
 ঘন ঘন জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন 
COVID-19 টিকা সম্পর্কে 

 

 

িম্পককন্স কাউকি হেল্থ কিপািের্েি আোর্ের সবাইর্ক অনুর্রাধ করর্ে 

ককেউকনটি যখন হযাগ্য ের্ব তখন কসওকিকি-১৯ এর জনয টিকা হেওযা ের্ব। 
 

ককেউকনটি যার্ত সুস্থ এবং কনরাপে থার্ক তা কনশ্চিত করর্ত প্রর্তযর্কর ই একিা 

িূকেকা আর্ে। অনুগ্রে কর্র েুর্খাশ পরা চাকলর্য যান, েরূত্ব বজায রাখুন, োত হধাযা, 

এবং সের্বত কনর্েেকশকা অনুসরণ করুন। 
 
 

টীকাগুল া সক সনরাপদ? 

েযা াঁ। COVID-19 টিকা একই কর্ ার পয োর্লাচনার েধয কের্য হগ্র্ে হয সকল িীকার্ক অবশযই যুক্তরার্ে অনুসরণ করর্ত েয। 

কনউ ইযর্কে, রার্জযর স্বাধীন COVID-19 কিকনকযাল অযািিাইসকর িাস্ক হ াস ে এই COVID-19 িীকাকনরাপে এবং কায েকর 

কেসার্ব অনুর্োেন কর্রর্ে। যখন এই িীকা বযবোর করা ের্ে, এ কিএ এবং কসকিকস ক্রোগ্ত নতুন পার্শ্ েপ্রকতশ্চক্রযার জনয 

পয ের্বক্ষণ করর্ে। 

 

সিশুলদর সক বততমান টটকা দদওযা যালব? 

না। হযর্েতু প্রথে ে ার কিকনকযাল ট্রাযার্ল ক জার টিকার জনয ১৬ বের্রর কে বযসী বযশ্চক্তর্ের অন্তিুেক্ত করা েযকন, 

এবং েিান োর জনয ১৮ বের্রর কে বযসী বযশ্চক্তর্ের কশশুর্ের সার্থ বযবোর্রর জনয কিযারকরা েযকন। এই বযর্সর জনয 

কিকনকযাল ট্রাযার্লর পকরকল্পনা করা ের্ে অথবা ইর্তাের্ধয চলর্ে। 

 

যসদ আমার কলরানাভাইরাি িংক্রমণ হয তাহল  আমার সক টীকা পাওযা উসিত? 

েযা াঁ। কবজ্ঞান হেখায হয এই িীকা আপনার শরীর্রর প্রকতরক্ষার হচর্য িাল এবং েীর্ েস্থাযী সুরক্ষা প্রোন কর্র যখন আপকন 

আক্রান্ত েন। আপকন যকে এখন COVID-19 হরার্গ্ আক্রান্ত েন, তাের্ল টিকা হেওযার আর্গ্ আপনার্ক অবশযই অর্পক্ষা 

করর্ত ের্ব এবং ১০ কের্নর একাকীর্ত্বর সেযসীো হশষ করর্ত ের্ব। 

 

টটকা দদওযা সক আমালক COVID-19 দরালে আক্রান্ত হলত বাধা দদলব? 

সম্ভবত. প্রথে েুটি িীকা, ক জার এবং েিান ো,90-95% হরাগ্ প্রকতর্রার্ধ কায েকর যখন কনে োতা হযিার্ব কনকেেষ্ট করা ের্যর্ে 

হসিার্ব হেওযা যায । 

 

যসদ আসম েভতবতী হই অথবা বুলকর দধু খাওযাই? 

এিা আপনার িাক্তার্রর সার্থ আর্লাচনা করুন। কবজ্ঞান এখর্না তেন্ত করর্ে হয গ্িেবতী বা বরু্কর েুধ খাওযার্না েকেলার্ের 

অকতকরক্ত সতকেতা হনওযা উকচত ককনা। আপনার িাক্তার্রর কার্ে সব ের্শষ তথয থাকর্ব। 

 

যসদ আমালক টটকা দদওযা হয, তাহল  আসম সক ভসবষ্যলতর COVID-19 

ভাইরা  পরীক্ষার ইসতবািক পরীক্ষা করলবা? 

     না। অনুর্োকেত িীকা বতেোন সংক্রেণ সনাক্ত করর্ত বযবহৃত হকান পরীক্ষায ইকতবাচক ের্ব না। 

যসদ আসম দকান টটকা পাই তাহল  আসম সক COVID-19 দরালে  

   আক্রান্ত হলত পাসর? 

টটকা আমালদর 

িবাইলক রক্ষা 

করুন 



না। যুক্তরার্ে বযবোর্রর জনয অনুর্োকেত বা পয োর্লাচনার অধীর্ন হকান টিকা ই লাইি িাইরাস কের্য ততকর করা েয না যা 

COVID-19 সংক্রের্ণর সৃটষ্ট কর্র। 

 

আমালক টটকা দদওযার পলরও আসম সক অনযলদর আক্রান্ত করলত পাসর? 

েযর্তা। এিা এখর্না অধযযন করা ের্ে, তাই আপনার পকরবার্রর অনযর্ের আর্শপার্শ থাকাকালীন আপনার সব ধরর্নর 

সতকেতা অবলম্বন করা উকচত। 

 

যুক্তরািয এবং অনয দকাথাও দথলক COVID-19 "ভযাসরলযলের" সবরুলে সক এই টটকা 

কায তকর? 

ক জার এবং েিান ো িীকা পকরকচত িযাকরর্যর্ির কবরুর্ে কতিা িার্লািার্ব কাজ কর্র হস সম্পর্কে এখর্না সীকেত তথয আর্ে। 

কবজ্ঞানীরা কবর্শ্াস কর্রন হয তারা যুক্তরার্জযর িযাকরর্যর্ির কবরুর্ে সুরক্ষা প্রোন করর্ব, যকেও কায েকাকরতার োর ততিা উচ্চ 

নাও ের্ত পার্র, এবং উচ্চ কিার্রর্জর প্রর্যাজন ের্ত পার্র। 

 

টটকার পার্শ্ তপ্রসতজক্রযা সক? 

টিকা  ্লু িীকােত একটি ইনর্জকশন (শি) েয। সবর্চর্য সাধারণ পার্শ্ েপ্রকতশ্চক্রযা েল ইনর্জকশন সাইি বযথা, িাকন্ত, 

োথা বযথা, হপশী বযথা, জ্বর। আোর্ের ওর্যবসাইর্ি আর্রা তথয আর্ে। 

 

আমালক কখন টটকা দদওযা হলব? 

কনউ ইযকে হেি কনধ োরণ করর্ে কখন কবকিন্ন কবষর্যর উপর কিকি কর্র বযশ্চক্তর্ক টিকা হেওযা যার্ব। এর ের্ধয রর্যর্ে 

আপনার বযস, আপনার চাকরী বা হপশা, এবং আপনার অন্তকন েকেত কচককৎসা সংক্রান্ত অবস্থা আর্ে কক না।  এই কনর্েেকশকা 

হকান হনাটিশ োডাই পকরবতেন সার্পর্ক্ষ, এবং শব্দটি হবর ের্য যাওযা কনশ্চিত করার জনয স্বাস্থয কবিাগ্ যথাসাধয হচষ্টা করর্ে। 

 

COVID-19 এর সবরুলে টটকা দপলত কত খরি হলব? 

টিকা হেওযার জনয হকান চাজে বা হকা-হপ হনই। যাইর্োক, আপনার যকে স্বাস্থয বীো বা হেকির্কযার পািে কব থার্ক, তাের্ল 

আপনার কািে আপনার সার্থ কিকনর্ক কনর্য আসুন। 

 

টটকা িাইলট আমালক সক আনলত হলব? 

আপকন যকে আপনার বযর্সর উপর কিকি কর্র টিকা হেওযার হযাগ্য েন, তাের্ল আপনার্ক এেন পকরচয আনর্ত ের্ব যা 

আপনার জন্ম তাকরখ হেখায এবং আপকন কনউ ইযকে হের্ির বাকসন্দা। আপকন যকে আপনার চাকরী বা চাকুরীর উপর কিকি 

কর্র টিকা হেওযার হযাগ্য েন, তাের্ল আপকন হকাথায কাজ কর্রন এবং আপনার কাজ কক তা হেখার্নার জনয আপনার্ক 

কাগ্জপত্র আনর্ত ের্ব। আোর্ের ওর্যবসাইর্ি সম্পূণ ে কবস্তাকরত আর্ে। 

 

আসম কখন টটকার সিতীয দ াি পাব? 

আপনার কিতীয হিাজ েিান ো টিকার জনয আপনার প্রথে ২৮ কেন পর্র, ক জার িীকার জনয ২১ কেন। টিকাকরণ কিকনক 

হথর্ক হবর েওযার আর্গ্ আপকন কিতীয বার্রর জনয আপনার অযপযির্ের্ির সেযসচূী কনধ োরণ করর্বন। কিতীয হিাজটি 

অবশযই একই অবস্থার্ন কের্ত ের্ব হযখার্ন আপকন প্রথেটি হপর্যর্েন। কিতীয হিাজ কাউকিসাপ্তাকেক এনওযাইএস বরাদ্দ 

হথর্ক পৃথকিার্ব গ্ণনা করা েয এবং কবতরণ করা েয। 
 

 

অকতকরক্ত প্রর্ের জনয 

ক  করুন ২-১-১ (৮৭৭-২১১-৮৬৬৭) 
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