কািভড-19 িটকাসমূহ স

BENGALI

মাচ 2021 এর পর হেত এিট সা িতকতম তথ , এবং েয়াজন মেতা এই তথ
হালনাগাদ করা হেব। এিট িচিকৎসকগণ ারা িনরীি ত এবং িচিকৎসািব ান অনুযািয়
সিঠক তথ ।

িটকা পরী া িনরাপ া
কািভড-19 িটকার গেবষণা িবিভ দশ থেক চু র পিরমােণ, ত, অথ
পেয়েছ। িটকািট তরী করেত কানও ধাপ বাদ দওয়া হয়িন। কািভড-19
িটকার পরী াপেব 30,000 থেক 45,000 মানুষ অংশ িনেয়েছন সুতরাং
আমােদর কােছ পযা পিরমােণ তথ রেয়েছ।

এমআরএনএ বনাম িডএনএ
ফাইজার-বােয়াএনেটক এবং মডানা িটকা িল আপনার িডএনএর পরবতন ঘটােব
না। এই িটকা িল মেস ার আরএনএ নামক একিট পদাথ ব বহার কের
(এমআরএনএ)। এমআরএনএ ক ভাইরােস া একিট ািটন বানােনার িনেদশ
দওয়া থােক। এিট আপনার শরীরেক সজাগ কের অ াি বিড তরী করার জন ,
যা এরপর এই ািটনিটেক আ মণ কের এবং ভাইরাসিটেক মের ফেল।
অ াি বিডিট শরীের থেক যায়, এমআরএনএ িট থােক না।

গভাব া এবং িশ রা
এই িটকাসমূহ গভাব ার ওপর কানও ভাব ফেল না। িটকার ারা তরী
অ াি বিড ভাইরাসিটেক আ মন কের, আপনার শরীরেক নয়। যােদর
গভাব ায় কািভড-19 হেয়েছ এমন ব ি েদর থেক আমরা জেনিছ য এিট
উবরতার ওপর ভাব ফেল না বা ভিবষ েত গভপাত ঘটায় না।

উপাদানসমূহ
ভ াকিসন উপাদান িল িনরাপদ – এেত কানও র জাত ব , পারদ, ণকাষ, শূকর, প থেক া ব , এলু িমিনয়াম বা ফরমাি হাইড থােকনা।

আপিন যা পড়েছন তা িনেয় অিনি ত থাকেল আপনার পািরবািরক িচিকৎসক বা
জন আপিন িনি িলিখত জন া

ীয় সাধারন উে গসমূহ

বা পাি ক হলথ ওেয়বসাইটসমূহ দখেত পােরন:

পা

িতি য়াসমূহ

িটকা থেক অিধকাংশ মানুেষর কানও পা িতি য়া হয়না। িকছু ব ি র
সূিচ েয়াগ বা ইে কশন েয়াগ করার ােন ব াথা, াি , মাথায় ব াথা,
মাংসেপশী/ ি েত ব াথা, র, অথবা কাঁপুিন হয় (অন ান িটকাসমূেহর ে
যমন হেয় থােক)। খুব অ সংখ ক মানুেষর অ ালািজক বা িব প িতি য়া
হেত পাের। অন ান পা িতি য়া িবরল; দীঘ- ময়ািদ পা িতি য়া িবষেয়
হলথ কানাডা অনুস ান করেত থাকেব।

মা বা মুখাবরণ পরেত থাকুন
িটকা পাওয়ার পরও আপনােক মা বা মুখাবরণ পরেত হেব এবং সামািজক
দূর বজায় রাখেত হেব। অ হেলও স াবনা আেছ য িটকা নওয়া সে ও
আপিন কািভড-19 থেক অসু হেত পােরন বা অন কাউেক কািভড-19 এ
সং িমত করেত পােরন।

মাইে ািচপ নই
িটকাসমূহ আমােদর শরীের কানও িচপ ঢাকায় না। িটকার মেধ কানও
ু াকার ক ু টার, মাইে ািচপ বা অনুসরণকরণ য নই। এ িল মানুষেক
অনুসরণ করেত পাের না বা যই ব ি গণ িটকা িনেয়েছ তােদর স েক তথ
সং হ করেত পাের না।

পূববতী কািভড-19 সং মণ
আপনার কািভড-19 হেয় িগেয় থাকেলও আপনার িটকা নওয়া উিচৎ।
আপনার আবারও কািভড-19 হেত পাের কারণ আমরা জািননা একবার
সং মেণর পর আপনার শরীের অ াি বিড কতিদন থােক।

ষাকারীর পরামশ িনন। আেরা তেথ র

1. https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
2. https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-diseasecovid19/vaccines.html

