
COVID-19 টীকাকরণর একটা নির্দে নিকা  

নক কারর্ি আফিার COVID-19 টীকা নিওয়াটা গুরুত্বপূণে? 

আফনার COVID-19 টীকা পাওয়ার কারনন, আফনন সুরক্ষিত থাকবা আর আফনার পক্ষরবার আর যারা আফনার দেখাশুনা 

করইন তারার সুরিা অইনতা পানর। 

 
COVID-19 টীকা মারাত্মক অসুখর ঝুক্ষক কম করা আর জীবন বাচাইনতা পানর, NHS আর সামাক্ষজক দেখাশুনার পক্ষরনেবার 

উপনর চাপ কম করনবা। 

 
কারা COVID-19 টীকা পাইতা পারইি? 

NHS মানুেরানরর তারার টীকার লাক্ষিয়া চরণ ক্ষিক্ষিনত আনবেন জানার কারণ টীকার সরবরানের অনুমুেন দেওয়া অইনে।  

দজনানরল দেকটিশনার (GP) দেকটিস তারার দরািীর তাক্ষলকা লইয়া কাম কররা আর দেশ জুক্ষ়িয়া একটা স্থানীয় দকনে টীকা 

বুক্ষকিংর লাক্ষিয়া আমন্ত্রণ জানাইবা।  

NHS বতত মানন অউসব মানুেরানর COVID-19 টীকার েস্তাব ক্ষেরা যারার দকারনা িাইরাসর ঝুুঁ ক্ষক দবক্ষশ: 

1. বু়িা মানুেরার লাক্ষিয়া দেখাশুনাকারীর ঘনরা থাকা বাক্ষসন্দারা আর তারার দেখাশুনাকারী 

2. 80 বের আর এর দবশী বয়সী সব; আর ফ্রন্টলাইন দেল্থ আর দেখাশুনাকারী কমীরা 

3. 75 বের আর এর দবক্ষশ সব 

4. 70 বের আর এর দবক্ষশ বয়সী সব; আর যারা ক্ষনোক্ষনক িানব খুব দবক্ষশ অরক্ষিত।   

   
নকলাি নরাগীরার্র টীকাকরণর লানগয়া আমন্ত্রণ জািানি অইর্ া? 

দবক্ষশর িাি মানুেরানর দফান, দটক্সট বা েয় তারার GP বা দনশননল বুক্ষকিং ক্ষসনেমর ক্ষচঠির মাইধ্যনম আমন্ত্রণ জানাক্ষন অইনবা; 

ইটাত আফনার NHS নম্বর সইনত আফনার এনপানয়ন্টনমন্ট বুক করা সম্বনে তব তইথ্য থাকনবা।  

 
েয়া কক্ষরয়া একটা এনপানয়ন্টনমন্ট স্লট সম্বনে আফনার GP সাজত াক্ষর/NHS দ্বারা যুিাযুি করার অনপিা করবা। 

 
COVID-19 টীকা কতটা কাইর্েকর? 

COVID-19 টীকার পইলা দ াজটা কনরানা িাইরাস থাক্ষকয়া িালা সুরিা দেওয়া উক্ষচত, ক্ষকন্তু দবক্ষশ ক্ষেনর সুরিা পাওয়ার 

লাক্ষিয়া আফনার উিয়টা দ াজ দনওয়া উক্ষচত। আফনার পইলা দ াজর থাক্ষকয়া 12 োপ্তা বাে আফনার দুই নম্বর দ াজটা 

লওয়া উক্ষচত।  

 
ইটাও সম্ভাবনা আনে দয আফনন টীকা লওয়া স্বনেও কনরানা িাইরাস পাইতা বা ে়িাইতা পারইন।  ইটা গুরুেপূণত দয আফনন 

সামাক্ষজক দূরে বজায় রাখার ক্ষননেত ক্ষশকা চালাই যাইবা আর দযখাননা মানুে থাক্ষকয়া দূনর থাকা কষ্টকর ইখাননা আফনার নানকা 

আর মুনখা কিাক্ষরিং ক্ষপক্ষন্দবা।  

 
COVID-19 এর লানগয়া  তে মার্ি নক টীকা উপলব্ধ? 

বতত মানন Pfizer/BioNTech আর Oxford/AstraZeneca COVID-19 টীকা উপলব্ধ আনে। উিয় টীকানরউ 

ক্ষনরাপে ক্ষেসানব দেখা দিনে, উচ্চ মাত্রার সুরিা েোন কনর, আর ইটানর দমক্ষ ক্ষসন এন্ড দেল্থনকয়ার দো াক্টস দরগুনলটক্ষর 

এনজক্ষি (MHRA) দ্বারা অনুমুেন দেওয়া অইনে।  িক্ষবষ্যনত অইন্য টীকার অনুমুেন দেওয়া অইনতা পানর, ক্ষকন্তু ইগুলা 



সবনর ক্ষনোক্ষনক পরীিণ আর ক্ষনরাপিা পরীিার মানঝ ক্ষেয়া যাইনত লািনবা দযলান অইন্য সব লাইনলিোপ্ত ওেুধগুলার লাক্ষি 

করা অয়। 

 
টীকাত নকতা পশু জাতীয় পণ্য আর্ে নি? 

অনুমুক্ষেত COVID-19 টীকাত কুনু পশু জাতীয় পণ্য, ভ্রুণ পণ্য, বা মাইনরাক্ষচপস নাই।  টীকাটা সক্ষরয় িানব মক্ষজে আর 

ইমাম দনশননল এ িাইসক্ষর দবা ত  (MINAB) আর অইন্য ধমীয় দনতা দ্বারা েচার করা অর।  

 
টীকাত কুনু লাইি িাইরাস নাই আর ইটা আফনানর COVID-19 ক্ষেনতা নায়। ইগুলা কুনু িানবই আফনার ক্ষ এনএ েিাক্ষবত 

করনতা নায়।   

 
NHS নকতা আত্মন শ্বাসী নি নর্ টীকাটা নিরাপদ? 

অয়। NHS তখনও পযতন্ত কুনু COVID-19 টীকার েস্তাব ক্ষেতা নায় যতিণ পযতন্ত ইটা স্বতন্ত্র ক্ষবনশেজ্ঞরা ইটানর ক্ষনরাপে 

ক্ষেসানব রাজী না অইন। MHRA, অক্ষফক্ষশনয়ল UK দরগুনলটর, কইেইন দয বতত মান টীকার উিয়টা অইনলা ক্ষনরাপে আর 

ইটা উচ্চ মাত্রার সুরিা দেয়।   

 
টীকা নকর্ে নকতা করা অয়? 

টীকাকরণ দকেগুলাত সতকত তামূলক িানব আিন্তুকরার দববস্থাপনা করা অয় ইটা ক্ষনক্ষিত করার লাক্ষিয়া দয মানুেরা সামাক্ষজক 

দূরের েয়ুজনীয়তা পালন কনর।   আফনন যখন আফনার এনপানয়ন্টনমনন্টা উপক্ষস্থত অইবা আফনার উক্ষচত একটা মাস্ক ক্ষপন্দা, 

যক্ষেনা আফনানর ক্ষচক্ষকত্সািত কারনন ো়ি দেওয়া অয়।   

 
আফনার এনপানয়ন্টনমন্টর সময় আফনার যক্ষে একজন দুিােী বা অইন্য সোয়তার েরকার অয়, েয়া কক্ষরয়া অক্ষিক দকনে ইটা 

জানাইবা।  আফনার এনপানয়ন্টনমনন্টা উপক্ষস্থত অওয়া লইয়া আফনার যক্ষে কুনু উনদ্বি থানক তাইনল আফনার GP দেকটিসর 

লনি কথা কইবা।  

 
নকতা পাশ্বে-প্রনতনিয়া নদখা নদওয়ার সম্ভা িা আর্ে? 

সব ওেুধর মনতা, টীকার পার্শ্ত-েক্ষতক্ষরয়া থাকনতা পানর। ইগুলার দবক্ষশর িাি োলকা আর স্বল্প-ক্ষময়াক্ষে, আর েক্কলর দিনত্র 

ইগুলা দেখা দেয় না। এমনক্ষক পইলা দ াজ লওয়ার বানে আফনার লিণ দেখা ক্ষেনলও, আফনার দুই নম্বর দ াজটা লওয়া 

উক্ষচত।  

 
খুব সাধারণ পার্শ্ত-েক্ষতক্ষরয়ার মানঝ অইনলা: 

▪ আফনন োতর দযখাননা ইনেকশনটা লইবা ইখাননা দবেনা, িারী অনুিব আর ফুক্ষল যাওয়া দেখা দেওয়া। ইটা টীকার 

1-2 ক্ষেন বানে সবচাইনত খারাপ অইনতা পানর। 

▪ পক্ষরশ্রান্ত অনুিব অওয়া 

▪ মাথার দবেনা, সাধারণ দবেনা, বা োলকা ফু্লর মনতা লিণগুলা 

▪ অসুস্থ অনুিব বা অওয়া।  

 
এখনও পযতন্ত কনয়ক ক্ষমক্ষলয়ন মানুেনর COVID-19 টীকা দেওয়া অইনে আর মারাত্মক পার্শ্ত-েক্ষতক্ষরয়ার ক্ষরনপাটত  দযমন 

অযালাক্ষজত ক েক্ষতক্ষরয়া, খুব কম দেখা দিনে। কুনু েীঘত-কালীন জঠিলতা দেখা দিনে না।  

 
যক্ষে টীকার কারনণ আফনার কুনু েক্ষতক্ষরয়া দেখা দেয়, ইটা সাধারণত ক্ষমক্ষনটর ক্ষিতনর ঘনট। টীকা দেওয়া কমীরানর অযালাক্ষজত ক 

েক্ষতক্ষরয়া সামলাইবার েক্ষশিণ দেওয়া আনে আর ইগুলানর অক্ষবলনম্ব ক্ষচক্ষকত্সা করা অয়। 



 
 
আমার দুই িম্বর টীকাটা কুি সময় নদওয়া উনিত? 

UK ক্ষচফ দমক্ষ নকল অক্ষফসার পইলা আর দুই নম্বর টীকার মানঝ লাম্বা সময়র (12 োপ্তা পযতন্ত) সময়র লাক্ষি রাজী অইেইন 

যানত দবক্ষশর িাি মানুে তারার পইলা দ াজটা লইতা পারইন। আফনার দুই নম্বর দ াজটা একই ধরণর টীকার লওয়া উক্ষচত।   

 
আফর্ি র্নদ গর্ে  তী, গর্ে  তী অওয়ার নিন্তা করইি  া স্তি পাি করাইি তাইর্ল জািাই া। 

ইলান কুনু েমাণ নাই দয আফনন িিত বতী অইনল COVID-19 টীকা অক্ষনরাপে অইনবা, ক্ষকন্তু আফনানর ক্ষনয়ক্ষমত িানব 

টীকার েস্তাব দেওয়ার লাক্ষিয়া আনরা দবক্ষশ েমাণ েরকার। 

 
টীকাকরণ সম্বনে আফনার GPর লনি কথা কইবা যক্ষে 

• আফনন দযখাননা কাম করইন এর কারনন আফনার কনরানা িাইরাস অওয়ার ঝুক্ষক দবক্ষশ থানক 

• এমন কুনু স্বাস্থযজক্ষনত অবস্থা থানক যার মানন অইনলা আফনার কনরানা িাইরাসর মারাত্মক জঠিলতার ঝুক্ষক দবক্ষশ 

 
আফনন স্তনপান করাইনলও আফনন COVID-19 টীকা লইতা পারবা। 

 
টীকাকরণর বানে আফনার িিত পাত করার েরকার নাই। টীকার কারনন আফনার বা আফনার বাইচ্চার COVID-19 অইনতা 

নায়। ইলান কুনু েমাণ নাই দয বুঝায় দয টীকার কারনণ পুরুে বা নারীর েজনন িমতা কনম।  

 
আনম  তে মার্ি COVID-19 এ অসুস্থ, আনম নকতা টীকা লইতাম পানর নি? 

আফনার যক্ষে বতত মানন COVID-19 থানক, বা COVID-19 এর মনতা একই ধরণর লিনণ অসুস্থ থাকইন, আফনন সুস্থ না অওয়া 

পযতন্ত টীকা দনওয়া উক্ষচত নায়। 

 
আমার ইনতমর্েই COVID-19 অইর্ে, সুতরাাং আমার নকতা ত ুও টীকাকরণর দরকার আর্ে নি? 

অয়, আফনার তা স্বনেও টীকা দনওয়া লািনবা।  বতত মানন ইলান কুনু েমাণ নাই দয দযসব দলাকরার COVID-19 অইনে 

তারার ই িাইরাসর লাক্ষি েীঘতকালীন ইমুউক্ষনটি ততরী অইনে।  


