BENGALI

কািভড-19 িটকাসমূহঃ সাধারণত িজ াস

সমূহ

ই িবিলপ িটর উে শ িচিকৎসাশা -স িকত সিঠক তথ দওয়া যােত আপিন অবিহত িস া িনেত পােরন। এিট িচিকৎসকগণ ারা িনরীি ত। মাচ
2021 এর পর হেত এিট সা িতকতম তথ , এবং েয়াজন মেতা এই তথ হালনাগাদ করা হেব।

িটকাসমূহ িক অ- তা বা অন ান সংখ ালঘু দেলর ওপর পরী া করা হেয়েছ?
িটকা স

িকত গেবষণায় 20-38% অ- তা বা অন সংখ ালঘু দেলর মানুষ িছেলন।

আমার যিদ মৃদু পা

িতি য়া হেয় থােক, তেব িক আমার িটকার ি তীয় ডাজ নওয়া উিচৎ?

হ াঁ! মৃদু পা িতি য়া অেনেকর ে ই হয়। স ূ ণ িতর ার জন দুিট ডােজর েয়াজন আেছ – একিট ডাজ আপনােক
যেথ িনরাপ া দয় না। আপনার যিদ িব প িতি য়া ঘেট থােক তেব কানও পশাদার িচিকৎসািবেদর সােথ কথা বেল নওয়া
য়।

আমার মারা ক িব প িতি য়া বা অ ালািজ আেছ, আমার িক িটকা নওয়া উিচৎ?
আপনার যিদ িটকায় ব ব ত উপাদানসমূেহ অ ালািজ থেক থােক বা অন কানও িটকাদােনর পের আপনার িব প িতি য়া
হেয় থােক, তাহেল আপনার এই িটকািট নওয়া উিচৎ নয়। আপনার যিদ অন েব (খাদ , ওষুধ) মারা ক রকেমর অ ালািজ
থেক থােক, তাহেল িচিকৎসা ব ব ার সােথ যু কােরার সােথ কথা বলুন।

িটকা দান কায ম িকভােব বা বািয়ত করা হে

এবং কারা থেম িটকা পােবন?

আমােদর একিট দল ("টা ফাস” বা কাযিনবাহী দল) আেছ যিট িটকাকরেণর িবিভ ধাপসমূহ পিরচালনা করেছ। যারা
কািভড-19 ারা
তর অসু হেত পােরন তারা থেম িটকা পােবনঃ িচিকৎসাকমী, যারা দীঘেময়াদী সবাসদেন (long-term
care) বাস করেছন, ইত ািদ। পেরর ধােপ থাকেবন যােদর া সমস া আেছন তারা ও বয় ব ি বগা। 3য় ধােপ, সই সম
মানুেষরা যারা িটকা পেত চান তারা সকেল িটকা পােবন।

িটকাসমূহ িক 65 বছেরর উে র ব ি েদর জন কাজ কের?

ফাইজার-বােয়াএনেটক এবং মডানা িটকা উভেয়ই 65 বছেরর বশী বয়সীেদর জন িঠক তমন ভােবই িনরাপ া দান কেরেছ
যমন অ বয় েদর জন কেরেছ। যারা 65 বছেরর এর ওপের, তােদর জন ফাইজার-বােয়াএনেটক িদেয়েছ 95% িতর া আর
মডানার িটকা িদেয়েছ 86% িতর া।

িটকা থেক িক আমার কািভড-19 হেত পাের?

িটকাসমূহ "জীব " নয় – অথাৎ এ িলর মেধ কানও ভাইরাস নই, অতএব এ িল আপনার শরীের সং মণ ঘটােত পােরনা।
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িটকা নওয়ার পরও িক আমায় মা বা মুখাবরণ ব বহার করেত হেব? কন?

হ াঁ। অ স াবনা আেছ য আপিন তাও কািভড-19 ারা আ া হেত পােরন এবং অন েক সং িমত করেত পােরন।
িটকা নওয়ার পরও আপনােক মা বা মুখাবরণ পরেত হেব এবং সামািজক ব বধান বজায় রেখ চলেত হেব।

পা

িতি য়া স

েক িক আমােদর অেনক তথ আেছ?

যই পরী া িল করা হেয়েছ তােত ভােলা ফল ল করা গেছ এবং খুব কম
তর পা িতি য়া দখা গেছ। বশীর ভাগ
পা িতি য়াই িটকা পাওয়ার 2-3 িদেনর মেধ থেক
কের 6 স ােহর মেধ হেত দখা গেছ। গেবষণা চলাকালীন, িটকা
পাওয়ার পর 2 মাস অি িটকা া েদর পযেব ণ করা হেয়েছ।

দীঘকালীন পা

িতি য়া কী হেত পাের?

এখেনা পয হলথ কানাডা এখনও িটকা া মানুষেদর পরী া করা চািলেয় যাে যােত িনি ত করা যায় য অন কােনা
পা িতি য়া হে না। যিদ কানও নূতন পা িতি য়ার স ান পাওয়া যায়ও, সিট িবরল হেব এবং খুব বশী উে েগর কারণ
হওয়া উিচৎ না।

" গাি

িতেরাধ" কী এবং তা িকভােব কাজ কের?

গাি িতেরােধর অথ মানুষ যখন ভাইরাসিটর থেক পেরা ভােব সুর া পায়। যত বশী স ব মানুষেক িটকা িদেয় এিট িনি ত
করেত পাির যন যােদর িটকাদান করা হয়িন তারা এই ভাইরাস ারা সং িমত না হন এবং এর ারা অসু না হন। আমােদর
ধারণা এই য 70-80% লাকেক িটকাদান করেত পারেল সকেলর িতেরাধ গেড় উঠেব এবং গাি িতেরাধ আসেব।

ওয়াটসঅ াপ, ফসবুক, এবং অন ান সামািজক মাধ েম চু র তথ রেয়েছ। আিম িক ভােব
জানেবা কানিট সিঠক?
িব াসেযাগ সূ থেক তথ অনুস ান ক ন, যমন আপনার পািরবািরক িচিকৎসক বা
া বা পাি ক হলথ ওেয়বসাইট সমূহ থেক (নীেচ িল সমূহ দখুন)।

ষাকারী, অথবা অনলাইেন জন

আিম কতিদন পয সুরি ত?

এই মুহূেত আমরা জািননা য িটকা নওয়ার পর আপিন কতিদন সুরি ত থাকেবন।

আপনার যিদ আেরা িজ াস থােক, আপিন িচিকৎসািবেদর সােথ কথা বলেত পােরন, যারা আপনােক েয়াজনীয় সহায়তা
সাহােয র উপায় ও তথ দান করেবন। আপিন িন িলিখত জন া বা পাি ক হলথ ওেয়বসাইটসও পেড় দখেত পােরনঃ
1. https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario2. https://www.canada.ca/en/publichealth/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html

