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কানাডায় ব বহােরর জন চার কািভড-19 কার অনুমিত দান করা হেয়েছ এবং সারা পৃিথবীর িমিলয়েনর চেয়ও বশী মানুষ
এইসকল কাসমূ্হ হণ কেরেছন। এই বেল ন
কাসমূহ স েক সাধারণ িকছ উে গ এবং সমূহ িনেয় আেলাচনা করেব
যােত কের আপিন যখন কািভড-19 কা
হণ কেরন, আপনার দেহ কী কী েবশ করেছ স স েক আপনার কােছ
েয়াজনীয় তথ থােক। এই বেল েনর তথ িচিকৎসকগণ এবং গেবষকগণ ারা যাচাই করা হেয়েছ।

যিদ আমার এলা জসমূহ থােক আিম িক

কা

হণ করেত পারেবা?

হঁ া, আপনার িবিভ ধরেনর খাবার, ঔষধসমূহ বা অন ান পদাথসমূেহ র তর এলা জ সং া
িতি য়াসমূেহর ইিতহাস থাকেলও কািভড-19 কা
হণ করা আপনার জন িনরাপদ। যিদ
আপনার র তর এলা জ সং া িতি য়াসমূেহর ইিতহাস থােক, কা হণ করার পর আপিন য
ক বাধ করেছন তা িনি ত করার জন কাদান কে 30 িমিনট অেপ া কর ন। আপনার কােনা
িতি য়ার িবরল পিরি িতেত িচিকৎসা-স ীয় কমচারীগণ আপনােক সাহায করার জন সবসময়ই
সই ােন উপলভ রেয়েছন। আপনার কািভড-19 কা র কােনা এক িন দ উপাদােন ( যমন
পিলইিথিলন াইকল [িপইিজ –PEG] বা পিলসরেবইট) বা কািভড-19 কা র থম ডাজ থেক
র তর এলা জর িতি য়া হেয় থাকেল, িকভােব িনরাপেদ কা
হণ করা যােব স স েক আপনার
া সবা দানকারীর সােথ আপনার কথা বলা উিচত। অনু হ কের ল কর ন য এইসকল িন দ
এলা জসমূহ খবই িবরল।

আমার িচিকৎসাগত কান অব া থাকেল আিম িক
পারেবা?

কা

হণ করেত

যিদ আপনার া গত অব া যমন ব মূ রাগ বা ডায়ােব স, উ র চাপ, দেরাগ, হঁ াপানী বা
র
ন তা বা অ ািনিময়া থােক, আপিন িনরাপেদ কা
হণ করেত পােরন। এই কাসমূহ পরী া
করা হেয়েছ এবং িবিভ া গত অব া স
ব ি গেণর মেধ এ েলা িনরাপদ এবং কাযকর বেল
মািণত হেয়েছ।

যিদ আপনার কান িন দ া গত অব া থােক বা আপিন কােনা ঔষধ হণ কেরন যা আপনার
রাগ- িতেরাধ ব ব ােক ( রাগ- িতেরাধ মতা দমন কের এমন রাগ [ইিমউেনাসাে িসভ িডিজজ]
বা রাগ- িতেরাধ মতা দমনকারী ঔষধ [ইিমউেনাসাে েজ মিডেকশন] যমন কেমােথরািপ বা উ
মা াসমূেহর রেয়ড বিড়সমূহ ইত ািদ) দুবল কের বা তঃঅনা ম েরাগ [অেটাইিমউন িডিজজ] থােক,
কা কখন হণ করা সবেচেয় ভােলা হেব স স েক আপনার া সবা দানকারীর সােথ
আপনার কথা বলা উিচত।

বশীর ভাগ মানুষ

কা হণ না করা পয িক আমার অেপ া করা উিচত?

না। আপনার পালা আসার সােথ সােথই কা
হণ কর ন। এ আপনােক কািভড-19 এর থেক
অসু হওয়া বা মৃত বরণ করা থেক সুর া দান করেব। 25 ম তািরখ অনুযায়ী, সারা পৃিথবীর
মানুষেক কািভড-19 কাসমূেহর 1 িবিলয়ন ডােজর বশী দান করা হেয়েছ। অিতমারী বা
প ানেডিমক শষ করার জন , বশীর ভাগ মানুেষরই কা
হণ করা েয়াজন; যত তাড়াতািড় সবাই
কা
হণ করেবন, আমােদর সমাজ বা কিমউিন সমূহ ততই িনরাপদ হেব।

কা

কতিদন প

আমােক সুর া দান কের?

গেবষকগণ কাসমূহ স ক কতিদন প সুর া দান করেব তা এখনও িনর পণ করার চ া করেছন।
কািভড-19 এর িবর ে সুর া অব াহত রাখার জন ভিবষ েত আপনার এক সহায়ক বা ব ার ডাজ
হণ করার েয়াজন হেত পাের।
কার কােরর ওপর িনভর কের, কািভড-19 কাসমূহ এক বা দু ডােজ দান করা হয়। আপিন
য কা
হণ কেরেছন তা যিদ দু ডােজ দান করা হয়, পরবতী কান এক তািরেখ আপনােক
ি তীয় ডাজ
হণ করার জন ফরত আসেত বলা হেব। আপনােক কা র থম এবং ি তীয় ডাজ
অবশ ই হণ করেত হেব যােত কািভড-19 এর র তর অসু তা বা মৃত থেক আপিন আেরা
স ূণর েপ সুরি ত হেত পােরন।
মেন রাখন: এমনিক আপিন কা হণ করার পেরও কািভড-19 স কত িনরাপ া সং া
িবিধসমূহ আপনার অনুসরণ করা চািলেয় যাওয়া উিচত যমন মা পিরধান করা, অন েদর থেক
আপনার দূর বজায় রাখা এবং আপনার হাত ধায়া।
কাসমূহ কািভড-19 এর থেক অসু হওয়া থেক আপনােক এবং আপনার ি য়জনেদর সুর া
দান কের। যত বশী মানুষ কা
হণ করেব, তত বশী সবাই সুরি ত!
আমরা আশা কির য আপিন এই বেল ন উপকারী মেন করেবন! আমরা আপনােক এ
ব াপকভােব চার, এক অিডও বা িভিডও ফাইেলর পা িলিপ বা ি
িহসােব ধারণ বা রকড
কের ব বহার বা অন েদর সােথ ব ন করার জন এ েক আেরা ভাষায় অনুবাদ করার জন
আম ণ জানাই। অনু হ কের উৎস েক কিত
দান করার ব াপাের িনি ত হান: উইেম
কেলজ হসিপটাল, ওিসএএসআই (OCASI), এআইিবইউ (TAIBU) কিমউিন হলথ স ার
এবং িরিফউিজ 613।
25 ম, 2021 তািরখ অনুযায়ী স ক
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