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এই তথ পে র যাবতীয় তথ  12িট ভাষায় অিডও রকেড 
পাওয়া যায়। অনু হ কের স কযু  কাডিট আপনার াট 
ফােনর ক ােমরা িদেয় ান কের িনন। এিট তখন আপনােক 

সরাসির রকিডংয় িনেয় যােব।

যিদ ভ াকিসন (িটকা) স েক আপনার কান  বা উে গ 
থােক তাহেল একজন পশাদার া কম  সে  কথা বলেবন। 
আপনার ভ াকিসন নওয়া জ রী কারণ াভািবক জীবেন 

িফের যাওয়ার জন  ভ াকিসনই সেবা ম উপায়।

যিদ থম দফায় ভ াকিসন না িনেয় থােকন, তেব এখেনা 
দরী হেয় যায়িন। আমরা িদেত ত আিছ যখন আপিন 

িনেত ত।

কািশত জনু 2021Bengali

অনু হ কের িভিজট ক ন 
www.nhs.uk/covidvaccine
সমসামিয়ক তেথ র জন

আমরা কন মেন কির কািভড-19 
ভ াকিসনেক আপনার ‘হ া’ বলা উিচত

ড র স ামুেয়ল হ র- গামা

ানীয় িজিপ এবং চ ােপলটাউন াইমারী 
কয়ার নটওয়ােকর ি িনক াল ডাইের র

দইু মােসরও একট বিশ আেগ আিম থম ডাজ িনেয়িছ। ি তীয়টা 
িকছিদেনর িভতেরই নব। আমার ী িলড্ স জনােরল ইনফারমািরেত কাজ 
কেরন। িতিনও ভ াকিসন িনেয়েছন। সুতরাং এর বিশ আর িক বলব?

আিম জািন িকছ লাক ভ াকিসন িনেত ি ধা কেরেছন। ওরা ভ াকিসন 
হণকারীেদর িক হয় তা আেগ দেখ িনেত চান। দঃুেখর িবষয় য, ইউেক-
ত 120,000 এর অিধক লাক কািভড-19 রােগ মারা গেছন। তেব 
সুসংবাদ হেলা 31 িমিলয়েনর বিশ লাক (20/05/21 তািরেখ সিঠক) 
ভ াকিসেনর থম ডাজ িনেয়েছন। তেব এখেনা আেরা অেনক দরূ যেত 
হেব। বাইেবেল বলা হেয়েছ, ‘ ােনর অভােব আমার লাকরা ংস হয়’। 
ভ াকিসন পু ানুপু  ভােব পরী া করা হেয়েছ। সুতরাং য ভ াকিসনই 
িনেত বলা হয় না কন, অনু হ কের সটা িনেয় নেবন। আসুন আমােদর 
পিরবার ও কিমউিনিটর জন  সিঠক কাজিট কির। িনরাপদ থাকুন!
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যত বিশ স ব মানুষ ভ াকিসন নেবন াভািবক জীবেন িফের যাওয়ার 
আশা আমােদর ততই বিশ থাকেব।

কািভড-19 এর িকছ ভ াকিসন স েক মানুেষর িকছ উে েগর উ র সহ, 
আমরা ায়ই েন থািক এমন ে র উ র এই তথ পে  তেল ধরা হেয়ছ।

মানুষ কন কািভড-19 এর ভ াকিসন িনেয় সতকতা অবল ন কেরন তা 
আমরা বুিঝ। তেব কািভড-19 একিট মারা ক রাগ, যা আপনার অব া 

তর কের তলেত পাের এবং আপনােক হাসপাতেল ভিত হেত পাের। 
আপনার কাছ থেক আপনার পিরবােরর এমন কােরার কােছ ভাইরাস যেত 
পাের িযিন বিশ ঝুঁিকপূণ। এেত য কােনা কউ দীঘ সময় - স ােহর পর 
স াহ এবং মােসর পর মাস - কািভেডর উপসেগ ভগেত থাকেত পােরন। 
উপসেগর মেধ  ধানত থাকেত পাের, চরম াি  (পির াি ), াসক , 
বুেক ব থা বা আঁটসাট অনুভিত, রণশি  বা মেনােযাগ সমস া (“ ইন 
ফগ”), ঘুেমর অসুিবধা (িন াহীনতা); বুেক ধড়ফড় করা এবং মাথা ঘারা।

আমরা জািন য িবিভ  কিমউিনিট অসমানুপািতক হাের কািভড-19 ারা 
ভািবত হেয়েছন। িদ অিফস ফর ন াশনাল ািটি কস (ও এন এস) াক 

এবং সাউথ এিশয়ান কিমউিনিটর লাকজন কািভড 19 ারা সবেচেয় 
বিশ আ া  হওয়ার কারণ তেল ধেরেছ। িকছ কারণ হেলা:

 পশা: িকছ পশায় জািতগত সংখ ালঘু স দােয়র লাকরা বিশ কাজ 
কেরন। এই পশার লাকেদর কািভড-19 ারা আ া  হেয় মারা 
যাওয়ার স াবনা বিশ থােক, যমন া  পশার লাক, যানবাহন কম , 
িনরাপ াকম , পির তাকম  ও কয়ার ওয়াকার।

 য বাসগৃেহ বিশ মানুষ বাস কেরন সখােন কািভ-19 হওয়ার বিশ 
ঝুঁিক থােক। একািধক জ  একই ঘের বাস কেরন যা জািতগত 
সংখ ালঘু স দােয়র মেধ , িবেশষ কের পািক ানী, বাংলােদশী এবং 
ইি য়ান কিমউিনিটর লাকেদর মেধ , ায়ই দখা যায়। িবেশষ কের 
জনাকীণ পিরবাের বসবাসকারী বৃ  লাকেদর ারা িনেজেদরেক িশ  
করা (এেকবাের িবি  থাকা) সমস া হয়।
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প া র স ামুেয়ল 
অবাফাইেয়

আরিসিসিজ, (এভারলাি ং 
ফাদাস এেস িল), িলড্ স

দঃুেখর িবষয় য কািভ-19 ভাইরাস 2019 এর শষ া  থেক িব জেুড় 
তা ব চালাে , এবং এখেনা চািলেয় যাে । তেব আমরা গড এর কােছ 
কৃত  য, িতিন আমােদর াথনা েন ভ াকিসন আিব ারকেদরেক ান 
িদেয় ভ াকিসন আিব ার করেত িদেয়েছন, যা সং মণ ও মৃত র হার 
কমােত সাহায  করেছ।

ি ান িহেসেব আমরা ধেমর মানুষ। বাইেবল আমােদরেক সতক কের 
িদেয়েছ আমরা যন ভাল কােজর মাধ েম আমােদর ধেমর পিরচয় দই, 
তা না হেল ধম হেয় যােব মৃত ( জমস 2: 14-26)। আমােদর লড িজসাস 
াই  আমােদরেক িশ া িদেয়েছন, গেডর কােছ াথনা করার সময় 

আমরা যন িবপযেয় না পড়ার াথনা কির, সতকতা অবল ন কের 
আমােদরেক ব ি গত দািয়  পালন করেত হেব ( ম ািথউ 26: 36-41)। 
একইভােব বাইেবল আমােদরেক বেলেছ সব সময় সবিকছ পরী া কের 
িনেত এবং ভাল িজিনষেক আঁকেড় ধরেত ( আই থস, 5: 21)।

আিম মেন কির ভ াকিসন হেলা সই েদর াথনার ফসল। তাই আিম 
সকলেক ভ াকিসন নয়ার অনুেরাধ করিছ যখন নওয়ার সময় আসেব। 
আিম থম ডাজ িনেয় ফেলিছ। এখন ি তীয় ডােজর অেপ ায় আিছ। 
গড আপনােদর ম ল ক ন এবং িয  ি ে র নােমর িভতের রাখুন।
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ভ াকিসন স েক আিম অেনক জব েনিছ -
িকভােব বুঝব তা সত  না িমথ া?

কােনা তথ  জানার বা শানার পর এর উৎস স েক ভােলাভােব যাচাই 
বাছাই কের নেবন। আমরা জািন অেনক জব এবং ভল তথ  ছিড়েয় 
িছিটেয় আেছ। আমরা জািন িকছ মানুষ কন সহেজ জেব কান িদেয় 
দন।এনএইচএস িনভরেযাগ  তথ সূে র িলংকসহ ভ াকিসন স েক 
অেনক তথ  িদেয় একিট ওেয়বেপইজ তির কেরেছ। 

www.nhs.uk/covidvaccine

www.gov.uk/coronavirus

িলডেস আমরা িবিভ  ধরেনর তথ সাম ী তির কেরিছ, যােত আপিন 
ভ াকিসন স েক সবিকছ জেন েন ভাল িস া  িনেত পােরন।

অনু হ কের িভিজট ক ন:

www.leedsccg.nhs.uk/covid-vaccine

ভ াকিসন নয়া বাধ তামূলক নয়; তেব তা কািভড-19- ক পরািজত করার 
 সুেযাগ কের িদেয়েছ। আপনােক ও আপনার ভােলাবাসার মানুষেদরেক 

সহ, এনএইচএস- ক র া করেত ভ াকিসন সাহায  করেব।
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ভ াকিসন িক াক, এিশয়ান এবং জািতগত 
সংখ ালঘু কিমউিনিটর জন  িনরাপদ?

গেবষণায় দখা িগেয়েছ য িবিভ  জািতেগা র লাকেদর জন  ভ াকিসন 
সবদা িনরাপদ ও কাযকর।

 ফাইজােরর গেবষণায় অংশ হণকারীেদর মেধ  িছেলন 9.6% াক/
আি কান, 26.1% িহ ািনক/ল ািটেনা এবং 3.4% এিশয়ান।

 অ েফাড/অ া ােজেনকার গেবষণায় অংশ হণকারীেদর মেধ  িছেলন 
4.6% াক এবং 3.5% এিশয়ান

 মডানার গেবষণায় অংশ হণকারীেদর মেধ  িছেলন 4.6% এিশয়ান এবং 
9.7% আি কান আেমিরকান।

গেবষণা স েক ব ািনক তথ  সহ, গেবষণায় অংশ হণকারীেদর স েক 
িব ািরত তথ  পাবিলক অ ােসসেম  িরেপােট রেয়েছ।

িরেপাট েলা িনেচর ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব:

www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-
of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19

www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-
of-covid-19-vaccine-astrazeneca

www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-
of-covid-19-vaccine-moderna
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ভ াকিসন খুব ত বানােনা হেয়েছ -
সুতরাং িব াস করা যায় িক?

ভ াকিসন তিরর জন  িব জেুড় িব ানীরা অভতপূব ভােব একেযােগ 
কাজ কেরেছন এবং ব াপক অথায়ন করা হেয়েছ।িব ব াপী েচ ার 
কারেণ িব ানীরা ত কাজ কের অেনক বছেরর কাজ কেয়ক মােস শষ 
কেরেছন।

ােসবক না থাকেল কান ব ািনক পরী া স ব হয় না। কািভড-19 
ভ াকিসেনর ে , যা মহামারী চলাকােল তির করা হি ল, হাজার হাজার 

ােসবক খূব ত িনেয়াগ করা হেয়িছল ভ াকিসেনর িনরাপ া ও 
কাযকারীতা পরী া করার জন । িক  সাধারণ পিরি িতেত পরী ার জন  
আরও বিশ সময় লাগেতা কারণ লাকজন অংশ িনেত সমথ হেতন না - বা 
ই ক থাকেতন না - িবিভ  কারেণ যমন কােজর দায়-দািয়ে র কারেণ।

ইউ. ক- ত ব বহােরর জন  অনুেমািদত ভ াকিসন েলা ত  মিডিস  
অ া  হলথেকয়ার াডা ্ স র েলটির এেজি  (MHRA)-র িনরাপ া, 
মান ও কাযকারীতার কেঠার মানদ  পূরণ কেরেছ। য কােনা লাইেস া  
ঔষেধর মতই য কােনা ভ াকিসনও অনুেমাদন পাওয়ার আেগ সকল 
কার ব ািনক ও িনরাপ া পরী া পার হেয় আসেত হয়। এম.এইচ.

আর.এ আ জািনক িনরাপ া মানদ  অনুসরণ কেরন।

িবিভ  বয়েসর ও িবিভ  জািতগত উৎেসর 20,000 লােকর উপর পরী ায় 
দখা িগেয়িছল ভ াকিসন েলা কাযকরী এবং িনরাপদ।

13

ডঃ ি ি না কা াশ

িপিডয়াি ক কািডওলিজ , 
িলড্ স িচলে  হসিপটাল

কািভড-19 এর ভ াকিসন িনরাপদ ও কাযকরী। অন  য কান ভ াকিসন 
বা ঔষেধর মত কািভড-19 এর ভ াকিসন েলােকও সমানভােব পরী া-
িনরী া করা হেয়েছ। পরী ায় দখা গেছ ভ াকিসন েলা িনরাপদ এবং 
কািভড 19 এর িব ে  শ  সুর া দান কের।

জীবজ র বা েণর কােনা উপাদান কােনা ভ াকিসেন নই। ভ াকিসন 
আপনার িডএনএ পিরবতন করেব না।

কািভড-19 ভ াকিসন দইু ডােজ দয়া হয়। তাই সেবা  সুর া লােভর 
জন  দইুিট ডাজ নয়াই আপনার জন  জ রী। সুতরাং ভ াকিসেনর উভয় 
অ াপেয় েমে ই উপি ত হেবন।

ভ াকিসন স েক আপনার কােনা িচ া থাকেল অনু হ কের আপনার 
িজিপর সে  কথা বলেবন। িতিন আপনােক িব  ও িনভরেযাগ  তথ  
দেবন। তাই আপনােক যখন ভ াকিসন নয়ার জন  ডাকা হেব তখন 
অনুেরাধ কের সটা িনেয়েনেবন।যত বিশ লাক কািভড-19 ভ াকিসন 
নেবন াভািবক জীবেন িফের যাওয়ার আশা আমােদর ততই বিশ থাকেব।

ভ াকিসন কািভড-19 থেক আপনার অব া তর হওয়া থেক র া 
করেব। তারপেরও আপনার কাছ থেক অন েদর কােছ ভাইরাস যেত 
পাের। সুতরাং ভ াকিসন নওয়ার পেরও িনরাপ া িনয়ম েলা মেন চলা 
অত াবশ ক - মুেখ আবরণ লাগােনা,িনয়িমত হাত ধায়া এবং যথাস ব 

ে  2 িমটার দরূ  বজায় রাখা।
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ভ াকিসন কতিদন কাযকর থাকেব এবং 
আমােক িক বারবার তা িনেত হেব?

কািভড-19-এ আ া  যেকােনা কােরার অব া তর হেত পাের বা 
দীঘকালীন উপসেগ (দীঘ কািভেড) ভগেত পােরন। গেবষণায় দখা গেছ 
য ভ াকিসন তর অসু  হওয়া বা কািভড-19 থেক মারা যাওয়ার 
ঝুঁিক কমায় এবং এর পাশাপািশ ভাইরাস ারা সং ািমত হওয়া বা ভাইরাস 
ছড়ােনার ঝুঁিকও কমায়। 1 নং ডাজ আপনােক দেব ডাজ নয়ার পর 
থেকিতন বা চার স ােহরসুর া। তেব শ  দীঘকালীন সুর ার জন  
আপনােক 2 নং ডাজ িনেত হেব।

ডঃ অমল পল

লাকাল িজিপ এবং বামা স, 
হয়ারিহল্ স অ া  িরচম  িহল াইমারী 
কয়ােরর ডাইের র

কািভড-19 ভ াকিসন স েক িব  এবং িনভরেযাগ  তেথ র জন  
এনএইচএস এর ওেয়বসাইেট যান (www.nhs.uk/CovidVaccine) 
অথবা কানও া েসবা পশাদােরর সােথ কথা বলুন। এিট পূণ য 
রাগীরা যন বুঝেত পােরন িকভােব ভ াকিসনিট তােদরেক রাগ থেক র া 
করেত এবং তর অসু  হওয়ার ঝুঁিক াস করেত সহায়তা করেব।

যত বিশ লাক কািভড-19 ভ াকিসন নেবন াভািবক জীবেন িফের 
যাওয়ার আশা আমােদর ততই বিশ থাকেব। তাই আপনােক যখনভ াকিসন 
নয়ার জন  ডাকা হেব তখন অনু হ কের সটা িনেয় িনেয় ভাইরাস ব  
করেত সাহায  করেবন।

5

ভ াকিসন িকভােব কাজ কের?
ভ কািসন িক আমার িডএনএ পিরবতন করেব?

অন ান  সব ভ াকিসেনর মেতা, কািভড-19 ভ াকিসন িল আপনার 
শরীরেক ভাইরােসর িব ে  লড়াই করেত শখােব। ভ াকিসন িল ভাইরাস 
থেক একিট ািটন তির কের, যা সুর া তিরর জন  পূণ। ািটন 
সং মেণর িব ে  লড়াই করার জন  অ াি বিড এবং কাষ তির করেত 
শরীেরর রাগ িতেরাধ ব ব ােক উ ীিপত কের।

ভ াকিসেনর উপাদান িল কেয়ক িদেনর মেধ  শরীর থেক বর হেয় যায়। 
ভ াকিসন িল আপনার িডএনএ বা জেনিটক উপাদান পিরবতন করেব না।

আমার ধেমর জন  ভ াকিসন েলা িক উপযু ?

বতমােন অনুেমািদত কািভড-19 ভ াকিসন িলেত কানও াণীর বা 
েণর উপাদান নই। মুসলমান, িহ  ুএবং ই িদ ধমাবল ী নতারা সকেলই 

বেলেছন য, ভ াকিসন িল তােদর ধেমর মানুেষর জন  উপযু  এবং তা 
িনেত কােরার ি ধা করা উিচত নয়।
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ভ াকিসন িল িক পু ষ এবং মিহলােদর জনন 
মতােক ভািবত করেত পাের?

রয় াল কেলজ অব অবে ি িশয়ানস অ া  গাইেনােকালিজ স এবং 
রয় াল কেলজ অব িমডওয়াইফস থেক বলা হেয়েছ য কািভড-19 
ভ াকিসন িলর ারা জনন মতা ভািবত হওয়ার কানও মাণ নই।

ডাঃ গায় ী আিমরথািলংগাম, কনসালট া , পাবিলক হলথ ইংল া , 
ন াশনাল ইিমউনাইেজশনিটম:

"গেবষণায় দখা গেছ য, অন ান  ভ াকিসেনর মেতা এই ভ াকিসন েলা 
দওয়ার পর ভ াকিসেনর উপাদান েলা আপনার িল  ি েত চেল যায়। 
তারপর কেয়ক িদেনর িভতের শরীর থেক বজ  িহসােব বর হেয় যায়। তাই 
এমন কানও ি য়া নই যার মাধ েম এই ভ াকিসন েলা আপনার বতমান 
বা ভিবষ ৎ জনন মতােক ভািবত করেত পাের।"

আিম যিদ গভবতী হই তেব আিম 
িক ভ াকিসন িনেত পারেবা? 

জেয়  কিমিট অন ভ াকিসেনশন অ া  ইমুনাইেজশন ( জিসিভআই) 
গভবতী মিহলােদর জন  কািভড-19 ভ াকিসন স েক নতন পরামশ 
জাির কেরেছ।

জিসিভআই (JCVI) পরামশ িদেয়েছ য, বয়স এবংডা ারী মেত 
ঝুঁিকপূণব ি , ইত ািদ িবেবচনায় িনেয় গভবতী মিহলােদরও বািক 
জনসংখ ার সােথ একই সমেয় কািভড-19 ভ াকিসন নয়া উিচত।

আরও তেথ র জন  অনু হ কের আপনার া েসবা পশাদােরর সােথ 
কথা বলুন অথবা অনু হ কের িভিজট ক ন:

www.bit.ly/jcviadviceonc19vaccinationforpregnantwomen
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িজিপ/ডা ােরর সােথ নাম রিজ াকরণ

ওেয়বসাইেট একিট িজিপ/ডা ারেদর সাজাির খুঁেজ পেত পােরন। 
রিজ ার করার জন  আপনােক একিট ফম পূরণ করেত হেব - িকছ 
সাজািরর ে  তােদর ওেয়বসাইেট রিজ ার কের িনেত পারেবন। 
তাই সব থম তা জেন বা দেখ িনন। িবক  িহসােব GOV.UK একিট 
িজএমএস1 রিজে শন ফমডাউনেলাড করেত পােরন বা িজিপ/
ডা ারেদর সাজাির থেকএকিট ফম আনার একটা সময় িঠক কের িনেত 
পােরন। য কােনা কউই িজিপ/ডা ােরর সােথ নাম রজ ার করেত 
পােরন। কানও িনিদ  িঠকানা বা পিরচয়পে র েয়াজন নই। যিদ িজিপ/
ডা ারেদর সাজািরেত রিজ ার হেত সমস া হয় তেব 0300 311 22 33
ন ের এনএইচএস ইংল া  এর কা মার ক া  স াের ফান করেবন।

লােকরা িক তােদর ই ামেতা কান ভ াকিসন বেছ 
িনেত পারেবন?

পছ  করার কােনা সুেযাগ নই। তেব, আপনােক য পশাদার ভ াকিসন 
দেবনিতিন আপনার া গত ইিতহাস জেনিনেয় আপনার বয়েসর ও 
া  সমস ার উপযু  ভ াকিসন আপনােক দেবন। 

একিট ভ াকিসন িক অন িটর চেয় ভাল?

দখা গেছ য িতিট ভ াকিসন িনরাপদ এবং অত  কাযকর। পূণ 
িবষয়িট হেলা য কােনা ভ াকিসনই আপনােক কািভড-19 থেক তর 
অসু  হওয়ার হাত থেক র া করেব।



10

ঈমাম কাির আিসম এমিবই

চয়ার অব ম  স অ া  ঈমাম্ স ন াশন াল 
এডভাইজির বাড ম া ম  িলড্ স এর 
িসিনয়র ঈমাম এবং ইসলােমােফািবয়ার 
সং া সং া  সরকােরর ত  
পরামশদাতা

এই মহামারীর সময় এটা  হেয় উেঠেছ য, িকছ কিমউিনিটর লাক 
ভ াকিসন িনেয় সতকতা অবল ন করেছন, সাধারণত ভল তেথ র কারেণ। 
অনলাইন নােমর জায়গািট িকছ লাক এমন িমথ া তথ  িদেয় ভের ফেলন, 
য েলার ে  তারা িবেশষ  নন বা া  তেথ র উৎস যাচাই করার 
চ া কেরন না। এটা িবপ নক। আমােদর েত েকরই দািয়  হেলা এেক 
অপেরর য  নয়াইসলাম এর উপর িবশাল জার িদেয়েছ। আমােদর ল  
হওয়া উিচত জীবন র া এবং মানুষ বাঁচােনা। ভল তথ  এইমহামারীেত 
জীবন হািনর কারণ হেত পাের; তথ  কােশর আেগ ভাল কের যাচাই 
কের িনন।

ভ াকিসন নয়া

ভ াকিসনিট সবাইেক িবনামূেল  দয়া হয়- আপনার ইিমে শন মযাদা 
যাই হাক না কন। আপিন ইিতমেধ  রিজ ারভ  না হেয় থাকেল 
আপনােক িজিপ/ডা ােরর রিজ াের নাম িলিখেয় িনেত হেব। ইউেক-
ত বসবাসকারী েত েকই এিট করেত পােরন। িজিপর সােথ দখা 
করেত পয়সা লােগ না। যিদ কানও কারেণ িজিপর রিজ ারভ  না 
হেত চান, তারপেরও ervaccinationcentre@nhs.net ইেমল কের বা 
0113 20 69624 ন ের ইল া  রাড ভ াকিসেনশন বুিকংেক ফান কের 
ভ াকিসন িনেত পারেবন।

7

েময়াদী এবং দীঘেময়াদী পা  িতি য়া িক িক?

সব ওষুেধর মেতাই ভ াকিসন িলর পা  িতি য়া থাকেত পাের। তেব 
বিশরভাগই মৃদ ুএবং েময়াদী, এবং অেনেকর কােনা পা - িতি য়া 
হয়ই না। এমনিক যিদ থমেডােজর পের উপসগ না থােক, তারপেরও 
আপনােক ি তীয় ডাজ িনেত হেব। যিদও থম ডাজ থেক ভাল সুর া 
পাওয়ার কথা তথািপ ি তীয় ডাজ আপনােক ভাইরােসর িব ে  দীঘ ায়ী 
সুর া দেব।

খুব সাধারণ পা - িতি য়ার মেধ  রেয়েছ:

 ইনেজকশেনর জায়গায় ব থা, ভারী অনুভিত এবং শকাতরতা। 
ভ াকিসন নয়ার 1-2 িদন তা বিশ খারাপ থােক।

 াি
 মাথা ব থা
 সাধারণ ব থা বদনা, বা হালকা সিদর মেতা উপসগ

যিদও 2 থেক 3 িদন র র ভাব অ াভািবক কােনা িকছ নয়, তথািপ 
উ  তাপমা ার র অ াভািবক, যা কািভড-19 এর বা আেরকিট 
সং মেনর ঈি ত হেত পাের।ভাল বাধ করার জন  িব াম নেবন এবং 
প ারািসটামেলর নমাল ডাজ নেবন (প ােকেটর গােয় লখা পরামশ 
অনুসরণ করেবন)।

ভ াকিসন নয়ার পের উপসগ সাধারণত এক স ােহরও কম সময় 
থােক। যিদ আপনার উপসগ খারাপ হেত থােক বা আপিন উি  হন তেব 
এনএইচএস 111- ক ফান করেবন।
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অ েফাড-অ া ােজেনকা কািভড-19 
ভ াকিসন সং া  নতন িনেদশনা িক?

অ েফাড-অ া ােজেনকােকািভড-19 ভ াকিসন ব বহার সং া  নতন 
িনেদশনা জাির করা হেয়েছ।

ইউ. ক-র াধীন িনয় ক এমএইচআরএ (MHRA) অ েফাড/
অ া ােজেনকা ভ াকিসন থেক অ  সংখ ক লােকর অত  িবরল র  
জমাট বাঁধার সমস ার িরেপাট পযেব ণ করেছ। যােদর ভ াকিসন দওয়া 
হয়িন তােদর ে ও সমস ািট হেত পাের এবং কন িকছ লােকরতাহয় 
এখনও পির ারনয়।

এমএইচআরএ এবং জেয়  কিমিট ফর ভ াকিসেনশনস অ া  
ইিমউনাইেজশনস ( জিসিভআই) উভয়ই জার িদেয় বেলেছ য, ঝুঁিক 
অত  কম - িত িমিলয়েন মা  10 জেনরও বিশ লােকর তা হেয়েছ - 
এবং ভ াকিসেনর উপকার বিশরভাগ মানুেষর ে ই ঝুঁিকর তলনায় 
বিশ।

আপিন যিদ কানও ডা ার বা নােসর কাছ থেক পরামশ নন, তেব 
িনি ত কের তােক ভ াকিসন নয়ার কথা জানােবন (স ব হেল ভ াকিসেনর 
কাড দখােবন) যােত তারা আপনােক িঠকমেতা পরী া করেত পােরন।

যারা কািভড-19 ভ াকিসন িনেয়েছন তােদর তর পা  িতি য়া, যমন 
এলািজ িতি য়া, হওয়ার ঘটনা িবরল। কানও দীঘেময়াদী জিটলতার 
খবর পাওয়া যায়িন।
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যিদ আপনার বয়স 40 বছর বা বিশ হয় বা আপনার কােনা া  সমস া 
থােক য কারেণ কািভড-19 জিনত ঝুঁিক বেড় যেত পাের, তেব য 
ভ াকিসনই আপনােক িনেত বলা হয় না কন তা আপনার নয়া উিচত। 

তর অসু  হেয় পড়া বা কািভড-19 থেক মারা যাওয়া রাধ করার 
ে  ভ াকিসেনর উপকার র  জমাট বাঁধার সমস ার য কানও ঝুঁিকর 

তলনায় অেনক বিশ।

কানও া  া  সমস া নই এমন 40 বছেরর কম বয়সীেদর জন , 
জিসিভআই পরামশ িদেয়েছ য াপ তার িভত্িতেত িবক  একিট 
ভ াকিসন নয়াই য় যিদ িবক  ভ াকিসনিট িদেত িবল  না হয়।

অনু হ কের নীেচর িল িট দখুন যা আপনােক একিট রাগীর তথ পে  
িনেয় যােব। তথ প িট আপনার কােনা  থাকেল সিটর উ র দওয়ার 
জন  পাবিলক হলথ ইংল া  এবং এনএইচএস কাশ কেরেছ।


