும். 

 

இது காே்சச்ல் தடுப்பூசி ஹலாலா? 
 

பல ைவகயான காய்சச்ல் தடுப்பூசிகள் உள்ளன, சில ஊசி 

ரபாைக்கூடியவை, மற்றவை கதளிப்பு மூலம் பயன்படுத்தக்கூடியவை. 

தனிநப க்ளுக்கு இது அை க்ளின் ையது அல்லது அபாயத்தின் 

அடிப்பவையில் ப ிந்துவ க்கப்பைட்ு தடுப்பூசி ைழங்கப்படும். 2 ையது முதல் 

7 ையது ைவ  உள்ள குழந்வதகளுக்கு ைழங்கப்படும் காய்சச்ல் 

தடுப்பூசியில் பன்றி இவறசச்ியான கெலை்டின் உள்ளது. இருப்பினும், மத 

அல்லது ஆன்மீக நம்பிக்வககளின் அடிப்பவையில் உங்களுக்கு 

ஆை்ரசபவன இருந்தால் ரைறு தடுப்பூசிவய ரகைக்லாம்.

 

உங்கள் கமாழியில் காய்சச்ல் தடுப்பூசி பற்றிய கூடுதல் தகைலுக்கு, இங்கு கசல்க:  
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why 


