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COVID-19 টীকাগুলি [ফাইজার-বায় াএনয়েক এবং মর্ডান ডা-এর দ্বারা ববকাশকৃত] 

COVID-19  

COVID19 হল একটে ভাইরাস জবনত সংক্রমণ যা মূলত ফুসফুয়স হ । কারও-কারও এর ফয়ল সামানয অসখু 

হয়ত পায়র। ককউ-ককউ আবার প্রচণ্ড অসুস্থ হয়  কযয়ত পায়রন। কযমন ব স্ক কলায়করা বা যা াঁয়ের স্বাস্থয 

সংক্রান্ত সমসযা আয়ে কেয়কই আয়ে। কখনও-কখনও ককানও-ককানও বাচ্চারও গুরুতর প্রোহ হয়ত পায়র। 

COVID-19এর েীর্ ডয়ম াবে ফল বক হয়ত পায়র তা এখনও পুয়রাপুবর জানা যা বন। কারও-কারও আবার বনয়জর 

কাজ-কম ড বা জীবনযাত্রার জনযও COVID-19 এ আক্রান্ত হও ার ঝুাঁ বক কববশ োয়ক।       

এই টীকাগুলি কীভাবে কাজ কবে 

এই টেকা আপনার শরীয়রর ককাষগুবলয়ক  কপ্রাটেন’ ততবর করয়ত বয়ল কযটে বনবেডষ্টভায়ব কসই ভাইরাসটেয়ত 

পাও া যা  কযটে COVID-19-এর কারণ র্ো ।  এই "স্পাইক কপ্রাটেনগুবল ", যবেও আমায়ের কেয়ত্র 

েবতকারক না হয়লও, আমায়ের শরীরয়ক অযাবিববর্গুবল উৎপােন করার জনয উদ্দীবপত কয়র। আমায়ের 

নতুন অযাবিববর্গুবল আমায়ের অসুস্থ হও ার কেয়ক রো করয়ব যবে আমরা ভাইরাসটের প্রবত উন্মুক্ত হই৷ 

েীকাটেয়ত ভাইরাস োয়ক না এবং তাই কসটে আপনায়ক COVID-19 বেয়ত পায়রনা৷  

উভয় টীকার দ্বারাই মানদন্ডগুডি পূরণ করা ডনশ্চিত করার জনয, বহৃৎ ডনদাডনক পরীক্ষাগুডিসত সেগুডি 

পরীক্ষা করা হসয়সে, এবং উভয়সকই সহিথ কানািার দ্বারা অনুজ্ঞা প্রদত্ত এবং অনুসমাডদত করা হসয়সে৷  

 

েীকাকরয়ণর প্রক্রক্র া 

উভয় টীকারই দুটট সিাসজর প্রসয়াজনীয়তা আসে৷ বডরষ্ঠ মানুষসদর অন্তভভ কু্ত কসর, 16 বের এবং তার অডিক 

বয়েীসদর ফাইজাসরর সিাজগুডি সদওয়া হয় কমপসক্ষ 21 ডদসনর ফারাসক৷ মিাুন ুার সিাজগুডি সদওয়া হয়, 

বডরষ্ঠ বযশ্চক্তসদর অন্তভভ কু্ত কসর, 16 বের এবং তার অডিক বয়েীসদর, কমপসক্ষ 28 ডদসনর ফারাসক৷ 

টটকাে উপকালেতা  

উত্তমতর সুরোর জনয এই েীকার েুটে কর্াজ কেও া হয়ব।   COVID-19’এর ববরুয়ে সব ডাবিক সুরো 

পাও ার জনয, েুটে-কর্াজ সম্পূণ ড হও ার পয়র, আরও এক কেয়ক েইু সপ্তাহ সম  লােয়ত পায়র৷ এই 

সময় , এই েীকার েীর্ ডয়ম াবে সরুো সম্পবকডত ককানও তেয নাই। পরীোর সম  এই টেকা 95% কায ডকর 

বেল।   
 

টেকা কনও ার পয়রও আপনার COVID-19-এর দ্বারা আক্রান্ত হও ার সামানয আশঙ্কা োকয়ত পায়র। তাই জন 

স্বাস্থয সংক্রান্ত বন মগুয়লা কময়ন চলয়ল ভাল হ , কযমন শারীবরক েরূত্ব বজা  রাখা, মাস্ক পরা এবং অসুস্থ 

হয়ল বাব়িয়ত োকা। স্বাস্থয পবরচয ডা এবং অনযানয কেয়ত্রর কমীয়ের েীকা কেও ার পরও তাাঁয়ের বযক্রক্তেত সুরো 

সরঞ্জাম (বপবপই) পরয়ত হয়ব। 

পার্শ্ ব প্রলতক্রিয়া ও ঝ ুঁ লক 

বকেু মানুষ েীকার কারয়ণ পার্শ্ ডপ্রবতক্রক্র াগুবলর অবভজ্ঞতা করয়ত পায়রন, তয়ব কসগুবল মাঝাবর পবরমায়ণর 

হয়ত পায়র এবং কয় ক পয়রই উপশম হয়ত পায়র৷  উপসে ডগুবলর ময়িয কয় কটে হল অনাক্রমযতা সৃটষ্ট 

হও ার প্রবত শরীয়রর প্রবতক্রক্র ার অংশস্বরূপ৷ 

 

এই টেকার বিবনকযাল ট্রা ায়লর সম  সািারণত এইসব পার্শ্ ড প্রবতক্রক্র া কেখা বেয় বেল বয়ল জানা কেয়ে:  
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খ েই স্বাভালেক   ≥10% 

(10 কর্ায়জ 1-এর কববশ) 

স্বাভালেক    1%-10%  

(100 কর্ায়জর ময়িয 1 

কেয়ক 10 কর্ায়জ 1) 

অস্বাভালেক  1%  

(100 কর্ায়জর ময়িয 
1) 

অলত লেেি 

o ইয়ঞ্জকশন কেও া 

জা ো  বযো  

o মাোবযো  

o িান্ত অনুভব 

o কপবশ বা ো াঁয়ে বযো 

o জ্বর বা শরীর ঠান্ডা 

হও া 

o বেয়ল কফালা অেবা 

নরমভাব (শুিুমাত্র 

মর্ডান ডা েীকার কেয়ত্র)  

o ইয়ঞ্জকশন কেও া 

জা ো লাল হও া ও 

ফুয়ল যাও া 

o বডমবডম ভাব এবং বডম 

হওয়া (শুিুমাত্র মর্ডান ডা 

েীকার কেয়ত্র) 

লবসকা গ্রবি কবয়়ি 

যাও া 

গুরুতর অযালাক্রজড হও া 

কযমন অযানাবফলযাক্রিস 

 

ববরল কেত্রগুবলয়ত গুরুতর অযালাক্রজডবভবত্তক প্রবতক্রক্র াগুবল (অযানাবফলযাক্রিস) র্েয়ত পায়র। অযালার্ক্রজবভবত্তক 

প্রবতক্রক্র াগুবলর বচবকৎসা করা কযয়ত পায়র এবং কসগুবল সািারণত সামব ক হয়  োয়ক৷ আপনার বনিঃর্শ্াস 

বনয়ত অসুববিা হয়ল, আপনার মুয়খ ও েলা  আমবাত হয়ল বা ফুয়ল কেয়ল বচবকৎসা করান। মানুয়ষর েীকা 

কনও ার সায়ে সায়ে, পার্শ্ ডপ্রবতক্রক্র াগুবলর উপর নজর রাখা হয়ব৷  

 

যবে আপনার েীকার কারয়ণ একটে প্রবতক্রক্র া হ , তাহয়ল আপনার স্বাস্থয পবরচয ডা প্রোনকারীর সয়ে 

কযাোয়যাে করুন বযবন পার্শ্ ডপ্রবতক্রক্র াটের সম্পয়কড সরাসবর জনস্বাস্থয ববভােয়ক জানায়বন৷ েীকাটের বনরাপে 

োকা বনক্রিত করার উয়দ্দয়শয জনস্বাস্থয ববভাে জানায়না পার্শ্ ডপ্রবতক্রক্র াটের উপর নজর রাখয়বন৷   

 

সাবধানতা 

 আপনার যবে জ্বর োয়ক, COVID-1-এর উপসে ড বনয়  অসসু্থ োয়কন, অেবা যবে কশষ 14 বেয়নর ময়িয 

একটে  েীকা টেকা বনয়  োয়কন, তাহয়ল কেবর কয়র েীকা বনন। 

 এই োকার  েুটে কর্াজ কনও ার পর কমপয়ে এক মায়সর জনয েভডবতী না হও ার কচষ্টা করুন।  

 যবে আপবন রক্ত তরলকারক ওষুি খান, তাহয়ল তাাঁরা একটে অয়পোকৃত কোে েুাঁচ বযবহার করয়বন এবং 

আপনার েীকা কনও ার পয়র কালবশো হ্রাস করার জনয অয়পোকৃত েীর্ ড সময় র জনয চায়পর প্রয় াজন 

হয়ব৷এই টীকা নেবেে ো, যলি আপোে: 

 পবলইোইবলন গ্লাইকল অন্তভুডক্ত কয়র েীকার ককানও উপকরয়ণর কেয়ত্র অযালাক্রজড োয়ক; অথবা 

 এই েীকার পূব ডবতী কর্াজ কনও ার পর তীব্রতর গুরুতর ককানও প্রবতক্রক্র া হয়  োয়ক। 

প্রথবে আপোে স্বাস্থ্য পলেচয বা প্রিােকােীে সবে কথা েি ে, যলি: 

 আপনার ব স 16 বেয়রর কম হ  (12 কেয়ক 15 বেয়রর ময়িয) তাহয়ল ফাইজায়রর েীকা কেও া কযয়ত 

পায়র; 

 আপবন েভডবতী হন বা স্তনযপান করায়েন; অেবা 

 যবে আপনার অসুস্থতা, অেবা একটে রক্তপাতজবনত তবকয়লযর কারয়ণ েুব ডল হও া করাে-প্রবতয়রাি শক্রক্ত 

োয়ক 
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ডবস্তাডরত তসথযর জনয, আপনার স্বাস্থয পবরয়ষবা প্রোনকারীর সয়ে কো বলুন বা  toronto.ca/COVID19 

কেখুন।  

উৎস 

 

অনাক্রমযতার উপর জাতীয় পরামর্দুাতা কডমটট৷ COVID-19 টীকাগুডি বযবহাসরর উপর েুপাডরর্েমূহ৷ ডিসেম্বর 

2020৷ https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-

advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-

vaccines.html সত উপিভয৷ 

http://www.toronto.ca/covid19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html

