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ভ্যাকসিনের প্রসি আস্যা িংক্যান্ত আন�যাচেযার সিষয়িস্তু

ককে ভ্যাকসিে সেনি হনি?

• ফ্লু এর টিকার মত ককাভিড -১৯ ি্াকভিনও একটি টিকা। ফ্লু এর টিকা কেমন ফ্লু িংক্ান্ত অিলুস্থতার 
তীব্রতা কেকক রক্া ককর, এই টিকাও কতমন ককাভিড -১৯ িংক্ান্ত অিলুস্থতার তীব্রতা কেকক রক্া ককর।

• এই টিকা গ্রহণ আপনার পভরবার, বন্লু বান্ব এবং কাকের মানলুষকেরও িলুস্থ োককত িহায়তা করকব। 
ি্াকভিন গ্রহকণর পর িাধারণত আপনার মাধ্কম অন্ কারও শরীকর ককাভিড -১৯ িংক্মকণর 
িম্াবনা োকক না।

• আমরা জাভন কে, প্রভতবভন্তা বা প্রভতবভন্তাজভনত শারীভরক অবস্থার কারকণ প্রভতবন্ী ব্ভতিকের 
ককাভিড -১৯ এ আক্ান্ত হওয়ার বা ককাভিড -১৯ িংক্মকণর কারকণ তীব্র অিলুস্থ হওয়ার িম্াবনা 
কবভশ োকক। আপনার েভে প্রভতবভন্তা কেকক োকক, তাহকে িলুস্থ োকার জন্ আপনার এ টিকা গ্রহণ 
করা অত্ন্ত জরুভর।

• টিকা গ্রহণ আপনাকক আপভন কে কাজগুকো করকত উপকিাগ ককরন, কেমন, অন্কের িকগে িময় 
কাটাকনা, কাকজ োওয়া, এবং িমাকজ কবর হওয়া- এগুকো ভনরাপকে করকত িাহাে্ ককর।

• োকের এ টিকাটি গ্রহণ করা িম্ব, তাকের জন্ এ টিকাটি গ্রহণ করা গুরুত্বপূণ্ণ। টিকা গ্রহণ আপনাকক 
িলুস্থ োককত িহায়তা করকব।

ককযাে প্রসিিন্ধী ি্সতি যসি সিজ্যািযা কনর: “ককে আমযার ভ্যাকসিে গ্রহণ করযা 
উসচি?”

আপসে ি�নি পযানরে...

কেিব ব্ভতি িলুস্থ এবং প্রভতবন্ী ব্ভতিকের ককাভিড-১৯ ি্াকভিন ভনকত িহায়তা এবং উৎিাহ প্রোকনর জন্ 
কাজ ককর োককন তারা এই কো বোর ভবষয়গুকোকক ভনকে্ণ ভশকা ভহিাকব ব্বহার করকত পাকরন। এই কো 
বোর ভবষয়গুকো ব্ভতিগত পে্ণাকয় ককোপকেন, িামাভজক কোগাকোগ মাধ্ম বা ভেভিত প্রবকন্ ব্বহার 
করা কেকত পাকর। এই ভনকে্ণ ভশকাটি “প্রক্াত্তর” আকাকর িাজাকনা হকয়কে এবং ককাভিড-১৯ ি্াকভিন িম্পকক্ণ  
প্রভতবন্ী ব্ভতিকের িাধারণত কেিব প্র্ োকক কিগুকোর নমলুনা প্রতলু ্ত্তর উপস্থাপন ককর। েভেও এিাকন একটি 
িাধারণ কাঠাকমা এবং নমলুনা প্রতলু ্ত্তর উপস্থাপন করা হকয়কে, আমরা এ ধরকনর ব্ভতিকের কিবায় ভনকয়াভজত 
এবং স্থানীয় িলুভবধাভের িকগে িম্পপৃতি ব্ভতি এবং িংস্থাগুকোকক প্রকয়াজন অনলুোয়ী এই বাত্ণ াগুকোকক িগেভতপূণ্ণ 
করার জন্ উৎিাভহত করভে। এই ভনকে্ণ ভশকাটি িাবেীে িাষায় কেিা হকয়কে এবং বলুভধি প্রভতবন্ী ব্ভতিকের 
দ্ারা ততভর এবং পে্ণাকোচনা করা হকয়কে।
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• োকের এ টিকাটি গ্রহণ করা িম্ব, তাকের জন্ এ টিকাটি গ্রহণ করা গুরুত্বপূণ্ণ। টিকা গ্রহণ আপনাকক 
িলুস্থ োককত িহায়তা করকব।

• ি্াকভিন গ্রহকণর পর িাধারণত আপনার মাধ্কম অন্ কারও শরীকর ককাভিড -১৯ িংক্মকণর িম্াবনা 
োকক না। এই টিকা গ্রহণ আপনার পভরবাকরর প্রভতবন্ী িেি্কক ভনরাপে রািকত িহায়তা করকব।

• আমরা জাভন কে, প্রভতবন্ী ব্ভতিকের ককাভিড -১৯ এ আক্ান্ত হওয়ার বা ককাভিড -১৯ িংক্মকণর 
কারকণ তীব্র অিলুস্থ হওয়ার িম্াবনা কবভশ োকক। আপনার পভরবাকরর কার েভে প্রভতবভন্তা কেকক োকক, 
তাহকে তাকের িলুস্থ রািার জন্ আপনার এ টিকা গ্রহণ করা অত্ন্ত জরুভর।

• োকের এ টিকাটি গ্রহণ করা িম্ব, তাকের জন্ এ টিকাটি গ্রহণ করা গুরুত্বপূণ্ণ। টিকা গ্রহণ আপনার 
পভরবার ও বন্লু বান্বকের িলুরভক্ত রািার িবকচকয় িাে উপায়।

• ি্াকভিন গ্রহকণর পর িাধারণত আপনার মাধ্কম অন্ কারও শরীকর ককাভিড -১৯ িংক্মকণর 
িম্াবনা োকক না। এই টিকা গ্রহণ আপনাকক িলুস্থ োককত িহায়তা করকব।

• কেকহতলু  আপনাকক কপশাগত কারকণ িশরীকর অন্কের িংস্পকশ্ণ আিকত হয়, আপনার ককাভিড -১৯ এ 
আক্ান্ত হওয়ার িম্াবনা কবভশ। টিকা গ্রহণ আপনার পভরবার ও বন্লু বান্বকের িলুরভক্ত রািার জন্ 
অত্ন্ত জরুভর।

• আপভন কে প্রভতবন্ী ব্ভতিকের কিবায় ভনকয়াভজত তারা ককাভিড -১৯ এ আক্ান্ত হকে তাকের তীব্রিাকব 
অিলুস্থ হওয়ার ঝলুঁ ভক কবভশ োকক। ি্াকভিন গ্রহণ তাকেরকক িলুস্থ রািার িবকচকয় িাে উপায়।

• টিকা গ্রহণ আপনাকক আপভন কে কাজগুকো করকত উপকিাগ ককরন, কেমন, অন্কের িকগে িময় 
কাটাকনা, এবং িমাকজ কবর হওয়া- এগুকো ভনরাপকে করকত িাহাে্ ককর।

প্রসিিন্ধী ি্সতির পসরিযানরর ককযাে িিি্ যসি সিজ্যািযা কনর: 
“ককে আমযার ভ্যাকসিে গ্রহণ করযা উসচি?”

যসি ককযাে সিনরক্ট িযানপযার্ট  প্রনেশেযা� সিজ্যািযা কনরে: “ককে আমযার 
ভ্যাকসিে গ্রহণ করযা উসচি?”

আপসে ি�নি পযানরে…

আপসে ি�নি পযানরে...
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• হ্াঁ। োরা ভনরাপকে টিকা গ্রহণ করকত পারকবন,তাকের িককেরই এটা কনওয়া উভচত।
• আপনার একবার ককাভিড -১৯ হকয় োককে আপভন আবার আক্ান্ত হকবন না কিটা ভচভকৎিাকিবীরা 
এিনও ভনভচিতিাকব বেকত পারকেন না। টিকা গ্রহণ আপনাকক আবার ককাভিড-১৯ এ আক্ান্ত হওয়া 
কেকক ভনরাপে োককত িাহাে্ করকব।

• কেিব ভশশুর বয়ি বাকরা বেকরর কবভশ, তাকের প্রভতবভন্তা োকুক বা না োকুক, তারা িবাই 
ককাভিড -১৯ ি্াকভিন গ্রহণ করকত পাকর। বাকরা বেকরর কম বয়িী ভশশুরা এিনও টিকা ভনকত 
পারকে না, ভকন্তু তারা শীঘ্রই হয়ত ি্াকভিন ভনকত পারকব।

• টিকা গ্রহণ করা আপনার িন্তান, পভরবার ও আপনার িন্তাকনর বন্লু  এবং িহপাঠীকের ককাভিড-১৯ 
কেকক ভনরাপে রািকত িাহাে্ করকব।

• ভকেলু ভশশু, তাকের প্রভতবভন্তা োকুক বা না োকুক, ভনভে্ণষ্ট ভকেলু অিলুস্থতাজভনত কারকণ ি্াকভিন 
ভনকত পাকর না। এ ব্াপাকর আপভন ভনভচিতিাকব না জানকে প্রেকম আপনার িন্তাকনর ভচভকৎিককর 
পরামশ্ণ গ্রহণ করা উভচত।

• ি্াকভিন গ্রহণ আপনার িন্তানকক স্লু কে, কম্ণকাকডে, বা অন্কের িাকে ভবভিন্ন অনলুষ্াকন পলুনরায় 
অংশগ্রহকণর কক্করে ভনরাপে োককত িাহাে্ করকব।

• ভশশুকের জন্ ি্াকভিনটি ভনরাপে ভকনা তা ভনভচিত করার জন্ প্রােভমক মূে্ায়কন কতজন প্রভতবন্ী 
ভশশু অন্তিলু্ণ তি ভেে তা আমরা জাভন না। ভকন্তু বত্ণ মাকন অকনক প্রভতবন্ী ভশশু ভনরাপকে তাকের টিকা 
গ্রহণ ককরকে।

যসি ককউ সিজ্যািযা কনর: “যসি আমযার ইনিযামন্্ই ককযাসভি-১৯ হনয় থযানক, 
িিওু সক আমযার ভ্যাকসিে গ্রহণ করযার প্রনয়যািে আনে ?”

যসি ককযানেযা প্রসিিন্ধী সশশুর মযা-িযািযা িযা অসভভযািক সিজ্যািযা কনরে, 
“আমযার প্রসিিন্ধী সশশুর সক ককযাসভি-১৯ ভ্যাকসিে কেওয়যা উসচি?”

আপসে ি�নি পযানরে...

আপসে ি�নি পযানরে...
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ভ্যাকসিনের সেরযাপত্যা

• ি্াকভিনটি ভনরাপে, এবং এটি কাজ ককর। ি্াকভিনটি আপনার জন্ ভনরাপে ভকনা কি িম্পকক্ণ  আকরা 
জানকত চাইকে আপনার একজন ভবশ্বস্ত ডাতিাকরর িাকে কোগাকোগ করা উভচত।

• কেিব ভচভকৎিককরা এই ি্াকভিন ভনকয় কাজ ককরকেন তারা ভনভচিত ককরকেন কে এটা িকে 
পভরকবশ,বয়ি এবং ভেকগের মানলুকষর জন্ ভনরাপে।

• ভনরাপত্তার স্াকে্ণ, প্রকত্ককক তাকের টিকা গ্রহণ করার পর েশ কেকক পকনকরা ভমভনট কিই স্থাকন োককত 
বো হয়। এটা করা হয় কারণ েভে কারও টিকা গ্রহকণ িারাপ প্রভতভক্য়া হয় তাহকে কেন কি একজন 
ভচভকৎিাকিবীকক পাকশ পান।

• ি্াকভিনটি ভনরাপে ভকনা তা ভনভচিত করার জন্ প্রােভমক মূে্ায়কন কতজন ব্ভতি অন্তিলু্ণ তি ভেে তা 
আমরা জাভন না। ভকন্তু বত্ণ মাকন অকনক প্রভতবন্ী ব্ভতিই ভনরাপকে তাকের টিকা গ্রহণ ককরকে।

• ভকেলু মানলুষ,তাকের প্রভতবভন্তা োকুক বা না োকুক, ভনভে্ণষ্ট ভকেলু অিলুস্থতাজভনত কারকণ ি্াকভিন 
ভনকত পাকর না। এ ব্াপাকর আপভন ভনভচিতিাকব না জানকে প্রেকম আপনার ভচভকৎিককর পরামশ্ণ গ্রহণ 
করা উভচত।

• গকবষকরা ককাভিড -১৯ ি্াকভিনটির ভনরাপত্তা পরীক্া স্ািাভবককর কচকয় দ্রুত করকত কপকরভেকেন 
কারণ অকনক ভচভকৎিাকিবীকক এটাকত কাজ করার জন্ অে্ণ এবং িময় কেওয়া হকয়ভেে।

*ষ্টব্: এই প্রক্র উত্তর ভনি্ণ র করকব প্র্কারী ব্ভতির বয়ি বা প্রভতবভন্তার উপর। এগুকো িাধারণ প্রভতভক্য়া 
ো প্র্কারী ব্ভতির উপর ভিভত্ত ককর িগেভতপূণ্ণ করা কেকত পাকর।

যসি একিে প্রসিিন্ধী ি্সতি* সিজ্যািযা কনরে: “ভ্যাকসিেটি সক আমযার 
িে্ সেরযাপি?”

যসি ককউ সিজ্যািযা কনরে: “আসম উসবিগ্ন কয ভ্যাকসিেটি খুি দ্রুি তিসর 
হনয়সে�। আসম কধীভযানি িযােি কয এরযা আমযার িে্ সেরযাপি সকেযা?”

আপসে ি�নি পযানরে...

আপসে ি�নি পযানরে...
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• েভে আপভন ভনভচিত না হন কে ি্াকভিনটি আপনার জন্ ভনরাপে, তাহকে আপভন আপনার ভবশ্বস্ত 
ভচভকৎিককর িাকে এ ব্াপাকর কো বেকত পাকরন।

• েভে ককউ এমন মকন ককরন কে টিকা গ্রহণ করায় তারা অিলুস্থকবাধ করকেন বা ব্ো অনলুিব করকেন, 
তারা তাকের ভবশ্বস্ত ভচভকৎিককক কিটা বেকত পাকরন, অেবা পভরবাকরর একজন ভবশ্বস্ত িেি্ বা বন্লু র 
কাকে িাহাে্ চাইকত পাকরন।

• ককাভিড -১৯ এ আক্ান্ত হওয়ার কচকয় টিকা গ্রহণ করা ভনরাপে।
• ভকেলু মানলুষ,তাকের প্রভতবভন্তা োকুক বা না োকুক, ভনভে্ণষ্ট ভকেলু অিলুস্থতাজভনত কারকণ ি্াকভিন ভনকত পাকর 
না। এ ব্াপাকর আপভন ভনভচিতিাকব না জানকে প্রেকম আপনার ভচভকৎিককর পরামশ্ণ গ্রহণ করা উভচত।

যসি একিে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “আসম কধীভযানি িযােি কয 
ভ্যাকসিেটি আমযার প্রসিিসন্িযা/স্যানস্্র িে্ সেরযাপি?”

আপসে ি�নি পযানরে...

ভ্যাকসিে গ্রহণ

• হ্াঁ, ি্াকভিনটি িবার জন্ ভবনামূকে্র।
• আপনার বীমা না োককেও ি্াকভিনটি ভবনামকূে্র।

• না। এমনভক আপনাকক েভে আপনার বীমার তে্ ভজজ্ািা করা হয়, তবলুও আপনাকক তা প্রোন করকত 
হকব না।

• আপভন েভে আপনার বীমার তে্ ভেকত িম্মত হন, তারপরও আপভন ভবনামকূে্ টিকা গ্রহণ করকত পারকবন।

ভকেলু ভকেলু রাজ্ এবং ফাকম্ণভি রাজ্/স্থানীয় পে্ণাকয় পভরচয়পরে িম্পভক্ণ ত ভবভিন্ন তে্ চায়; অন্গুকো জন্ম তাভরি 
এবং পলুকরা নাম চায়; বাভকগুকোর কক্করে ভকেলুই প্রকয়াজন হয় না। আমরা এটাকক িামনািামভন ককোপকেকন ভবকবচনা 
করার ভবষয় বকে মকন কভর।

যসি ককযাে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনর: “ভ্যাকসিেটি সক আমযার িে্ 
সিেযামনূ�্র?”

যসি একিে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “ভ্যাকসিে গ্রহণ করনি সক 
আমযানক আমযার িধীমযার িথ্ প্রিযাে করনি হনি?”

আপসে ি�নি পযানরে...

আপসে ি�নি পযানরে...
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• টিকা গ্রহণ করার জায়গাগুভে প্রভতবন্ীকের জন্ প্রকবশকোগ্ হওয়া উভচত। ভকন্তু আমরা জাভন কে 
অকনক জায়গায় কিই িলুকোগ কনই।

• অকনক ফাকম্ণভি এবং মলুভের কোকান এিন টিকা প্রোন করকে। েভে আপভন প্রকবশকোগ্তা ভনকয় ভচভন্তত 
হন, তকব টিকা গ্রহণ করার জন্ এগুকো িাে জায়গা।

• োওয়ার আকগ আপভন, অেবা আপনার পভরবাকরর ককান িেি্ বা িহায়তাকারী টিকা ককক্রে কে 
ককর আপভন ককাোয় টিকা গ্রহণ করকত পারকবন, অকপক্া করকত হকব ভক না, কক টিকা কেকব, অেবা 
আপনার অন্ ককান প্র্ োককে ভজজ্ািা করকত পাকরন।

• ককাভিড -১৯ ি্াকভিন গ্রহণ করারএকমারে উপায় হে একটি টিকা গ্রহণ। ককাভিড -১৯ এ আক্ান্ত 
হওয়া কেকক ভনকজর শরীরকক রক্া করার জন্ টিকা গ্রহণ িকব্ণাত্তম উপায়।

• টিকা গ্রহণ করার আকগ, আপনাকক কে ব্ভতি টিকা ভেকছেন তাকক ভজজ্ািা করকত পাকরন কে আপনার 
পভরবাকরর ককান িেি্/বন্লু / িহায়তাকারী আপনার পাকশ োককত পারকবন ভকনা।

• আপভন একটি নীরব, ব্ভতিগত জায়গায় টিকা গ্রহণ করকত চাইকত পাকরন।
• আপভন টিকা প্রোনকারী ব্ভতিকক ভজজ্ািা করকত পাকরন কে টিকা ভনকত আপনারককমন োগকত পাকর, 
কতক্ণ োগকত পাকর, এবং টিকা প্রোকনর িময় কেন তারা আপনাকক জানান।

• টিকা প্রোন করা হয় এমন ভকেলু ভকেলু জায়গায় নমলুনা িূচঁ আকে ো টিকা গ্রহণ করার পূকব্ণ আপভন 
কেিকত পাকরন।

যসি একিে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “টিকযানকন্দ্রটি সক আমযার িে্ 
প্রনিশনযযাগ্ হনি?”

যসি ককযাে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “আসম টিকযা গ্রহণ করনি এিং/
অথিযা িূঁচনক ভয় পযাই। টিকযা গ্রহণ করযার সক আর ককযাে উপযায় আনে?”

আপসে ি�নি পযানরে...

আপসে ি�নি পযানরে...

আপেযার এরযা কিনে রযাখযা প্রনয়যািে কয, টিকযা গ্রহণ করযার িময় আপেযানক ভযা� কিযা্ 
করনি িযাহযায্ করনি এমে যযা সকেু প্রনয়যািে িযা আপসে িিিময় চযাইনি পযানরে।
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• এটা আপভন ককাোয় োককন তার উপর ভনি্ণ র ককর।
• অকনক জায়গায়, একজন ভচভকৎিাকিবী আপনার বাভ়িকত একি আপনাকক টিকা ভেকত পাকরন।
• অকনক এোকায় এিন ভ্াম্মাণ ি্াকভিন ভলিভনক রকয়কে। আপনার কাোকাভে একটি িলুকঁজ কপকত, 
আপনার বাভ়ির ভজপ ককাডটি 438829 (GETVAX) এ পাঠান, www.vaccines.gov িাইকট ভিভজট 
করুন, অেবা 1-800-232-0233 এ কে করুন।

• শুধলু প্রভতবন্ীকের জন্ একটি নতলু ন ি্াকভিন িহায়তা কিবা রকয়কে। একক বো হয় DIAL। তারা 
টিকা গ্রহণ করকত ককাোয় কেকত হকব, কীিাকব কিিাকন কেকত হকব, এবং আপনার অন্ কে ককান 
প্রক্র উত্তর কপকত আপনাকক িাহাে্ করকত পাকর। আপভন তাকের DIAL@n4a.org এ ইকমইে করকত 
পাকরন অেবা 888-677-1199 নম্বকর কে করকত পাকরন।

• ককাভিড-১৯ ি্াকভিন গ্রহকণর কারকণ আপভন ককাভিড-১৯ এ আক্ান্ত হকবন না।
• টিকা কনওয়ার পর একককজকনর অনলুিূভত এককক রকম হকত পাকর। অকনককর হাকত ব্াো হকয়কে। ভকেলু 
কোককর মাোব্ো হকয়কে, লিান্ত কবাধ ককরকে , বা ব্ো অনলুিব ককরকে। কারও কারও জ্বরও ভেে।

• টিকা গ্রহণ করার পর এরকম কবাধ করা স্ািাভবক এবং ঠিক আকে। েভে আপভন টিকা গ্রহকণর পকর 
অিলুস্থ কবাধ ককরন, তাহকে এক বা েলুইভেন পকর কিটা চকে োওয়া উভচত।

• টিকা গ্রহণ করার পর অিলুস্থকবাধ না করাও স্ািাভবক এবং ঠিক আকে।
• টিকা গ্রহণ করার পকর ককয়ক ধরকনর প্রভতবভন্তা আপনাকক অিলুস্থ কবাধ করাকত পাকর। আপভন েভে 
আপনার প্রভতবভন্তার কারকণ টিকা গ্রহকণর পকর অিলুস্থ হওয়ার ভবষকয় উভদ্গ্ন কবাধ ককরন তকব আপভন 
আপনার ভচভকৎিককর িাকে কো বেকত পাকরন।

• েভে আপভন এমন ি্াকভিন গ্রহণ ককরন োর জন্ েলুটি টিকা গ্রহণ করার প্রকয়াজন হয়, তাহকে প্রভতটি 
টিকা গ্রহকণর পর আপনার অনলুিূভত ভিন্ন হকত পাকর।ভকেলু কোক প্রেম টিকা গ্রহকণর পকর অিলুস্থ কবাধ ককর, 
এবং অন্রা ভদ্তীয় টিকা গ্রহকণর পকর অিলুস্থ কবাধ ককর। ভকেলু মানলুষ উিয় টিকা গ্রহকণর পকরও স্ািাভবক 
কবাধ ককর! এ িবভকেলুই ভনরাপে এবং অনলুিব করা স্ািাভবক, এবং আপনার শরীকরর উপর ভনি্ণ র ককর।

• টিকা গ্রহণ করার পকর আপভন কেমনটাই অনলুিব ককরন বা না ককরন, আপনার শরীর তারপরও 
ককাভিড এর কারকণ িলুব কবভশ অিলুস্থ হওয়া কেকক ভনরাপে।

যসি একিে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “আমযার সক টিকযা গ্রহণ করযার 
িে্ ককযাথযাও কযনি হনি?”

যসি ককযাে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “আসম সক টিকযা গ্রহণ করন� 
অিসু্ হনয় যযাি?”

আপসে ি�নি পযানরে...

আপসে ি�নি পযানরে...

ভ্যাকসিনের পযার্্টপ্রসিসক্য়যা
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• প্রভতটি মানলুষ টিকা গ্রহণ করার পর ভিন্নরকম অনলুিব ককরন। ককউ ককউ অন্কের কচকয় িারাপ কবাধ 
করকত পাকরন। কবভশরিাগ মানলুষ এক বা েলুই ভেন পকর িাে কবাধ ককরন। আপভন েভে উভদ্গ্ন োককন 
এবং এ ব্াপাকর আরও জানকত চান তাহকে আপভন একজন ভবশ্বস্ত ভচভকৎিককর িাকে কোগাকোগ করকত 
পাকরন।

• ককাভিড -১৯ কেকক অিলুস্থ হওয়ার কচকয় টিকা গ্রহণ করা ভনরাপে। নানান ধরকনর প্রভতবভন্তার 
কারকণ মানলুষ ককাভিড -১৯ এর জন্ িলুব অিলুস্থ হকয় প়িকত পাকর অেবা মারাও কেকত পাকর। টিকা 
গ্রহণ করা আপনাকক ককাভিড-১৯ এর কারকণ িলুব অিলুস্থ হওয়া কেকক রক্া করকব।

• ভচভকৎিাকিবীরা বহু বের ধকর এইরকম ি্াকভিন ভনকয় কাজ ককর োকছেন এবং এর ভনরাপত্তা ভনভচিত 
করকত কাজ ককর োকবন।

যসি ককযাে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “আসম শুনেসে সকেু মযােষু টিকযা 
গ্রহনণর পর িসি্ই অিসু্ হনয় পন়েসে�। আসম কধীভযানি িযােনিযা কয এরযা 
আমযার িযানথ হনি েযা?”

আপসে ি�নি পযানরে...

ভ্যাকসিে গ্রহনণর পরিিতী িধীিে

• হ্াঁ, টিকা গ্রহণ করার পরও অল্প িংি্ক মানলুকষর ককাভিড-১৯ হকত পাকর। তকব এটি মকন রািা 
গুরুত্বপূণ্ণ কে টিকা গ্রহণ আপনাকক ককাভিড -১৯ এর কারকণ িলুব অিলুস্থ হওয়া বা মপৃতলু ্ কেকক রক্া 
করকব।

• ভকেলু ভকেলু প্রভতবন্ী ব্ভতির জন্ অিলুস্থতার ভবরুকধি ে়িাই করা কঠিন। এটা তাকের স্াকস্থ্র অবস্থা বা 
তারা কে ঔষধ গ্রহণ ককর তার কারকণ হকত পাকর। এটা, এমনভক টিকা গ্রহণ করার পকরও, তাকের 
শরীকরর জন্ ককাভিড -১৯ এর ভবরুকধি ভনকজকক রক্া করাকক কঠিন ককর তলু েকত পাকর। এ জন্ 
ককাভিড -১৯ কেকক ভনরাপে োককত আপনার ভচভকৎিককর িাকে পভরকল্পনা ককর কাজ করা প্রকয়াজন।

• এরকম হকত পাকর কে অিলুস্থ হওয়া কেকক আপনাকক ভনরাপে রািকত, ফ্লু টিকা গ্রহকণর মত প্রভত বের 
আপনার একটি নতলু ন ককাভিড-১৯ টিকা গ্রহকণর প্রকয়াজন হকত পাকর।

যসি ককযাে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “টিকযা গ্রহণ করযার পরও সক আসম 
ককযাসভি-১৯ এ আক্যান্ত হনি পযাসর?”

আপসে ি�নি পযানরে...
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• হ্াঁ, আপনাকক তারপরও ভনরাপত্তাজভনত ভকেলু ভনয়ম কমকন চেকত হকব, কেমন মাস্ পরা বা জনাকীণ্ণ 
জায়গা কেকক েকূর োকা। প্রভতটি রাজ্, শহর, এমনভক কোকাকনর ভনজস্ ভনয়ম োককত পাকর। 
গণপভরবহণ কেমন বাি, কলেন বা কমভডককে পভরবহণ ব্বহার করার িময় আপনাকক িবিময় মাস্ 
পরকত হকব।

•  কেিব ব্ভতির ভনভে্ণষ্ট ভকেলু প্রভতবভন্তা আকে বা োরা গ্রুপ কিটিংকি োককন তাকের জন্ ভনরাপত্তার 
ভনয়ম ভিন্ন হকত পাকর। আপনার েভে ভনরাপত্তার ভনয়ম িম্পকক্ণ  ককান প্র্ োকক তকব েয়া ককর আপনার 
ভচভকৎিককর িাকে কো বেলুন। 

•  এখযানে রযাি্ এিং স্যােধীয় িথ্ এিং িম্পি িসনিনিশ করুে

যসি ককযাে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “টিকযা গ্রহণ করযার পরও সক 
আমযানক মযাস্ক পরনি হনিএিং অে্নির কথনক িরূত্ব িিযায় রযাখনি হনি?”

আপসে ি�নি পযানরে...

সিনিচেযা করযার িে্ অে্যাে্ স্যােধীয়/আঞ্চস�ক প্রশ্ন

• ি্াকভিন অকনক জায়গায় কেমন, ভচভকৎিককর অভফি, ফাকম্ণভি, মলুভের কোকান এবং অন্ান্ পাবভেক 
কলেকি পাওয়া োয়।

• িপ্াকহর ভবভিন্ন ভেন এবং ভেকনর ভবভিন্ন িময় ি্াকভিন কেওয়ার জন্ ভনধ্ণারণ করা কেকত পাকর।
• অকনক জায়গা আপনাকক অ্াপকয়ন্টকমন্ট ো়িাই টিকা গ্রহণ করকত কেকব।
• অকনক এোকায় এিন ভ্াম্মাণ ি্াকভিন ভলিভনক রকয়কে ো আপনার বাভ়িকত আিকব। আপনার 
কাোকাভে একটি িলুকঁজ কপকত, আপনার বাভ়ির ভজপ ককাডটি 438829 (GETVAX) এ পাঠান,  
www.vaccines.gov িাইকট ভিভজট করুন, অেবা 1-800-232-0233 এ কে করুন।

•  শুধলু প্রভতবন্ীকের জন্ও একটি নতলু ন ি্াকভিন িহায়তা কিবা রকয়কে। একক বো হয় DIAL। তারা 
টিকা গ্রহণ করকত ককাোয় কেকত হকব, কীিাকব কিিাকন কেকত হকব, এবং আপনার অন্ কে ককান 
প্রক্র উত্তর কপকত আপনাকক িাহাে্ করকত পাকর। আপভন তাকের DIAL@n4a.org এ ইকমইে করকত 
পাকরন অেবা 888-677-1199 নম্বকর কে করকত পাকরন।

•  আপেযার কযােযাকযাসে একটি টিকযা ককন্দ্র কধীভযানি খঁুনি পযানিে কিিে্ রযাি্ এিং স্যােধীয় িথ্ িসনিনিশ 
করুে

যসি ককযাে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “আসম আমযার কযােযাকযাসে 
ককযাথযায় টিকযা গ্রহণ করনি পযাসর?”

আপসে ি�নি পযানরে...
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• টিকা অ্াপকয়ন্টকমন্টগুভে ভবভিন্ন উপাকয় কেমন কফাকন, অনোইকন এবং ওয়াক-ইন বা ড্াইি-থ্রু ভলিভনকক 
ভনধ্ণাভরত হকত পাকর।

• শুধলু প্রভতবন্ীকের জন্ও একটি নতলু ন, জাতীয় ি্াকভিন িহায়তা কিবা রকয়কে। একক বো হয় DIAL। 
তারা টিকা গ্রহণ করকত ককাোয় কেকত হকব, কীিাকব কিিাকন কেকত হকব, এবং আপনার অন্ কে ককান 
প্রক্র উত্তর কপকত আপনাকক িাহাে্ করকত পাকর। আপভন তাকের DIAL@n4a.org এ ইকমইে করকত 
পাকরন অেবা 888-677-1199 নম্বকর কে করকত পাকরন।

•  এখযানে রযাি্ এিং স্যােধীয় িথ্ এিং িম্পি িসনিনিশ করুে
•  অ্যাপনয়ন্টনমন্ট সে ্্টযারনণ মযােষুনক িযাহযায্ করযার িে্ যসি/কযখযানে কিিযাগুন�যা পযাওয়যা যযায় কি 

িম্পসক্ট ি িথ্ িসনিনিশ করুে
•  আপেযার ককন্দ্র কধী কিিযা প্রিযাে করনি পযানর কি িম্পনক্ট  িথ্ কযযাগ করনি পযানরে

•  এখযানে রযাি্ এিং স্যােধীয় িথ্ এিং িম্পি িসনিনিশ করুে (কযমে উিযার/স�ের, গণপসরিহণ, 
কমসিনক� পসরিহণ) 

•  আপেযার ককন্দ্র কধী কিিযা প্রিযাে করনি পযানর কি িম্পনক্ট  িথ্ কযযাগ করনি পযানরে 

•  এখযানে রযাি্ এিং স্যােধীয় িথ্ এিং িম্পি িসনিনিশ করুে
•  আপেযার ককন্দ্র কধী কিিযা প্রিযাে করনি পযানর কি িম্পনক্ট  িথ্ কযযাগ করনি পযানরে
• জাতীয় পে্ণাকয় CDC এর তে্াভে কপকত ভিভজট করুনঃ 

• www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html 
• www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm 

যসি একিে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “আসম কধীভযানি টিকযা গ্রহনণর 
িে্ অ্যাপনয়ন্টনমন্ট করি?”

যসি একিে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “আসম গযাস়ে চযা�যাই েযা। 
আসম কধীভযানি একটি টিকযা ককনন্দ্র কযনি পযাসর?”

যসি ককযাে প্রসিিন্ধী ি্সতি সিজ্যািযা কনরে: “ককযাথযায় আসম আরও িথ্ কপনি 
পযাসর?”

আপসে ি�নি পযানরে...

আপসে ি�নি পযানরে...

আপসে ি�নি পযানরে…


