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എന്തുക ൊണ്ട് എന്കെ  ുട്ടിക്ക് ക ൊവിഡ് വൊക്സികേഷൻ േൽ ണം? 

 കകാവിഡ് ച റിയ കുട്ടികൾക്് അപകടകരമാണ്.  

o 2021-22-ചെ ശൈതയകാെത്ത ആദ്യ ഒമിക്കാൺ 

തരുംഗത്തിനിടയിൽ ച റിയ കുട്ടികൾ ഗണ്യമായ കതാതിൽ 

ആൈുപ്തിയിൽ ്പകവൈിപ്പിക്ചപ്പട്ടിരുന്നു.  
o 2022 ചമയ് 28 വചര, 5 വയസ്സിന് താചെയുള്ള കുട്ടികളിൽ 442 

കകാവിഡ് മരണ്ും റികപ്പാർട്ട് ച യ്തു. 
 കകാവിഡ് ബാധചയ തുടർന്നുള്ള ആൈുപ്തി വാസവുും മരണ് 

സാധയതയുും കൂടുതൊയി കണ്ടുവരുന്നത് മുതിർന്നവരിൊചണ്ങ്കിെുും 

കുട്ടികള ും കകാവിഡ് ഭീഷണ്ിയിൽ നിന്ന് മുക്തരെല. ആകഗാള 

മഹാമാരി ദ്ൈെക്ഷക്ണ്ക്ിന് മുതിർന്നവരുചട ജീവനപഹരിച്ച . 

മുതിർന്നവരിചെ മരണ്നിരക്് സങ്കൽപ്പിക്ാനാകാത്ത വിധും 

കൂടുതൊയതിനാൽ, കുട്ടികളിചെ അപകടഭീഷണ്ി നിസാരമാചണ്ന്ന് 
അർത്ഥമിെല. 400-െധികും കുടുുംബങ്ങൾക്് അവരുചട കുട്ടികചള 

നഷ്ടചപ്പട്ട . 

 ഏചതെലാും കുട്ടികൾക്് കകാവിഡ് അണ്ുബാധചയ തുടർന്നുള്ള 

ഗുരുതര കരാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുചമന്ന് നമുക്് ്പവ ിക്ാനാകിെല – 

ആൈുപ്തിയിൽ ്പകവൈിപ്പിക്ചപ്പട്ട പകുതിയിെധികും കുട്ടികൾക്ുും 

അന്തർെീനമായ കരാഗാവസ്ഥകചളാന്നുമിെല.  
 വാക്സികനഷനിെൂചട നമുക്് അവരുചട മരണ്ും തടയാനാകുും.   

 കുട്ടികൾക്് ആകരാഗയകത്താചടയിരിക്ാനുും സ്കൂളിൽ കപാകാനുും 

അവരുചട ദ്ിന രയകൾ തടസ്സചപ്പടാതിരിക്ാനുും വാക്സികനഷൻ 

സഹായിക്ുന്നു.  



 

 

എന്കെ  ുട്ടിക്ക് ക ൊവിഡ് വൊക്സികേഷൻ സുരക്ഷിതമൊകണൊ? 

 അകത, 5 വയസ്സിൽ താചെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കകാവിഡ്-19 

വാക്സിനുകൾ സുരക്ഷിതമാണ്.  

 ക്ലിനിക്ൽ പരീക്ഷണ്ങ്ങളിൽ 5 വയസ്സിൽ താചെയുള്ള 9,000-ത്തിൽ 

അധികും കുട്ടികചള ഉൾചപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്ട്, 5-11 വയസ്സ ള്ള 10 

ദ്ൈെക്ഷത്തിെധികും കുട്ടികൾക്് കകാവിഡിചനതിചര വാക്സികനഷൻ 

നൽകി കെിഞ്ഞു.  
 വാക്സിൻ എടുക്ുന്നതിെൂചട താരതകമയന ച റിയ റിയാക്ഷനുകൾ 

ഉണ്ടാകയക്ാും, എന്നാൽ അവ അപകടകരമെല. 5 വയസ്സിൽ 

താചെയുള്ള കുട്ടികളിൽ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്ത സ്ഥെത്ത് കവദ്നയുും 

 ുവന്ന തടിപ്പ ും പനിയുും തെകവദ്നയുും വിറയെുും കപൈീകവദ്നയുും 

അനുഭവചപ്പട്ട . നിങ്ങള ചട കുട്ടിയുചട ്പതികരാധ സുംവിധാനും 

അവചര സുംരക്ഷിക്ുന്നതിനായി ്പവർത്തിക്ുന്നുചണ്ടന്നാണ് ഈ 

റിയാക്ഷനുകൾ അർത്ഥമാക്ുന്നത്.  

 ച റിയ കുട്ടികളിൽ സുരക്ഷിതവുും ഫെ്പദ്വുമാകാൻ ഉകേൈിച്ചാണ് 

വാക്സിന്ചറ കഡാകസജുും സമയ്കമവുും ്പകതയകമായി 

English: Why should I vaccinate my child against COVID? 

 COVID is a risk for young children.  

o Hospitalizations rose sharply in young children during the first Omicron wave 

in winter 2021-22.  

o As of May 28, 2022 there have been 442 COVID deaths in children under the 

age of 5. 

 While the risk of hospitalization and death from COVID is much lower in children 

than adults, children are still at risk from COVID. The global pandemic has taken the 

lives of millions of adults. Just because the number of adult deaths has been 

unimaginably high, however, does not mean the impact to children has been 

insignificant. Over 400 families now have empty high chairs and booster seats at 

their tables each morning. 

 We can’t predict which children will have severe illness from a COVID infection – 

more than half of children who have been hospitalized don’t have any underlying 

medical conditions.  

 We can now prevent the death of children by getting them vaccinated.   

 Vaccinating children can also help keep them healthy and in school, avoiding further 

disruption to their routines.  

 



 

രൂപീകരിക്ുകയുും പരീക്ഷിക്ുകയുും ച യ്തിട്ട ള്ളത്. നിങ്ങള ചട 

കുട്ടിയുചട ്പതികരാധ കൈഷിക്് അനുസൃതമായാണ് കഡാകസജ് 

നിശ്ചയിച്ചിട്ട ള്ളത്, അവരുചട വെുപ്പത്തിന്ചറ അടിസ്ഥാനത്തിെെല, 
അതുചകാണ്ട് ഇത് ്പായത്തിന്ചറ അടിസ്ഥാനത്തിൊണ് ഭാരത്തിന്ചറ 

അടിസ്ഥാനത്തിെെല.   
 മകയാകാർഡിറ്റിസുും ചപരികാർഡിറ്റിസുും കൗമാരക്ാരായ 

ആൺകുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാക്സിന്ചറ അപൂർവ 

പാർൈവഫെങ്ങളിചൊന്നാണ്, 5 വയസ്സിൽ താചെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ 

പാർൈവഫെും വളചര കുറവാണ് (മുതിർന്നവരിെുും കൗമാരക്ാരിെുും 

ഉള്ളതിെുും കുറവ്). പരീക്ഷണ്ങ്ങളിൽ ഇത്തരും കകസുകചളാന്നുും 

കചണ്ടത്തിയിട്ടിെല, യഥാർത്ഥ കൊകത്തിചെ ഉപകയാഗചത്ത സുംബന്ധിച്ച ും 

ഈ പാർൈവഫെചത്ത കുറിച്ച് വിദ്ഗ്ദ്ധർ നിരീക്ഷണ്ും തുടരുന്നതാണ്.  

 മിക് മരുന്നുകൾ, ശവറ്റമിനുകൾ, കപാഷക ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുചട 

സുരക്ഷ സുംബന്ധിച്ച ള്ള ഡാറ്റകയക്ാൾ കൂടുതൽ ഡാറ്റ കകാവിഡ്-19 

വാക്സിനുകള ചട സുരക്ഷ സുംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങള ചട ശകവൈമുണ്ട്.  
 വാക്സിനുകൾ അുംഗീകരിച്ച കൈഷവുും എചന്തങ്കിെുും പാർൈവഫെങ്ങകളാ 

സുരക്ഷ സുംബന്ധിച്ച ആൈങ്കകകളാ ഉകണ്ടാ എന്നറിയാൻ സുരക്ഷാ 

സിസ്റ്റങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ച ചകാണ്ടിരിക്ുന്നു.  



 

 

എന്കെ  ുട്ടിക്ക് എവികെ േിന്ന് വൊക്സിൻ ലഭിക്കും? 

 ആദ്യചത്ത ആഴ് യിൽ 10 ദ്ൈെക്ഷും കഡാസുകള ചട ്പാഥമിക സശൈ 

െഭയമാണ്, അടുത്ത ആഴ് യിൽ രണ്ടാും റൗണ്ട് കഡാസുകള ും 

െഭയമാകുും. 

 കുട്ടികൾക്ായി ഏറ്റവുും അടുത്ത് െഭയമായ കകാവിഡ്-19 വാക്സിൻ 

ഓപ്ഷനുകചള കുറിച്ച് അറിയാൻ മാതാപിതാക്ൾക്് vaccines.gov 

സന്ദർൈിക്ാവുന്നതാണ്. ഒരു കുട്ടിക്് വയക്തിഗത ആകരാഗയ 

പരി രണ് ദ്ാതാവ് ഇചെലങ്കികൊ  ിെ പരി രണ് ദ്ാതാക്ൾക്് 
വാക്സിൻ സ്കറ്റാക്് ച യ്യാൻ കെിഞ്ഞിട്ടിചെലങ്കികൊ 

ചപാതുജനാകരാഗയ കക്ന്ദങ്ങളിൽ വാക്സിൻ െഭയത ഉറപ്പ വരുത്താൻ 

എെലാ സുംസ്ഥാനങ്ങള ും ്ൈമിക്ുന്നുണ്ട്. 

English: Is the COVID vaccine safe for my child?  

 Yes, the COVID-19 vaccines are safe for kids under 5.  

 The clinical trials included more than 9,000 babies and children under 5, and more 

than 10 million children ages 5-11 have been vaccinated against COVID.  

 The vaccine might cause some mild to moderate, temporary reactions that are not 

dangerous. Children under 5 experienced pain and redness at the injection site, 

fever, headaches, chills, and muscle pain. These reactions mean your child’s immune 

system is working to protect them.  

 The dosage and timing of the vaccine has been specifically developed and tested to 

be safe and effective in the youngest kids. The dosage is based on the maturity of 

your child’s immune system, not on the size of your child, which is why it is based on 

age and not weight.   

 The risk of myocarditis and pericarditis, a very rare vaccine side effect that has been 

seen especially in adolescent males, appears to be very low for children under 5 

(lower than for adults and adolescents). There were no cases in the trials, and 

experts will continue to monitor for this rare side effect in real-world use.  

 We have more data on the safety of the COVID-19 vaccines than we will EVER have 

for most medicines, vitamins, or nutritional supplements.  

 Even after vaccines are approved, safety systems are constantly monitoring for any 

rare side effects or safety concerns.  

 



 

 

മറ്റ് വൊക്സിേു ൾകക്കൊപ്പം തകന്ന എന്കെ  ുട്ടിക്ക് ക ൊവിഡ് വൊക്സിൻ 

ലഭിക്കുകമൊ? 

  െഭിക്ുും, കുട്ടികൾക്് മറ്റ് വാക്സിനുകൾ എടുക്ുകപാൾ തചന്ന 

കകാവിഡ് വാക്സിനുും എടുക്ാവുന്നതാണ്.  

 ൈിൈുകരാഗ വിദ്ഗ്ദ്ധചന സന്ദർൈിക്ുകപാൾ 5 വയസ്സിൽ താചെയുള്ള 

കുട്ടികൾക്ുും ൈിൈുക്ൾക്ുും ഒന്നിെധികും വാക്സിൻ െഭിക്ുന്നു. 
ൈുപാർൈ ച യ്യ ന്ന ഈ വാക്സിനുകൾ 14 ഗുരുതര കരാഗങ്ങളിൽ 

നിന്ന് സുംരക്ഷണ്ും നൽകുന്നു – ഇകപ്പാൾ കകാവിഡ്-19-ൽ നിന്നുും.  

 മഹാമാരിക്ാെത്ത് പെ കുടുുംബങ്ങള ും കുട്ടികള ചട പതിവ് 

വാക്സിനുകൾ എടുക്ാൻ വിട്ട കപായിട്ട ണ്ട്, കകാവിഡ്-19 

വാക്സിൻ എടുക്ാൻ നിങ്ങള ചട കുട്ടിയുചട ആകരാഗയ പരി രണ് 

ദ്ാതാവിന്ചറ അകപ്പായിന്്ചമന്് എടുക്ുന്ന സമയത്ത് മുപ് 
എടുക്ാൻ വിട്ട കപായ മറ്റ് വാക്സിനുകൾ കൂടി എടുക്ാും.   

 പതിവ് വാക്സികനഷനിെൂചട അകമരിക്യിൽ ഒരു മണ്ിക്ൂറിൽ 

ൈരാൈരി 1,913 കരാഗങ്ങള ും ്പതിദ്ിനും 2,685 ആൈുപ്തി 

്പകവൈനങ്ങള ും ആഴ് യിൽ 720 അകാെ മരണ്ങ്ങള ും തടയുന്നു. 
അവ നമ്മുചട കുട്ടികചളയുും കുടുുംബാുംഗങ്ങചളയുും ആകരാഗയകത്താചട 

നിെനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവുും ്പധാന ഘടകമാണ്. 

English: Where can I get the vaccine for my child?   

 An initial supply of 10 million doses will be available the first week with a second 

round of doses available the following week. 

 Parents can visit vaccines.gov to view the nearest available COVID-19 vaccine options 

for their children. All states are ensuring they have vaccines available at public health 

departments in case a child does not have a personal health care provider or in the 

case that some providers are unable to stock the vaccine due to storage 

requirements. 

 



 

 

 

എന്കെ  ുട്ടിക്ക് ഇതിേ ം ക ൊവിഡ് ബൊധിച്ചിട്ടുകണ്ടങ്കിൽ ക ൊവിഡ് വൊക്സിൻ 

എെുക്കകണൊ? 

  ഉവ്വ്. മുപചത്ത അണ്ുബാധ വീണ്ടുും അണ്ുബാധ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ 

നിന്ന് സുംരക്ഷണ്ും നൽകുന്നിെല, ്പകതയകിച്ച് ഒമിക്കാൺ കപാചെയുള്ള 

പുതിയ വകകഭദ്ങ്ങള ചട പശ്ചാത്തെത്തിൽ.  

 അണ്ുബാധയ്ചക്ാപ്പമുള്ള അപകടസാധയത ഇെലാചത കൂടുതൽ 

സുംരക്ഷണ്ും നൽകാൻ വാക്സികനഷൻ അനുകയാജയമാണ്.  

 നിങ്ങള ചട കുട്ടിക്് കകാവിഡ് ബാധിച്ചിട്ട ചണ്ടങ്കിൽ, െക്ഷണ്ങ്ങൾ 

ആരുംഭിച്ചത് മുതൽ അചെലങ്കിൽ കപാസിറ്റീവ് ആയത് മുതൽ 3 മാസകത്തക്് 
വചര അവരുചട അടുത്ത വാക്സിൻ കഡാസ് ശവകിപ്പിക്ാും. നിങ്ങള ചട 

കുട്ടിചയ സുംബന്ധിച്ച് അനുകയാജയമായ തീരുമാനും എടുക്ാൻ 

പരി രണ് ദ്ാതാവിചന ബന്ധചപ്പടുക.  

 

English: Can my child get a COVID vaccine at the same time as other vaccines?  

 Yes, children can get the COVID vaccine at the same time as other vaccines.  

 Babies and children under 5 often get more than one vaccine at a time when they 

visit their pediatrician. These recommended vaccines provide protection against 14 

dangerous diseases – and now COVID-19 too.  

 Many families missed getting routine vaccines during the pandemic, so making an 

appointment with your child’s healthcare provider to get the COVID-19 vaccine is a 

good time to get caught up on any missed vaccines, too.   

 Routine wellness vaccines prevent an average of 1,913 illnesses per hour, 2,685 

hospitalizations per day, and 720 early deaths per week in the United States. They 

are one of our most important tools for keeping our children and families healthy. 

 

English: Should my child get a COVID vaccine if they’ve already had COVID?  

 Yes. Prior infection does not protect as well against getting infected again, especially 

with the newer virus variants like Omicron.  

 Getting vaccinated provides a boost in protection without the risk that comes with 

infection.  

 If your child was infected with COVID, their next vaccine dose can be delayed 3 

months from when symptoms started or when they tested positive. Talk to your care 

provider to make the best decision for your child.  

 


