
An Coróinvíreas (COVID-19) 

Treoirleabhar do thuismitheoirí

Clár vacsaínithe do pháistí 
agus do dhaoine óga

Cuirfear an chéad dáileog den vacsaín Pfizer in aghaidh 
COVID-19 ar fáil do dhaoine óga idir 12 agus 15 bliain 
d’aois san fhómhar. Is galar riospráide é COVID-19 
atá an-tógálach agus an víreas SARS-CoV-2 mar 
chúis leis. Is fíor-bheag páistí agus daoine óga 
folláine atá ionfhabhtú COVID-19 orthu a 
fhulaingíonn galar trom dá bharr.

Cad chuige ar cheart do mo pháiste 
an
Tá Príomh-Oifigigh Leighis an Ríocht Aontaithe ar 
aon intinn gur féidir le COVID-19 bheith gránna 
do roinnt daoine óga cé go mbíonn sé éadrom nó 
nach mbíonn siomptóim i gceist do formhór dóibh. 
Cabhróidh dáileog amháin den vacsaín le tinneas 
trom agus seal san ospidéal a sheachaint.

Ba cheart go laghdódh vacsaíniú an aoisghrúpa  
12-15 bliain d’aois an gá do dhaoine óga am saor  
a ghlacadh ón scoil agus an baol COVID-19  
a scaipeadh laistigh de na scoileanna. 

Mar sin ba cheart don chlár COVID-19 do 
meánscoileanna daoine óga a chosaint agus an cur 
isteach ar oideachas aghaidh-ar-aghaidh a laghdú. 
Cabhróidh sé seo le daoine óga a chosaint 
ó thaobh mothúchán de. Dar leis na Príomh 
Oifigigh Sláinte, ba cheist thábhachtach í 
seo. Tuilleadh eolais ar leathanach 7.

Vaccination programme for children and young people - Irish
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Cabhraíonn an vacsaín COVID-19 le baol 
ionfhabhtú COVID-19 a tholgadh a laghdú 
agus le tinneas trom a sheachaint. D’fhéadfadh 
go dtógfaidh sé cúpla seachtain ar an gcéad 
dáileog den vacsaín cosaint a neartú i do 
chorp.

Conas a oibríonn an vacsaín? 
Is vacsaín in aghaidh COVID-19 atá bunaithe 
ar mRNA í an vacsaín Pfizer. Oibríonn sé tríd 
móilín (mRNA) a thabhairt isteach don chorp 
a thugann treoir do chealla an choirp próitéin 
a chruthadh atá cosúil leo siúd atá sa víreas 
atá mar chúis le COVID-19. Ansin aithníonn 
an córas imdhíonachta an próitéin sin agus 
déanann sé antasubstaintí a chruthú atá mar 
chosaint in aghaidh ionfhabhtú COVID-19.

Léann cealla coirp an mRNA, cosúil leis an 
tslí a léimid treoirleabhar, agus déanann siad 
próitéiní áirithe a chruthú a spreagann freagairt 
imdhíonachta sa chorp, a chabhraíonn leis 
an gcorp a chosaint ón víreas. Scriosann do 
chorp an mRNA laistigh de cúpla lá. Ní ghlacfar 
isteach i d’aigéad dí-ocsairibeanúicléasach 
(DNA) é.

An bhfuil sé sábháilte do 
dhaoine óga? 
Tá sé deimhnithe ag an rialálaí leigheasanna 
(MHRA) go bhfuil an vacsaín Pfizer sábháilte 
agus éifeachtach do dhaoine idir 12 agus  
17 bliain d’aois. 

Tharla seo tar éis athbhreithniú mionchúiseach 
ar sábháilteacht, caighdeán agus éifeachtacht 
na vacsaíní don aoisghrúpa seo.

Bhain an Ríocht Aontaithe tairbhe as na sonraí 
atá ar fáil ó na Stáit Aontaithe Meiriceá, 
Ceanada agus Iosrael, tíortha a chuir vacsaíní 
ar fáil do dhaoine óga idir 12 agus 15 bliain 
d’aois cheana féin. 

Tugann na físeáin seo míniú níos doimhne ar 
an ábhar: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1434441175281274890

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1405246298320637960

Conas a fhorbraíodh na vacsaíní 
chomh tapa sin? 
Bhí 3 chéim de trialacha chliniciúla ag gach 
vacsaín agus tástáladh iad ar na mílte agus na 
mílte duine timpeall an domhain. Tharla na 
céimeanna trialacha ag an am céanna, rud a 
bhrostaigh táirgeadh an vacsaín, ach nár chuir 
isteach ar an tréimhse taighde criticiúil. Ó mí 
Nollaig 2020, tugadh an vacsaín Pfizer do na 
milliún daoine sa Ríocht Aontaithe agus tá 
taifead sábháilteacht iontach aige. 

Tugann na físeáin seo míniú níos doimhne ar 
an ábhar: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1375364398601039872

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1421206463297441793

Fo-iarmhairtí coitianta
Cosúil le gach leigheas, is féidir go dtiocfaidh 
fo-iarmhairtí ort. Tá an chuid is mó díobh  
seo éadrom agus gearrthréimhseach,  
agus ní thagann siad ar chách. Ba cheart  
nach maireann na fo-iarmhairtí rí-coitianta  
ach lá nó 2. 

I measc na fo-iarmhairtí rí-coitianta sa chéad 
nó dara lá tá:

• pian, troime agus soghortaitheacht sa lámh 
ina bhfuair tú d’instealladh

• tuirse

• tinneas cinn, pian agus crithfhuacht

• d’fhéadfá go mbeadh siomptóim fliú ag 
daoine óga le babhta creatháin ar feadh  
lá nó 2

Molaimid go ligeann daoine óga a scíth 
agus go dtógann siad an ghnáth-dáileog 
paraicéiteamól (lean an chomhairle ar an 
bpacáiste) chun biseach a chur orthu.

An vacsaín don 
choróinvíreas (COVID-19)
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Fo-iarmhairtí troime atá  
rí-annamh
Tuairiscíodh cásanna athlasta croí go gairid 
timpeall an domhain (darbh ainm miócairdíteas 
nó peireacairdíteas) ach go hannamh i ndiaidh 
vacsaíní in aghaidh COVID-19. Mhothaigh 
formhór na ndaoine i bhfad níos fearr tar éis 
dóibh a scíth a ligean agus cóir leighis simplí  
a fháil. 

Feictear na cásanna seo i meas fir níos óige 
agus tharla siad go hiondúil laistigh de cúpla lá 
i ndiaidh an dara dáileog; tá an miócairdíteas 
rí-annamh tar éis an chéad dáileog den 
vacsaín. 

An scrúdófar mo pháiste i 
ndiaidh dó an vacsaín an fháil?
Tá frithghníomhuithe ailléirgeacha troime 
rí-annamh ach tarlaíonn siad laistigh de 
cúpla nóiméad tar éis an vacsaín a fháil de 
ghnáth. Tá foirne altranais scoile oilte chun 
frithghníomhuithe ailléirgeacha a aithint agus 
a bhainistiú, mar sin coimeádfar súil ar gach 
páiste ar feadh 15 nóiméad.

Tabharfaidh gach foireann altranais scoile an 
trealamh riachtanach leo chun cóir leighis a 
chur in aghaidh frithghníomhú ailléirgeach.  
Níl baol níos airde do pháistí atá ailléirge  
orthu ar bia coitianta fulaingt leis na hailléirgí 
troime seo.

Cén áit gur féidir teacht ar  
níos mó eolais faoin vacsaín  
in aghaidh COVID-19?
Tá níos mó eolais do thuismitheoirí agus do 
dhaoine óga sna bileoga PHA, ina áireamh  
cad ba cheart a bheith ag súil leis i ndiaidh  
an vacsaín COVID-19. 

Téigh chuig www.pha.site/covid-vaccine-
schools le haghaidh na bileoga eolais is déanaí 
agus formáidí malartacha.

Mar aon le gach clár vacsaíniú scoile, 
tabharfaidh foirne altranais na scoile na 
vacsaíní, agus iad ag oibriú go dlúth leis  
an scoil.

Cé gur féidir an vacsaín a fháil 
agus cathain? 
Cuireadh an chéad dáileog den vacsaín ar fáil 
do dhaoine óga idir 16 agus 17 mbliana d’aois. 

Cuireadh 2 dáileog den vacsaín, agus  
8 seachtainí eatarthu ar fáil do dhaoine óga 
idir 12 agus 17 mbliana d’aois atá riosca níos 
mó go dtiocfadh ionfhabhtú orthu nó atá 
ina gcónaí le duine atá córas imdhíonachta 
lagaithe acu.

Cuirfear an chéad dáileog den vacsaín ar fáil 
do gach duine óg idir 12 agus 15 bliana d’aois 
tríd clár vacsaínithe scoile do COVID-19.  
Má tá tú 12 bhliana d’aois nó níos mó ar an  
lá a tharlaíonn na vacsaíní sa scoil, beidh 
rochtain agat ar vacsaín. 

Fad is a fhoghlaimímid níos mó faoi COVID-19 
agus conas a fhreagraíonn sé don vacsaín, 
d’fhéadfadh go mbeadh dáileoga eile ar fáil do 
ghrúpaí daoine óga sa todhchaí. 

Cad a tharlaíonn mura 
fhaigheann mo pháiste an 
vacsaín ar an lá atá sé ar fáil  
sa scoil?
D’aon duine óg idir 12 agus 15 bliain d’aois 
nach bhfaigheann an vacsaín ar an lá atá  
sé ar fáil, beidh socruithe eile ag na foirne  
altranais scoile agus is féidir leo an t-eolas  
cuí a thabhairt don scoil. 

Baineann sé seo le haon duine óg a bhaineann 
12 bliain d’aois amach tar éis an lá a thugann 
an foireann altranais scoile cuairt ar an scoil.

Cad a tharlaíonn má tá 
breoiteacht nó tinneas ar mo 
pháiste an lá a gcuirtear na 
vacsaíní ar fáil?
Má tá duine óg tinn ar an lá, déanfaidh na 
foirne altranais scoile cinneadh maidir le 
vacsaín a thabhairt nó gan é a thabhairt.

Beidh vacsaín ar fáil níos déanaí d’aon pháiste 
a chailleann an chéad vacsaíniú ar scoil. 
Cabhróidh seo le cinntiú go mbeidh rochtain 
ag do pháiste ar an vacsaín má:

• bhaineann siad 12 bliain d’aois amach tar  
éis an lá sin

• tá siad as láthair ón scoil ar an lá

Conas a leathfar amach 
na vacsaíní i scoileanna?
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• bhí ionfhabhtú COVID-19 ag do pháiste le 
gairid

• bhfuair do pháiste toradh deimhneach ar 
tástáil le haghaidh COVID laistigh de 28 lá

• athraíonn tú d’intinn maidir leis an vacsaín a 
thógáil nó gan í a thógáil nó má tá níos mó 
ama uait chun cinneadh a dhéanamh

Ba cheart aon cheist faoi oiriúnacht na 
vacsaíne do dhaoine óga áirithe a chur ar 
na foirne altranais scoile atá na vacsaíní á 
seachadadh acu. Beidh eolas acu faoi na 
socruithe eile d’aon duine nach bhfuair an 
vacsaín ar an lá a bhí sé ar fáil. 

Ní fhreastalaíonn mo pháiste ar 
scoil, cuirtear oideachas orthu 
sa bhaile. An mbeidh vacsaín ar 
fáil dóibh tríd an chlár seo?
Ba cheart go mbeidh an vacsaín ar fáil 
d’aon duine óg san aoisghrúpa cuí nach 
bhfreastalaíonn ar scoil, mar shampla,  
iad siúd a chuirtear oideachas orthu sa bhaile  
nó atá ina gcónaí i gcóiríocht dhaingnithe. 
Beidh plean i bhfeidhm ag na foirne altranais 
scoile chun vacsaíní a chur ar fáil do na daoine 
óga seo. 

Tá mo pháiste níos sine ná  
12 bliain d’aois ach freastalaíonn 
siad ar choláiste breisoideachais 
seachas ar scoil. An mbeidh 
vacsaín ar fáil dóibh tríd an  
clár seo?
Beidh. Ba cheart go mbeidh an vacsaín ar 
fáil d’aon pháiste san aoisghrúpa cuí nach 
bhfreastalaíonn ar scoil. Beidh plean i bhfeidhm 
ag na foirne altranais scoile chun vacsaíní a 
chur ar fáil do na páistí seo.

Freastalaíonn mo pháiste ar scoil 
speisialta. An mbeidh vacsaín ar 
fáil dóibh tríd an chlár seo?
Beidh. Coimisiúnaíodh foirne altranais scoile 
chun vacsaín a thabhairt do pháistí i scoileanna 
speisialta.

An féidir le páiste idir 12 agus 
15 bliain d’aois dul chuig ionad 
siúil isteach do vacsaín in 
aghaidh COVID-19 da mba rud  
é go mbeadh sé níos tapa? 
Go mí-ámharach, ní féidir leis an aoisghrúpa 
seo siúl isteach chuig na hionaid sin.  
Faoi láthair, níl sé i gceist an tseirbhís siúil 
isteach a chur ar fáil don aoisghrúpa seo.
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Conas a oibríonn an próiseas 
thoilithe?
Iarrtar toiliú ó gach tuismitheoir nó ó gach 
duine le freagracht tuismitheoirí agus is iondúil 
go ndéantar an cinneadh seo i gcomhar lena 
bpáiste. Labhraíonn an bhileog eolais leis 
an bpáiste (mar an duine a bhfaigheann an 
vacsaín) agus spreagtar iad leis an cinneadh 
faoin vacsaín a phlé lena dtuismitheoirí.

D’fhéadfadh go mbeadh roinnt daoine óga a 
fhreastalaíonn ar meánscoil aibí go leor chun a 
dtoiliú féin a thabhairt. Tarlaíonn seo uaireanta 
nuair nach bhfuil an fhoirm thoilithe curtha ar 
ais ag an dtuismitheoir ach gur mhian leis an 
páiste fós an vacsaín a fháil ar an lá. Déanfar 
gach uile iarracht teagmháil a dhéanamh leis 
an dtuismitheoir chun toiliú ó bhéal a fháil.

Is próiseas bunaithe agus seanbhunaithe é seo 
a bheidh aithne agat air ó chláir vacsaínithe 
scoile eile.

Cé a dhéanann an cinneadh gur 
féidir le duine óg a thoiliú a 
thabhairt nó nach féidir?
Beidh roinnt daoine óga a fhreastalaíonn 
ar meánscoil aibí go leor chun a dtoiliú féin 
a thabhairt. Labhróidh gairmithe sláinte ó 
bhfoireann altranais na scoile leis an duine 
óg agus déanfaidh siad gach uile iarracht 
teagmháil a dhéanamh leis an dtuismitheoir. 
Tá saineolas ag na gairmithe seo agus iad oilte 
chun vacsaín a thabhairt do dhaoine óga. 
Beidh siad freagrach as measúnú a dhéanamh 
faoi an bhfuil nó nach bhfuil a dhóthain 
tuiscint ag duine óg chun toiliú a thabhairt  
(seo ‘cumas Gillick’).

Is próiseas bunaithe agus seanbhunaithe é seo 
a bheidh aithne agat air ó chláir vacsaínithe 
scoile eile.

Is féidir an leabhar Glas faoi imdhíonadh a 
léamh le haghaidh níos mó eolais faoi toiliú, 
cumas Gillick ina measc - www.gov.uk/
government/publications/consent-the-green-
book-chapter-2

An mbeidh tuismitheoirí in ann 
an vacsaín a dhiultiú dá pháiste?
Beidh. Níl an vacsaín éigeantach. Iarrfar ar 
tuismitheoirí toiliú a thabhairt don vacsaín. 
D’fhéadfadh go mbeadh fonn ar daoine 
óga an vacsaín a fháil agus d’fhéadfadh 
go mbeadh an cumas acu toiliú feasach a 
thabhairt. Ba cheart go spreagfar tuismitheoirí 
le plé a dhéanamh lena bpáistí roimh ré ionas 
go bhfuil aontú maidir le toiliú roimh an lá a 
bhfaightear an vacsaín.

Mura bhfaightear toiliú ar bith, agus mura 
bhfuil cumas Gillick ag an duine óg nó 
mura bhfuil fonn orthu vacsaín a fháil,  
ní leanfar leis an imdhíonadh.

Cad a tharlaíonn mura dtoilíonn 
tuismitheoir ach má tá fonn ar 
an duine óg vacsaín a fháil?
De réir dlí, is féidir le daoine óga a thuigeann 
go hiomlán cad atá i gceist le ghnáthamh 
beartaithe, mar shampla vacsaíniú, toiliú a 
thabhairt. Tugtar ‘ cumas Gillick’ ar seo. 

Mura bhfaightear toiliú ar bith ó thuismitheoir, 
ach má tá fonn ar duine óg vacsaín a fháil 
agus cumas Gillick acu de réir an ghairmí 
sláinte, is féidir leo fós vacsaín a fháil. 

Sa chás seo, déanfaidh na foirne altranais 
scoile gach uile iarracht teagmháil a dhéanamh 
leis an dtuismitheoir chun iarracht a dhéanamh 
teacht ar chomhaontú idir an tuismitheoir 
agus an duine óg. Mar sin féin, ní féidir le 
tuismitheoir cinneadh duine óg atá cumas 
Gillick acu a chur ar neamhní.

Is féidir an leabhar Glas faoi imdhíonadh a 
léamh le haghaidh níos mó eolais faoi toiliú, 
cumas Gillick ina measc - www.gov.uk/
government/publications/consent-the-green-
book-chapter-2
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Tá ailléirgí ar mo pháiste, an 
féidir leo an vacsaín a fháil?
Tá fíorbheagán páistí ann nach féidir leo an 
vacsaín a fháil. 

Is féidir leat ‘Eolas faoi Faighteoirí ón Ríocht 
Aontaithe’ don vacsaín Pfizer a léamh anseo:

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
productinformation

Tugann seo achoimre ar eolas sábháilteachta 
faoin vacsaín agus ar níos mó sonraí faoi aon 
bhreoiteacht gur féidir cosc a chur ar dhuine 
óg vacsaín a fháil. Ba cheart do gach duine óg 
agus a dtuismitheoir nó cúramóir comhairle 
a lorg ón bhfoireann altranais scoile má tá 
imní acu maidir lena hailléirgí agus an vacsaín 
COVID-19.

An féidir le vacsaíní bheith cúis 
le míostrú neamhrialta nó fuiliú 
nach raibh aon súil leis? 
Tá fadhbanna míostraithe rí-coitianta agus tá 
tosca éagsúla gur féidir bheith cúis leo, strus 
agus tinnis gearrthéarmacha eile ina measc. 
Cé gur thug daoine áirithe cuntas go cuireadh 
isteach ar an míostrú an mhí tar éis dóibh an 
vacsaín a fháil, níl aon fianaise ann gurb í an 
vacsaín a bhí cúis leis. 

An gcuireann an vacsaín isteach 
ar torthúlacht?
Níl fianaise ar bith ann go gcuireann vacsaíní 
in aghaidh COVID-19 isteach ar torthúlacht i 
measc fir nó mná. Tá eolas fóinteach ar suíomh 
gréasáin Cumainn Torthúlachta na Breataine.

Má tá ceist agat maidir leis an vacsaín, labhair 
leis an bhfoireann altranais scoile le do thoil. 
Gheobhaidh tú a sonraí teagmhála leis an eolas 
agus an fhoirm thoilithe. 

Ceisteanna coitianta
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An bhfuil alcól sa vacsaín? 
Níl alcól sa vacsaín Pfizer in aghaidh COVID-19, 
an vacsaín atá molta do dhaoine óga. 

An bhfuil táirgí ó ainmhithe sna 
vacsaíní in aghaidh COVID-19? 
Tá sé deimhnithe ag an MHRA nach bhfuil aon 
rud de bhunús ainmhí sna vacsaíní. Foilsíodh 
na comhábhair go léir faoi eolas cúraim sláinte 
ar suíomh gréasáin MHRA.

Tá níos mó eolais ar fáil san fhíseán seo: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1387368497517236234

An bhfuil an vacsaín feiliúnach 
do dhaoine óga gur veigeán, 
feoilséantóir, Moslamach nó 
Giúdach iad?
Níl aon díorthach feoil, táirgí ó ainmhí nó ubh 
sa vacsaín Pfizer.

Tá treoir chabhrach ag Cumann Leighis 
Ioslamach na Breataine atá ar fáil ag https://
britishima.org/operation-vaccination/hub/.

An bhfuil COVID-19 sa vacsaín?
Níl, níl aon víreas beo sa vacsaín. 

An féidir le mo pháiste an 
vacsaín in aghaidh COVID-19 
a fháil ag am céanna leis an 
vacsaín fliú?
Cuirfear an vacsaín fliú ar fáil do gach páiste 
sa meánscoil atá i mBliain 8 suas go Bhliain 12, 
agus páistí atá 16 nó 17 mbliana d’aois agus 
bunbhreoiteacht orthu. 

Má tá an dá vacsaín curtha ar fáil do do 
pháiste, tá sé sábháilte iad a fháil ag an am 
céanna.

Tá sé níos tábhachtaí ná riamh vacsaín a fháil 
i mbliana toisc go taispeánann an taighde go 
bhfuil baol níos airde go mbeidh aimhréidhe 
ag daoine áirithe má tholgann siad COVID-19 
agus an fhliú, agus d’fhéadfadh sé a bheith 
marfach.

Conas a dhéantar taifead ar an 
vacsaíniú?
Nuair a fhaigheann do pháiste an vacsaín, 
gheobhaidh siad cárta taifid vacsaíniú 
COVID-19 leis na sonraí den vacsaín a bhfuair 
siad. Déan cinnte do chárta taifid a choinneáil 
slán. Déanfar taifead ar sonraí vacsaíniú go 
leictreonach fosta.

Má tá ort comhairle dochtúra nó altra a lorg, 
déan cinnte go n-insíonn tú leo faoin vacsaín 
(taispeáin dóibh an cárta vacsaíne, más féidir) 
chun gur féidir leo do pháiste a mheasúnú i 
gceart.

Tá comhairle ó na Príomh-Oifigigh Sláinte 
faoi vacsaíniú do pháistí idir 12 agus 15 bliain 
d’aois ar fáil anseo: www.gov.uk/government/
publications/universal-vaccination-of-children-
and-young-people-aged-12-to-15-years-
against-covid-19 

Fosta, tá níos mó eolais ar fáil ag  
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine

Má tá aon cheist agat maidir leis an vacsaín, 
labhair leis an fhoireann altranais scoile le do 
thoil.

Má tá tú ag mothú trína chéile nó faoi strus 
maidir leis an gcinneadh seo nó le COVID-19 
go ginearálta, tá tacaíocht ar fáil ag  
www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-
charity-services/charity-and-voluntary-services/
get-help-from-mental-health-helplines

D’fhéadfadh go gcuirfear níos mó eolais leis an 
leagan ar líne den cháipéis seo chun comhrá 
idir tuismitheoirí agus daoine óga idir  
12 agus 15 bliain d’aois faoin vacsaín in 
aghaidh COVID-19 a éascú: féach ar an leagan 
is déanaí den cháipéis seo agus de bhileoga 
othair eile ar an suíomh gréasáin PHA  
pha.site/covid-vaccine-schools

Tuilleadh eolais
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