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5-11 ്രപായക്കാർക്കുള്ള Pfizer അടിയന്തിര ഉപേയാഗ 

അനുമതി ൈഗഡ് 

2021 ഒക്േടാബർ 21-ന്, 5-11 വയസ് ്രപായത്തിലുള്ളവർക്കുള്ള Pfizer and BioNTech-െന്˙റ 

േകാവിഡ്-19 വാക്സിന് ഫുഡ് ആന്˙റ് ്രഡഡ് അഡ്മിനിസ്േ്രടഷനിൽ നിന്ന് അടിയന്തിര ഉപേയാഗ 

അനുമതി (EUA) ലഭിക്കുകയും േരാഗ നിയ്രന്തണ, ്രപതിേരാധ േക്രന്ദങ്ങൾ അതിെന്˙റ ഉപേയാഗം 

സ്ഥിരീകരിക്കുകയും െചയ്തിട്ട�ണ്ട്. 

● ഞങ്ങള�െട വാക്സിൻ ധർമ്മ ്രപവർത്തനത്തിൽ ഇെതാരു മഹത്തായ 

നാഴികക്കല�ാെണന്നിരിെക്ക, രക്ഷിതാക്കളിൽ 25%-ലും സ�ൽപം അധികം േപർ മാ്രതേമ 

തങ്ങള�െട 5-11 ്രപായത്തിലുള്ള കുട്ടികെള “ഉടനടി” വാക്സിേനറ്റ് െചയ്യ�െമന്ന് 

സൂചിപ്പിച്ചിട്ട�ള്ള�. നവംബർ 15 മുതൽ, 12 വയസിൽ താെഴയുള്ള 3.64 

ദശലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ േകാവിഡ്-19 വാക്സിെന്˙റ ഒറ്റ േഡാസ് സ�ീകരിച്ചിട്ട�ണ്ട്. 

(േ്രസാതസ്: CDC) 

● 5-11 ്രപായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള Pfizer-BioNTech വാക്സിെന്˙റ ഉപേയാഗത്തിന് FDA 

അനുമതി നൽകിയതും CDC അതിെന്˙റ ഉപേയാഗത്തിന് ശുപാർശ െചയ്തതും 

കർശനമായ െടസ്റ്റിംഗിനും അവേലാകനത്തിനും േശഷമാണ്. ്രടയലിെന്˙റ സമൃദ്ധമായ 

ഫലങ്ങള�െട അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വാക്സിൻ സുരക്ഷിതവും ഫല്രപദവും ആെണന്ന് FDA -

യും CDC-യും ്രപഖ�ാപിച്ചിട്ട�ണ്ട്.  

● മുതിർന്നവർക്കും കൗമാരക്കാർക്കും നൂറുകണക്കിന് ദശലക്ഷം േഡാസുകൾ നൽകിയ 

േശഷം, ദീർഘകാല പാർശ� ഫലങ്ങള�െട യാെതാരു സംഭവങ്ങള�ം Pfizer വാക്സിൻ 

ഇന്നുവെര കാണിച്ചിട്ടില�. ഇത് മുതിർന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതവും ഫല്രപദവുമാെണന്ന് 

ഞങ്ങൾക്കറിയാം – കുട്ടികൾക്കും അങ്ങെനയാകും എന്നറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 

സേന്താഷിക്കാം. (േ്രസാതസ്: CDC) 

പതിവ് േചാദ�ങ്ങൾ 

● എെന്˙റ കുട്ടിക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നത് എങ്ങെനയാണ്, എവിെട െവച്ചാണ്? 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html#:%7E:text=Millions%20of%20people%20have%20received,safety%20of%20COVID%2D19%20vaccines.
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○ നിരവധി ശിശുേരാഗവിദഗ്ധരുെട �ിനിക്കുകളിലും ഫാമിലി ്രപാക്ടീസ് 

�ിനിക്കുകളിലും, ്രപാേദശിക ആേരാഗ� വകുപ്പ�കളിലും, സാമൂഹ� ആേരാഗ� 

േക്രന്ദങ്ങളിലും, ഫാർമസികളിലും, സ്കൂൾ അധിഷ്ഠിത ആേരാഗ� േക്രന്ദങ്ങളിലും 

വാക്സിൻ ലഭ�മാക്കെപ്പടുന്നതാണ്. ചില ്രപേദശങ്ങളിെല ലഭ�ത റൂറൽ െഹൽത്ത് 

�ിനിക്കുകൾ, നാറ്റീവ് ഹവായിയൻ െഹൽത്ത് െസന്˙ററുകൾ, െഫഡറൽ ഗവെണ്മന്˙റ് 

േയാഗ�തയുള്ള ആേരാഗ� േക്രന്ദങ്ങൾ എന്നിവടങ്ങളിലാേയക്കാം. ചില 

സ്കൂള�കളിലും കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വാക്സിനുകൾ ലഭ�മാേയക്കാം. 

താൽപ്പര�മുള്ളവരുെട തള്ളിക്കയറ്റം ൈകകാര�ം െചയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ 

ദാതാക്കൾ ഒരുക്കുേമ്പാൾ ക്ഷമേയാെട നിലെകാള്ളാൻ ഞങ്ങൾ ഏവെരയും 

േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് േപാകാനാവുക എവിെടയാെണന്ന് 

േനാക്കുന്നതിന് നിങ്ങള�െട പതിവ് െമഡിക്കൽ ദാതാവ്, Vaccines.gov, ്രപാേദശിക 

ആേരാഗ� ഡിപ്പാർട്ട്െമന്˙റ് മുതലായവെയ ബന്ധെപ്പടുക.  

● കുട്ടികള�െടയും മുതിർന്നവരുെടയും വാക്സിനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ�ത�ാസം 

എെന്താെക്കയാണ്? 

○ 5-11 ്രപായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത് കൗമാരക്കാർക്കും മുതിർന്നവർക്കും 

നൽകുന്നതിെന്˙റ മൂന്നിെലാന്ന് േഡാസാണ്. 5 മുതൽ 11 വയസ് വെര ്രപായമുള്ള ഒരു 

കുട്ടിയുെട േരാഗ്രപതിേരാധ സംവിധാനത്തിെന്˙റ സുരക്ഷയും ഫല്രപാപ്തിയും 

സംതുലിതമാക്കാനുള്ള േഡാസാണ് തിരെഞ്ഞടുത്തത്. വാക്സിെന്˙റ േഡാസ് 

ശരീരഭാര ്രപകാരമല�, മറിച്ച് േരാഗ്രപതിേരാധ സംവിധാനത്തിെന്˙റ ്രപായ 

്രപകാരമാണ്. (േ്രസാതസ്: CDC) 

● എെന്˙റ കുട്ടിയുെട ്രപത�ുൽപ്പാദനേശഷിെയ േകാവിഡ്-19 വാക്സിൻ ബാധിക്കുേമാ? 

○ ഇല�. േകാവിഡ്-19 വാക്സിനുകൾ ഉൾെപ്പെടയുള്ള ഏെതങ്കിലും 

വാക്സിനുകള�െട ഒരു പാർശ� ഫലം ്രപത�ുൽപ്പാദന ്രപശ്നങ്ങളാെണന്നതിന് 

െതളിവ് ഒന്നുമില�. ആള�കൾ േകാവിഡ്-19 വാക്സിൻ എടുക്കണെമന്ന് 

അേമരിക്കൻ േകാേളജ് ഓഫ് ഒബ്െസ്റ്റ്രടിക്സ് ആന്˙റ് ൈഗനേക്കാളജി, അേമരിക്കൻ 

https://www.vaccines.gov/
https://www.vaccines.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/children-teens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/planning-for-pregnancy.html
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െസാൈസറ്റി േഫാർ റീെ്രപാഡക്ടീവ് െമഡിസിൻ (െഫർട്ടിലിറ്റി സ്െപഷലിസ്റ്റ�കൾ) 

എന്നിവ രണ്ടും ശക്തമായി ശുപാർശ െചയ്യ�ന്നുണ്ട്. (േ്രസാതസ് ACOG) 

● മറ്റ് കുത്തിവയ്പ്പ�കള�െട അേതസമയത്ത് തെന്ന എെന്˙റ കുട്ടിക്ക് േകാവിഡ്-19 വാക്സിൻ 

എടുക്കാനാവുേമാ? 

○ ഉവ്വ്! പതിവ് ൈശശവ േരാഗ്രപതിേരാധേശഷി വർദ്ധന കുത്തിവയ്പ്പ�കള�ം �� 

കുത്തിവയ്പ്പ�കള�ം േകാവിഡ്-19 വാക്സിെന്˙റ അേത സമയത്ത് എടുക്കാെമന്നാണ് 

CDC, അേമരിക്കൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാ്രടിക്സ് എന്നിവ പറയുന്നത്.  

(േ്രസാതസ്: CDC) 

● കുട്ടികളിെല വാക്സിെന്˙റ ദീർഘകാല പാർശ� ഫലങ്ങൾ എെന്താെക്കയാണ്? വാക്സിൻ 

സുരക്ഷിതമാെണന്ന് നമുക്ക് എങ്ങെന ഉറപ്പിക്കാനാവും? 

○ മറ്റ് വാക്സിനുകൾക്കുള്ളത് േപാെല, ൈക േവദനയും പനിയും േപാലുള്ള ്രഹസ� 

കാല പാർശ� ഫലങ്ങൾ ഈ വാക്സിനും ഉണ്ടാകുെമന്നാണ് ്രപതീക്ഷിക്കുന്നത്. 

നൂറുകണക്കിന് ദശലക്ഷം മുതിർന്നവർക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം വാക്സിൻ 

നൽകിയ േശഷവും ദീർഘകാല പാർശ� ഫലങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില�, േകാവിഡ്-19-

ന് എതിെരയുള്ള പരിരക്ഷണം ലഭ�മാക്കുന്നതിന് പുറെമ കുട്ടികളിൽ ദീർഘകാല 

പാർശ� ഫലങ്ങൾ കാണുെമന്ന് ഞങ്ങൾ ്രപതീക്ഷിക്കുന്നുമില�. (േ്രസാതസ്: CDC) 

● എെന്˙റ കുട്ടിക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നതിെന്˙റ ്രപേയാജനങ്ങൾ അപകടസാധ�തകെള 

കടത്തിെവട്ട�േമാ? 

○ ഉവ്വ്. വാക്സിനുകേളാട് കടുത്ത അലർജിപര ്രപതികരണം ്രപകടിപ്പിക്കാത്ത 

അഞ്ച് വയസ് മുതലുള്ള എല�ാ കുട്ടികൾക്കും അേമരിക്കൻ അേസാസിേയഷൻ 

ഓഫ് പീഡിയാ്രടിക്സ് േകാവിഡ്-19 വാക്സിൻ ശുപാർശ െചയ്യ�കയാണ്. 

മേയാകാർഡിറ്റിസ് എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഹൃദയ വീക്കത്തിെന്˙റ വളെര വിരളമായ 

സംഭവങ്ങള�െട കാര�ത്തിൽ, േഡാക്ടർമാരുെടയും ശാസ്്രതജ്ഞരുെടയും ഒരു 

സ�ത്രന്ത പാനൽ ്രശദ്ധാപൂർവം ഡാറ്റ വിശകലനം െചയ്യ�കയും കുട്ടികളിൽ 

https://www.acog.org/news/news-releases/2021/07/acog-smfm-recommend-covid-19-vaccination-for-pregnant-individuals#:%7E:text=%E2%80%9CACOG%20encourages%20its%20members%20to,%2C%20FACOG%2C%20president%20of%20ACOG.
https://www.acog.org/news/news-releases/2021/07/acog-smfm-recommend-covid-19-vaccination-for-pregnant-individuals#:%7E:text=%E2%80%9CACOG%20encourages%20its%20members%20to,%2C%20FACOG%2C%20president%20of%20ACOG.
https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2021-2022.htm
https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2021-2022.htm
https://www.cdc.gov/flu/season/faq-flu-season-2021-2022.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
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േകാവിഡ്-19 വാക്സിനുമായി ബന്ധെപ്പട്ട അപകടസാധ�തകൾ േകാവിഡ്-19 

ബാധിക്കുന്നതുവഴി സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന അപകടസാധ�തേയക്കാൾ വളെര 

കുറവാെണന്ന് സമ്മതിക്കുകയും െചയ്തിട്ട�ള്ളതാണ്. േകാവിഡ്-19 

ബാധിക്കുന്നതിെന്˙റ െമാത്തം അപകടസാധ�ത വാക്സിനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ 

സാധ�തയുള്ള ഏത് പാർശ� ഫലേത്തക്കാള�ം വലുതാെണന്നും അവർ 

സമ്മതിച്ചിട്ട�ണ്ട്. (േ്രസാതസ്: CDC)  

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for Disease Control 
and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of 

the authors and do not necessarily represent the official views of CDC/HHS. 

 

നിങ്ങള�െട ഓമനകെള േകാവിഡ്-19-ൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കാനുള്ള േ്രസാതസുകള�െടയും 

വിവരങ്ങള�െടയും ഒരു വിശാല ൈവവിധ�ത്തിന് apiahf.org-ഉം madetosave.org-ഉം സന്ദർശിക്കുക. 
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