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방글라데시어-안내문 

কেরানা ১৯ ভাইরাস পৰ্িতেরাধক (কেরানা ১৯) িটকার গাইডলাইন 

 

 ● বতর্মােন কেরানা ১৯ এর জনয্ েকান ধরেনর ভয্াকিসন পাওযা় যায়?  

▸ েফবৰ্ুয়াির ২০২১পযর্ন্ত, েকািরয়ােত দুই ধরেনর েকািভড ১৯ ভয্াকিসন পাওয়া যায়।   

<ভয্াকিসেনর ধরন অনুযায়ী ভয্াকিসেনর েনওয়ার সমেয়র বয্বধান> 

িটকার নাম িটকার ধরন িটকা েদওয়ার সংখয্া িটকার বয্বধান 

অয্াস্টৰ্ােজেনকা বাহক ভয্াকিসন (ভাইরাল েভক্টর) ) ২ েডাজ ৮/১2 সপ্তাহ 

ফাইজার িনউিক্লক অয্ািসড ভয্াকিসন (এমআরএনএ ) ২ েডাজ ২১িদন 

* বাহক ভয্াকিসন (ভাইরাল েভক্টর) কেরানা ১৯ ভাইরােসর বাইেরর অয্ািন্টেজন িজনেক অনয্ ভাইরাস েটম্পেলেট কের শরীেরর িভতর পুশ 

করা হয়। আর িনউিক্লক অয্ািসড ভয্াকিসন (এমআরএনএ) কেরানা ১৯ ভাইরােসর বাইেরর অয্ািন্টেজন িজনেক আরএনএ আকাের েদেহ 

পৰ্েবশ করায়। এিট শরীের িভতর অয্ািন্ট-েপৰ্ািটন ও পৰ্িতেরাধ ক্ষমতা ৈতির কের। উভয়ই ভয্াকিসন জীিবত ভয্াকিসন নয়, েসই জনয্ এই 

ভয্াকিসন কেরানা ১৯ সংকৰ্মন সৃিষ্ট কের না।  

▸িটকা েদওয়ার পের পৰ্িতেরাধ মূলক পৰ্ভােবর সময়কাল সম্পেকর্ তথয্ এখন পযর্ন্ত অপযর্াপ্ত, সুতরাং অনেুমািদত িটকা ছাড়া অিতিরক্ত িটকা 

েদওয়ার পরামশর্ েদওয়া হয় না।  

 

● েকািভড ১৯ িটকা েদওযা়র আেগ কী ধরেনর সাবধানতা অবলমব্ন করেত হয?়  

▸ আপিন সুস্থ থাকাকালীন সমেয় েকািভড ১৯ িটকা িনেত পারেবন এবং িটকা েনওয়ার আেগ অবশয্ই একজন ডাক্তােরর পরামশর্ িনেত হেব । 

▸িনম্নিলিখত সমসয্াগুিলর েক্ষেতৰ্ আপনার েকািভড ১৯ এর িটকা েনওয়া উিচত নয়:  

▪ কেরানা ১৯ ভয্াকিসেনর উপাদানগুিলেত অয্ানািফলয্ািক্সেসর মেতা মারাৎমক অয্ালািজর্ পৰ্িতিকৰ্য়া যিদ থােক ।  

▪পৰ্থম েকািভড ১৯ িটকা েদওয়ার পের যিদ অয্ানািফলািক্সেসর মেতা মারাৎনক অয্ালািজর্র পৰ্িতিকৰ্য়া েদখা িদেল।   

 

※ অয্ানািফলয্ািক্সস: শক, শব্াস িনেত অসুিবধা, অেচতন হেয় যাওয়া, েঠাঁট এবং মুেখ েফালাভাব এবং সারা শরীর জুেড় মারাৎমক ফুসকুিড়, গুরুতর 

অয্ালািজর্র পৰ্িতিকৰ্য়া ।  

※যিদ আপনার ঔষধ (অন্তৰ্ পিরষ্কারক ইতয্ািদ), পৰ্সাধনী, খাবার, বা অনয্ানয্ ধরেনর িটকােত অয্ালািজর্র ইিতহাস থােক,অনগুৰ্হপবূর্ক এিট 

ঊেল্লয্খ করুন ! 

 

▸গভর্বতী মিহলা এবং ১৮ বছেরর কম বয়সী িশশুেদর েক্ষেতৰ্, িটকা েদওয়ার পের সুরক্ষা এবং কাযর্কািরতা সম্পেকর্ িক্লিনকাল ফলাফল না 

পাওয়া পযর্ন্ত িটকা েদওয়ার পরামশর্ েদওয়া হয় না (পৰ্িতিট ভয্াকিসেনর েদশীয় অনেুমাদন অনযুায়ী এিট পিরবতর্ন করা েযেত পাের)। 

▸িনম্নিলিখত েক্ষেতৰ্ িটকাদান স্থিগত করা হেব:  

▪ যিদ আপনার কেরানা ১৯ সংকৰ্মেনর সেন্দহ হেয় থােক তেব আপনােক অবশয্ই িস্কৰ্িনং িক্লিনেকর মাধয্েম তাৎক্ষিনক ভােব ডায়াগনিস্টক 

পরীক্ষা করেত হেব। ফলাফল না আসা পযর্ন্ত িটকা েনওয়া স্থিগত করা হেব।  

▪ কেরানা ১৯ আকৰ্ান্ত েরাগী এবং পথৃকীকরেন থাকার সময়কালীেনর েক্ষেতৰ্ পথৃকীকরণ মুক্ত হওয়া অবিধ িটকা েনওয়া স্থিগত রাখেত হেব ।  

▪ যিদ আপনার তীবৰ্ জব্র (৩৭.৫িডিগৰ্ এর উপের) থােক, তেব জব্র েশষ না হওয়া অবিধ িটকা েনওয়া স্থিগত রাখেত হেব। 
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● কেরানা ১৯ িটকা েদওযা়র পের কী ধরেনর সাবধানতা অবলমব্ন করা উিচত? 

▸ িটকা েদওয়ার পের ১৫ েথেক ৩০ িমিনট পযর্ন্ত িটকা েকেন্দৰ্ অবস্থান কের েকানও পাশব্র্ পৰ্িতিকৰ্য়া হেয়েছ িকনা তা পযর্েবক্ষণ করুন। 

▸ বাসায় েফরার পের কমপেক্ষ ৩ ঘন্টার েবিশ সময় সাবধােন পযর্েবক্ষণ করুন।  

▸ িটকা েদওয়ার কমপেক্ষ ৩ িদন পযর্ন্ত িবেশষ ভােব পযর্েবক্ষণ করুন এবং উচ্চ জব্র বা অনয্ানয্ শারীিরক লক্ষণ েদখা িদেল সােথ সােথ 

িচিকৎসেকর পরামশর্ গৰ্হন করুন। 

▸িটকার স্থানিট ভালভােব পিরষ্কার রাখুন।  

▸পৰ্বীণেদর েক্ষেতৰ্- িটকা েদওয়ার পের তারা েযন একা না থােকন অনয্ েকান বয্িক্তর সােথ থােকন, যােত েয েকান ধরেনর পৰ্িতিকৰ্য়া েদখা 

িদেল সহেযািগতা িনেত পােরন। 

 
● কেরানা ১৯ িটকা েদওযা়র পের ও িক কেরানা ১৯ ভাইরােস আকৰ্ান্ত হেত পাের ?  

▸বতর্মােন েকািরয়ায় বয্বহৃত ভয্াকিসনগুিল লাইভ ভয্াকিসন নয়, তাই এই িটকািট কেরানা ১৯ সংকৰ্মনেক পৰ্েরািচত করেব না। 

িটকা েদওয়ার ফেল কািশ এবং গন্ধ বা সব্াদ নষ্ট হওয়ার মেতা লক্ষণ েদখা যায় না 

▸যিদ এই লক্ষণগুিল েদখা েদয় তেব, আপিন অবশয্ই িটকা েদওয়ার আেগ বা অয্ািন্টবিড ৈতির হওয়ার আেগই েকািভড ১৯ এ আকৰ্ান্ত 

হেয়িছেলন। েসেক্ষেতৰ্ আপনােক তাৎক্ষিণক ভােব িস্কৰ্িনং িক্লিনেক পরীক্ষা করার জনয্ েযেত হেব।  

 
● েকািভড ১৯ িটকা েদওযা়র পের সম্ভাবয্ িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়াগুিল কী কী? 

▸েকািভড ১৯ িটকা েদওয়ার পের সম্ভাবয্ স্থানীয় পৰ্িতিকৰ্য়াগুিলর মেধয্- িটকা েদওয়ার স্থােন বয্াথা, েফালাভাব এবং লালভাব হেত পাের । 

পদ্ধিতগত পৰ্িতিকৰ্য়াগুিলর মেধয্ জব্র, অবসন্নতা, মাথাবয্থা, েপশী বয্থা, বিম বিম ভাব হেত পাের। সাধারণভােব, িটকা েদওয়ার পের এই 

জাতীয় পৰ্িতিকৰ্য়াগুেলা িতন িদেনর মেধয্ই কেম যায় ।  

▸মারাৎমক অয্ালািজর্ পৰ্িতিকৰ্য়া (অয্ািনিফলয্ািক্সস) শক , শব্াসকষ্ট, েচতনা হৰ্াস, েঠাঁেট / মুেখর িভতর েফালাভাব ইতয্ািদর লক্ষণ েদখা িদেত 

পাের।  

▸ িটকা েদওয়ার পের, িটকা েকেন্দৰ্ কমপেক্ষ ১৫ িমিনট অবস্থান করেত হেব, েকননা গুরুতর অয্ালািজর্ পৰ্িতিকৰ্য়া (anaphylaxis) েদখা েদয় 

িকনা পযর্েবক্ষণ করা উিচত ।  যিদ এর আেগ কখেনা অনয্ানয্ কারেন (ওষধু, খাবার, ইনেজকশন ইতয্ািদ) মারাৎমক অয্ালািজর্র সমসয্া েদখা 

িদেয় থােক তাহেল ৩০ িমিনট পযর্ন্ত পযর্েবক্ষণ করেত হেব ।   

☞ ভয্াকিসন সহায়ক (https://nip.kdca.go.kr)েহামেপজ "িটকা েদওয়ার পের আপনার শারীিরক অবস্থার পৰ্িতকূল পৰ্িতিকৰ্য়া এবং 

েমাকােবলা করার পদ্ধিতগুিল িচিহ্নত করেত পারেবন।  

 

●কেরানার ১৯ িটকা েদওয়ার পের যিদ িবরুপ পৰ্িতিকৰ্যা় েদখা েদয ়তেব কী করা উিচত? 

▸আপনার যিদ মারাৎমক অয্ালািজর্র পৰ্িতিকৰ্য়া থােক (অয্ানািফলয্ািক্সস ইতয্ািদ), অিবলেমব্ ১১৯ এ কল করুন বা িনকটস্থ জরুির েসবা গৰ্হেন 

হাসপাতােল আসুন । 

▸যিদ িবরুপ পৰ্িতিকৰ্য়া সেন্দহ হয় তেব স্থানীয় জনসব্াস্থয্ েকেন্দৰ্ অথবা িটকাদান সহায়ক ওেয়ব সাইেট িরেপাটর্ করুন। 

সহায়ক ওেয়বসাইট (https://nip.kdca.go.kr)  

 

● িটকাদােন ক্ষিতগৰ্স্থেদর জনয্ জাতীয় ক্ষিতপরূণ বয্বস্থা সম্পিকর্ত তথয্ 

▸ িটকাদােনর ফেল েরাগী যিদ অসব্াভািবক পৰ্িতিকৰ্য়া অনভুব কের তেব েরাগীর (সংকৰ্ামক েরাগ িনয়ন্তৰ্ণ ও পৰ্িতেরাধ আইন অনযুায়ী) 

ক্ষিতপরূণ পাওয়ার বয্বস্থা চালু আেছ।  

▸অসব্াভািবক পৰ্িতিকৰ্য়া েদখা েদওয়ার তািরখ েথেক আপিন ৫ বছেরর মেধয্ আেবদন করেত পারেবন এবং 

যিদ ক্ষিতপরূণ কিমিট দব্ারা ক্ষিত তদন্ত এবং আেলাচনার মাধয্েম কাযর্কািরতা সব্ীকৃত হয় তেব আপিন ক্ষিতপরূণ েপেত পােরন।  

▸আপনার যিদ সেন্দহ হয় েয িটকা েদওয়ার মাধয্েম আপনার ক্ষিত হেয়েছ, তেব আপিন স্থানীয় জনসব্াস্থয্ েকেন্দৰ্ আেবদন করেত পােরন। 

* আরও তেথয্র জনয্, আপনার স্থানীয় জনসব্াস্থয্ েকেন্দৰ্র সােথ েযাগােযাগ করুন বা ভয্াকিসেনশন সহায়ক ওেয়বসাইট 

(https://nip.kdca.go.kr) েদখ
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কেরানা ভাইরাস সংকৰ্ামক েরাগ ১৯ (কেরানা ১৯) ভয্াকিসেনশন িচিকৎসা কমর্ীেদর জনয্ িটকা িনেদর্িশকা: 

 
●েফবৰ্ুয়াির ২০২১ পযর্ন্ত, েকািরয়ায় দুই ধরেনর কেরানা ১৯ ভয্াকিসন পাওয়া যায়। 

<ভয্াকিসেনর ধরন অনুযায়ী ভয্াকিসন েনওয়ার সমেয়র বয্বধান> 

 

িটকার নাম িটকার ধরন িটকা েদওয়ার সংখয্া িটকার বয্বধান 

অয্াস্টৰ্ােজেনকা কয্ািরয়ার ভয্াকিসন (ভাইরাল েভক্টর) ২েডাজ ৮~১২ সপ্তাহ 

ফাইজার িনউিক্লক অয্ািসড ভয্াকিসন (এমআরএনএ ) ২ েডাজ ২১ িদন 

▸বাহক ভয্াকিসন (ভাইরাল েভক্টর) কেরানা ১৯ ভাইরােসর বাইেরর অয্ািন্টেজন িজনেক অনয্ ভাইরাস েটম্পেলেট কের শরীেরর িভতর পুশ 

করা হয়। আর িনউিক্লক অয্ািসড ভয্াকিসন (এমআরএনএ) কেরানা ১৯ ভাইরােসর বাইেরর অয্ািন্টেজন িজনেক আরএনএ আকাের েদেহ 

পৰ্েবশ করায়। এিট শরীের িভতর অয্ািন্ট-েপৰ্ািটন ও পৰ্িতেরাধ ক্ষমতা ৈতির কের। উভয়ই ভয্াকিসন জীিবত ভয্াকিসন নয়, েসই জনয্ এই 

ভয্াকিসন কেরানা-১৯ সংকৰ্মন সৃিষ্ট কের না।  

▸িটকা েদওয়ার পের পৰ্িতেরাধ মূলক পৰ্ভােবর সময়কাল সম্পেকর্ তথয্ এখন পযর্ন্ত অপযর্াপ্ত, সুতরাং অনেুমািদত িটকা ছাড়া অিতিরক্ত িটকা 

েদওয়ার পরামশর্ েদওয়া হয় না।  

 

< যারা েকািভড ১৯ িটকা েদওয়ার জনয্ েযাগয্ নয়>   

▸েকািভড ১৯ সংকৰ্মেনর সেন্দহ হেল (িস্কৰ্িনং িক্লিনকগুিলর মাধয্েম তাৎক্ষিণকভােব ডায়াগনিস্টক পরীক্ষা করােনার বয্বস্থা িনন)  

▸েকািভড ১৯ সংকৰ্মন বা েযাগােযােগর েটৰ্িসংেয়র কারেন েকায়ােরন্টাইেন থাকা কেরানা ১৯ েরাগীর েক্ষেতৰ্ (েকায়ােরন্টাইেনর পের িটকা 

পৰ্দান করুন) 

▸তীবৰ্ অসুস্থতার েক্ষেতৰ্ েযমন জব্র (৩৭.৫%) (লক্ষণগুিল েশষ না হওয়া পযর্ন্ত িটকা েনওয়া েথেক স্থিগত রাখেত হেব)  

▸গভর্বতী মিহলা এবং ১৮ বছেরর কম বয়সী িশশুেদর েক্ষেতৰ্  

*এখন পযর্ন্ত সুরক্ষার এবং কাযর্কািরতা সম্পিকর্ত েকানও েডটা েনই, সুতরাং তােদরেক িটকার আওতা েথেক বাদ েদওয়া হেয়েছ। 

 

<কেরানা১৯ ভয্াকিসন যােদর জনয্ িনিষদ্ধ > 

▸যিদ েকািভড ১৯ ভয্াকিসেনর উপাদানগুিলর মেধয্ গুরুতর অয্ালািজর্ পৰ্িতিকৰ্য়ার (েযমন, অয্ানািফলয্ািক্সস) ইিতহাস থােক 

▸ পৰ্থম েডাজ েকািভড ১৯ িটকা েদওয়ার পের যিদ গুরুতর অয্ালািজর্ পৰ্িতিকৰ্য়া েদখা যায় । 

 .(ফাইজার, েমােডনা ভয্াকিসন) পিলিথিলন গ্লাইেকাল (িপইিজ) বা সম্পিকর্ত উপাদান (অণু,)পিলসরেবেট গুরুতর অয্ালািজর্র পৰ্িতিকৰ্য়ার 

ইিতহাস থাকেল িটকা  িনিষেদ্ধর অন্তভুর্ক্ত হেব।   

*পিলিথিলন গ্লাইেকাল (িপইিজ) ওষধু, েকালেনােস্কািপ (অেন্তৰ্র িক্লনজার),কািশ িসরাপ,কসেমিটকস, তব্ক এবং অেস্তৰ্াপচােরর সময় বয্বহৃত 

িচিকৎসা উপকরন, টুথেপস্ট, েলন্স এবং কন্টৰ্াক েলন্স দৰ্বণ ইতয্ািদেত পাওয়া যায়। 

*েযেহতু পিলসরেবট িপইিজ-র সােথ কৰ্স-হাইপারেসনিসিটভ পৰ্িতিকৰ্য়া সৃিষ্ট করেত পাের, তাই পিলসরেবেট মারাৎমক অয্ালািজর্ হেত 

পাের। যিদ পৰ্িতিকৰ্য়াগুিলর েকানও ইিতহাস আপনার থােক তেব ফাইজার, মডানার িটকাদান িনিষদ্ধ করা হেব। 
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ㆍ(অয্াস্টৰ্ােজেনকা ভয্াকিসন) পিলসরেবেট মারাৎমক অয্ালািজর্র ইিতহাস থাকেল, এই িটকা েদওয়ার িনিষেদ্ধর আওতায় পড়েব। 

* িপইিজ অন্তভুর্ক্ত নয়, তেব এেত পিলসরেবট রেয়েছ যা িপইিজ এর সােথ কৰ্স-হাইপারেসনিসিটভ পৰ্িতিকৰ্য়া সৃিষ্ট করেত পাের। িপইিজ 

অয্ালািজর্ রেয়েছ এমন সেন্দেহর সােথ অস্টৰ্ােজেনকা ভয্াকিসন গৰ্হণ সম্পেকর্ সতকর্ হওয়া উিচত। 

ভয্াকিসেনর 

ধরন 

েকামা (ফাইজার) েকািরয়া অয্াস্টৰ্ােজেনকা েকািভড - ১৯ ভয্াকিসন 

(অয্াস্টৰ্ােজেনকা) 

 

উপাদান  

২ [(পিলিথিলন গ্লাইেকাল) -২ooo] -এন, 

এন-েডেটেটৰ্িডসাইেলস্টামাইড 

১,২-িডিস্টরেয়ল-সন- িগ্লসােরা -৩- ফসেফাকিলন 

েকােলেস্টরল (4-হাইেডৰ্ািক্সিবউেটল) আজােনিডল) িবস  

(েহেক্সন -6, 1-ডায়াল) িবস (২-হয্ািক্সেল্ডেকােনট) 

পটািসয়াম েক্লারাইড মেনাবয্ািসক পটািসয়াম ফসেফট 

েসািডয়াম েক্লারাইড িডবািসক েসািডয়াম ফসেফট িডহাইেডৰ্ট 

সুেকৰ্াজ 

-এল-িহিস্টিডন 

-এল-িহিস্টিডন হাইেডৰ্ােক্লারাইড মেনাহাইেডৰ্ট 

-ময্াগেনিসয়াম েক্লারাইড েহক্সাহাইেডৰ্ট 

-পিলসরেবট ৮০ 

-ইথানল 

-সুেকৰ্াজ েসািডয়াম েক্লারাইড িডেসািডয়াম এিডেটট 

িডহাইেডৰ্ট ইনেজকশেনর জনয্ পািন 

 
●কেরানা ১৯ িটকাদােনর পের িটকাদানকারীর পযর্েবক্ষেনর সময়: 

▸সমস্ত িটকাদােনর িবষয়গুিল িটকাদােনর পের কমপেক্ষ ১৫ িমিনট পযর্েবক্ষণ করেত গাইড করা হয়। 

▸তেব যােদর অনয্ানয্ সমসয্া সহ মারাৎমক অয্ালািজর্র সমসয্া (েযমন, অয্ানািফলয্ািক্সস) আেছ তােদর ৩০ িমিনেটর জনয্ পযর্েবক্ষন করা 

উিচত।  
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গভর্াবস্থার জনয্ িক্লিনকয্াল িবেবচনা:   

▸আ পিন িক বতর্মােন গভর্বতী ?  

ভৰ্ূণ এবং িশশুেদর উপর েকািভড ১৯ িটকা েদওয়ার পৰ্ভােবর েডটা খবু কম থাকার কারেন,গভর্বতী মিহলােদরেক েকািভড -১৯ িটকা 

েদওয়ার পরামশর্ েদওয়া হয় না। 

 

▸আপিন িক আেগর েথেক আজেক অনয্রকম অসুস্থতা েবাধ করেছন? 

সিদর্-ডায়িরয়ার মেতা হালকা েরােগর েক্ষেতৰ্ িটকা েদওয়া িনিষদ্ধ নয়, তেব মাঝাির বা গুরুতর েরােগ আকৰ্ান্ত থােকন তেব উপসগর্গুিল 

উপশম না হওয়া পযর্ন্ত িটকাদান স্থিগত করা হয়। যিদ আপিন সেন্দহভাজন েকািভড ১৯ সংকৰ্মন হেয় থােকন, তেব িস্কৰ্িনং িক্লিনেকর 

মাধয্েম তাৎক্ষিনক ভােব ডায়াগনিস্টক পরীক্ষা করা্েত হেব।   

 

▸আপিন িক কখেনা েকািভড ১৯ এ আকৰ্ান্ত হেয় িচিকৎসা িনেয়েছন ? 

েকািভড ১৯-এর িবরুেদ্ধ িটকা েদওয়া যােব িকনা তা িনধর্ারেণর জনয্ ভাইরাস পরীক্ষা এবং িসরাম েটস্ট করার পরামশর্ েদওয়া হয় না 

যিদ েকািভড ১৯িটকা েদওয়ার েকানও িনেষধাজ্ঞার শতর্  না থােক, তেব আপনার েকািভড ১৯সংকৰ্মেনর ইিতহাস থাকেলও িটকা 

েদওয়ার পরামশর্ েদওয়া হয়। সংকৰ্মন এবং িটকা েদওয়ার মেধয্ েকানও পৰ্স্তািবত নযূ্নতম বয্বধান েনই। তেব পৰ্থম সংকৰ্মেণর ৬ 

মােসর মেধয্ পনুরায় সংকৰ্মেনর ঘটনা িবরল । পৰ্থম সংকৰ্মন হওয়ার পের ৬ মাস পযর্ন্ত িটকাদান স্থিগত করা েযেত পাের।  পরবতর্ীেত 

পৰ্াকিৃতক সংকৰ্মেনর পৰ্িতেরাধ ক্ষমতা সম্পেকর্ আরও তথয্ পৰ্কািশত হওয়ার সােথ সােথ িনেদর্শিট পিরবতর্ন হেত পাের ।   

বতর্মােন, কেরানা ১৯ ইনেজকশেনর জনয্ পয্ািসভ অয্ািন্টবিড িচিকৎসা (িসরাম িটৰ্টেমন্ট বা অয্ািন্টবিড) পৰ্াপ্ত েরাগীেদর উপর কেরানা 

১৯ িটকা েদওয়ার সুরক্ষা এবং ৈবধতা যাচাই করার েকানও তথয্ েনই। েযসব েরাগী কেরানা ১৯ সংকৰ্মেনর কারেন পয্ািসভ অয্ািন্টবিড 

েথরািপ েপেয়েছ তােদর অয্ািন্টবিড সােপেক্ষ অিতিরক্ত তথয্ সরবরাহ না করা পযর্ন্ত অয্ািন্টবিড েথরািপর পৰ্িতেরাধ ক্ষমতা এবং 

হস্তেক্ষেপর পৰ্ভাব এড়ােত এই জাতীয় েরাগীেদর কেরানা ১৯ িটকা কমপেক্ষ ৯০ িদেনর জনয্ স্থিগত করার পরামশর্ েদওয়া হয়। 

 

▸ আপিন িক গত ১৪ িদেনর মেধয্ েকান ধরেনর িটকা (কেরানা ১৯ ভয্াকিসন ছাডা়) িনেয়েছন ? 

এখন পযর্ন্ত অনয্ িটকার সােথ কেরানার িটকা একেতৰ্ েদওয়ার িনরাপৎতা ও কাযর্কারীতা সম্পিকর্ত তথয্ অপৰ্তুল, েসই জনয্ অনয্ িটকার 

সােথ একেযােগ এই িটকা েদওয়ার সুপািরশ করা হয় না।  কেরানা িটকা েদওয়ার কমপেক্ষ ১৪িদন পের অনয্ িটকা েনওয়ার সুপািরশ করা 

হয়। যিদ দুঘর্টনাকৰ্েম কেরানা ১৯ িটকািট অনয্ িটকার সােথ েদওয়া হেয় যায়, তাহেল ১৪ িদেনর মেধয্ অিতিরক্ত েকান িটকা েনওয়ার 

পরামশর্ েদওয়া হয় না। 

 

▸ আপিন িক েকািভড ১৯এর িটকা িনেয়েছন?  

আজ অবিধ, িবিভন্ন ধরেণর কেরানা ১৯ ভয্াকিসন (িনউিক্লক এিসড ভয্াকিসনগুিলর মেধয্ (এমআরএনএ), কয্ািরয়ার ভয্াকিসনগুিল 

(ভাইরাল েভক্টর),িনউিক্লক অয্ািসড ভয্াকিসন (এমআরএনএ) এবং কয্ািরয়ার ভয্াকিসন (ভাইরাল েভক্টর) এর সােথ কৰ্স-িটকাদােনর 

সুরক্ষা এবং কাযর্কািরতার েযেহতু েকানও েডটা েনই, তাই ১ম েডাজ এবং ২য় েডাজ একই িটকা েদওয়ার জনয্ পরামশর্ েদওয়া হয়। যিদ 

দুঘর্টনাকৰ্েম কৰ্স িটকাদান অজর্ন করা হেয় থােক তেব অিতিরক্ত িটকা েদওয়ার পরামশর্ েদওয়া হয় না। 

☞ যিদ আপনার িটকা েনওয়া হেয় থােক, িটকা েনওয়ার পর শারীিরক েকান রকম অয্ালািজর্র সমসয্ার কারেন িচিকৎসা িনেয়েছন িকনা।?  

েকািভড ১৯ ভয্াকিসেনর পৰ্থম েডােজর পের যিদ তীবৰ্ এলািজর্র পৰ্িতিকৰ্য়া েদখা েদয় তেব একই ধরেনর ভয্াকিসন সহ িদব্তীয় িটকা  

পিরচালনা করেবন না।  

* অয্ানািফলয্ািক্সস  ইতয্ািদর  কারেন  পৰ্াথিমক  িচিকৎসা এবং হাসপাতােলর  িচিকৎসা  ইতয্ািদ । 

 

▸আপিন িক কখনও গুরুতর অয্ালািজর্র জনয্ িচিকৎসা  কেরেছন? 

সব ধরেনর এলািজর্ পৰ্িতিকৰ্য়াগুিল িটকাদানেক পৰ্ভািবত কের না, এবং ভয্াকিসেনর উপাদানগুিলর সােথ সম্পিকর্ত নয় এমন এলািজর্ 
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পৰ্িতিকৰ্য়াগুিল িটকা েদওয়ার েক্ষেতৰ্ িনিষদ্ধ ফয্াক্টর িহসােব িবেবিচত নয়। িপইিজ, যা ফাইজার ভয্াকিসেনর জনয্ েক্ষেতৰ্ যা িবেবচয্, েসগুিল 

ডৰ্াগ, েকালেনােস্কািপ (অেন্তৰ্র িক্লনজার) এর জনয্ অেন্তৰ্র পৰ্স্তুিত, কািশ িসরাপ, পৰ্সাধনী,তব্েকর যৎন,এবং শলয্ িচিকৎসার সময় বয্বহৃত 

িচিকৎসা উপকরন িহসােব , টুথেপস্ট, েলন্স এবং কন্টৰ্াক েলন্স দৰ্বন ইতয্ািদ।  সুতরাং, যিদ েরাগীর িপইিজ-েত গুরুতর অয্ালািজর্ পৰ্িতিকৰ্য়ার 

(এনািফলয্ািক্সস ইতয্ািদ) ইিতহাস  থােক  তেব  কমপেক্ষ  ৩০ িমিনেটর  জনয্  িটকা েদওয়ার  পযর্েবক্ষণ  করার পরামশর্ েদওয়া হয়।   

 

▸আপিন িক রক্ত জমাট বাঁধার সমসয্া বা অয্ািন্টেকায়ুলয্ান্ট িচিকৎসা গৰ্হণ করেছন? 

অনয্ানয্ সমস্ত ভয্াকিসেনর মেতা, এই জাতীয় অবস্থার অধীেনও িটকা েদওয়া সম্ভব, তেব একিট েছাট ইেঞ্জকশন সুই (২৩ িজ এর েবিশ) 

বয্বহার করুন , িটকাদােনর স্থানিট ঘষেবন না এবং কমপেক্ষ দুই িমিনেটর জনয্ এই স্থােন চাপ পৰ্েয়াগ করুন।   

 

▸িবিবধঃ 

-(দীঘর্স্থায়ী েরােগর েরাগী) যিদ িক্লিনকাল পরীক্ষার ফলাফলগুিল দীঘর্স্থায়ী েরাগিবহীন েরাগীেদর তুলনায় একই রকম পৰ্িতেরাধ ক্ষমতা 

েদখায় তেব এই ভয্াকিসন কাযর্কর বেল িনিশ্চত হয় ।  

-(এইচআইিভ সংকৰ্ািমত বয্িক্তেদর সহ সব্ল্প েরাগ পৰ্িতেরাধ থাকা েরাগী) কম েরাগ পৰ্িতেরাধ বয্বস্থা থাকা েরাগীেদর উপর েকািভড ১৯ 

িটকাদান সম্পিকর্ত েকানও সুরক্ষা এবং কাযর্কািরতার এখনও পযর্ন্ত েকানও তথয্ েনই। িটকা েদওয়ার সময় এই পৰ্িতেরাধ ক্ষমতা এবং 

ভয্াকিসেনর কাযর্কারীতা পৰ্ভািবত হেত পাের। তেব, ফাইজার, অয্াস্টৰ্ােজিনকার েকািভড ১৯ ভয্াকিসন েকানও লাইভ ভয্াকিসন নয়। 

যিদ িটকা েদওয়ার েকানও িনিষদ্ধ উপাদান উপিস্থত না থােক তেব েকািভড ১৯িটকা েদওয়ার পরামশর্ েদওয়া হয়।। 

- (বুেকর দুধ খাওয়ােনা মা) বুেকর দুধ পান করােনা মা এবং বুেকর দুধ খাওয়ােনা িশশুেদর জনয্।িটকাদােনর েকানও সুরক্ষা এবং 

কাযর্কািরতা সম্পিকর্ত েডটা েনই। যিদ েকািভড ১৯িটকাদােনর েকান িনিষদ্ধ কারন না থােক, তেব বুেকর দুধ খাওয়ােনা মােয়েদর জনয্ 

েকািভড ১৯  িটকাদােনর পরামশর্ েদওয়া হয়। 
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● িটকা েদওয়ার পর িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়া: 

 

 

ভয্াকিসেনর ধরন 

 

েকামা(ফাইজার) 

 

েকািরয়া অয্াস্টৰ্ােজেনকা েকািভড ১৯ ভয্াকিসন(অয্াস্টৰ্ােজেনকা) 

 

 

িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়া 

Abnormal 
Reaction 

 

 

• সাধারণভােব অসব্াভািবক পৰ্িতিকৰ্য়া -ভয্াকিসেনশন 

সাইেট বয্থা হয় (৮৪.১%),ক্লািন্ত ( ৬২.৯%), মাথা বয্াথা 

( ৫৫.১%), েপশীেত বয্থা ( ৩৮.৩%),  ঠান্ডা লাগা ( ৩১.৯%), 

জেয়েন্ট বয্থা( ২৩.৬%),এবং জব্র ( ১৪.২%)।,ভয্াকিসেনশন  

সাইেট লালভাব (১০.৫%),ভয্াকিসেনশন সাইেট েফালাভাব 

( ৯.৫%),বিম বিম ভাব ( ১.১%),একেঘেয়িম ( ০.৫%), 

এবং িলম্ফয্ািটক গৰ্িন্থর পৰ্দাহ ( ০.৩%) িরেপাটর্ করা 

হেয়েছ।। তীবৰ্ মুেখর পক্ষাঘােতর চারিট ঘটনা 

িছল।।িক্লিনকাল টৰ্ায়ালগুিলর িবসৃ্তত সময় িরেপাটর্ করা 

হেয়েছ এবং সমস্ত েকস কেয়ক সপ্তােহর মেধয্  
পনুরুদ্ধার করা হেয়েছ।। 

• েবিশরভাগ িবরূপ পৰ্িতিকৰ্য়া সামানয্ হয় এবং িটকা েদওয়ার  

পের েদখা যায়।,১ িদেনর মেধয্ অদশৃয্ হেয় যায়, তেব িবরূপ 

পৰ্িতিকৰ্য়া ৭ িদন অবিধ স্থায়ী হয় । ৪% েক্ষেতৰ্ স্থানীয় এবং  

১৩% পদ্ধিতগত পৰ্িতিকৰ্য়া হেয় থােক ।   

• পৰ্ায়শই িরেপাটর্ হয় েয পৰ্িতকূল পৰ্িতিকৰ্য়াগুিলর মেধয্ 

ভয্াকিসেনশন সাইেটর েকামলতা থােক(৬০% এরও েবিশ),  

িটকা েদওয়ার স্থােন বয্থা, মাথাবয্থা, অবসাদ( ৫০% এর 

েবিশ), েপশী বয্থা এবং দুবর্লতা (৪০% এর েবিশ), জব্র ,ঠাণ্ডা 

( ৩০% এর েবিশ), জেয়েন্ট বয্থা এবং বিমভাব(২০% এরও 

েবিশ) 

এই অনুবাদিট মাই�া� ই�ারি�েটশন অয্া� �া�েলশন েস�ার (িল�) মাধয্েম অনুবাদ করা হেয়েছ । ০৫১)৮১৮-৫৭৫৯
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