
ক�োভিড-১৯ টী�ো ভিয়ে 
প্রশ্ন আযে? 
এখোযি ভ�েু উত্তর 
কেও়েো হল।
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ক�োভিড-১৯ ভ�? 

ক�োভিড-১৯ এ�টি �যরোিোিোইরোস যো ২০১৯ সোযলর কেযের ভেয� প্রথম 
সিোক্ত �রো হয়েভেল। �যরোিোিোইরোস জোযের িোইরোসগুভলর ময্যে এ�টি 
বড় ক�োষ্ঠী হোল�ো কথয� গুরুের শ্োসযয্রের সংক্রমযের �োরে ভহসোযব 
পভরভিে। িযিল (িেুি) �যরোিোিোইরোযসর ময্যে অন্তিুভু ক্ত কহোল ক�োভিড-
১৯।

ক�োভিড-১৯ �ঠীিোযব েড়ো়ে?

ক�োভিড-১৯ সবযিয়ে কবভে েড়ো়ে এই িোইরোযস আক্রোন্ত বযেভক্তর শ্োস 
প্রশ্োযসর বোষ্প�েোর মো্যেযম। এটি �োভে, হোঁভি, �থো বলো, শ্োস কিও়েো এবং 
�োি �োও়েোর মো্যেযম েড়োযে পোযর।  ক�োভিড-১৯ ক�োি এ�টি জো়ে�ো়ে বো 
বস্তুর উপযর থো�যল কসগুযলোয� স্পেভু �রো কথয� েভড়য়ে পড়যে পোযর 
যভে স্পেভু �রোর পযর আপভি মুখ, িো� বো কিোযখ কসই অপভরষ্োর হোে ভেয়ে 
স্পেভু �যরি। আপভি এই িোইরোযসর লক্ষেগুভল অিুিব �রোর আয�ই বো 
লক্ষেগুভল ভব�োে হও়েোর আয�ই িোইরোসটি েভড়য়ে পড়যে পোযর।

ক�োভিড-১৯ টী�োর জিযে �োরো কযো�যে? 

পোঁি বের বো েোর কবভে ব়েসঠী অন্োভর়েবোসঠীরো ক�োভিড-১৯ টী�োর প্রথম ও 
ভবিেঠী়ে কডোজ ভিযে পোরযবি। ১২ বের বো েোর কবভে ব়েসঠীযের জিযে বুস্োর 
কডোজ-ও পোও়েো যো়ে। 

গুরুের অসুস্থেো এবং হোসপোেোযল িভেভু র ক্রমব্ভুমোি ঝঁুভ�র উপর ভিভত্ত 
�যর, ইভমিউভিটি হ্োযসর �োরযে ক�োভিড-১৯ টী�োর বভ্ভুে প্রোথভম� ভসভরজ 
এবং বুস্োর কডোজ(গুভল)-এর অংে ভহসোযব ভ�েু ভ�েু বযেভক্তরো েৃেঠী়ে কডোজ 
পোও়েোর জিযে কযো�যে এবং েো সুপোভরে �রো হয়ে থোয�।

কযো�যেেো সম্পয�ভু  েযথযের জিযে, ভিভজট �রুি ontario.ca/
covidvaccineinfo. 

আমোয� ক�ি ক�োভিড-১৯ টী�ো ভিযে হযব?

ক�োভিড-১৯ এবং এর কিভরয়েন্গুভলর �োরযে গুরুের অসুস্থেো এবং 
হোসপোেোযল িভেভু  হও়েো কথয� ভিযজয�, আপিোর ভপ্র়েজিযের এবং 
আপিোর সম্প্রেো়েয� রক্ষো �রোর জিযে টী�ো কিও়েোই আপিোর সবযিয়ে 
গুরুত্বপূেভু �োজ।

ক�োভিড-১৯-এর টী�ো কিও়েোর ফযল �যরোিোিোইরোযসর সংক্রমে ঘযট 
িো। এটি িোইরোযসর ভবরুযধে ইভমিউভিটি �যড় েুলযে সহো়েেো �যর, যোযে 
আপিোর েরঠীর আরও সহযজই এটির ভবরুযধে লড়োই �রযে পোযর। এটি 
আপিোর ক�োভিড-১৯ হও়েোর ঝঁুভ� হ্োস �রযে পোযর বো যভে হ়ে েোহযল 
আপিোর লক্ষেগুভলর ভেব্রেো �ম �যর েুলযে পোযর।

যখি জিস্োযস্থযের ভিরোপত্তোর বযেবস্থোগুভল অপসোরে �রো হযছে, 
েোহযল আমোয� টী�ো ক�ি ভিযে হযব?

জিস্োস্থযে ও �মভুযক্ষযরের ভিরোপত্তো বযেবস্থো অপসোরে �রো হযছে মোযি এমি 
ি়ে কয েো ইভগিে �যরযে কয ক�োভিড-১৯ িযল ক�যে বো মহোমোরঠী কেে 
হয়ে ক�যে। টী�ো কিও়েো ক�োভিড-১৯ এর ভবরুযধে সযবভুোত্তম সুরক্ষো ভহসোযব 
অবযেোহে রয়েযে এবং আমরো কয অগ্র�ভে অজভু ি �যরভে েো বজো়ে রোখযে 
সহো়েেো �যর।

ক�োভিড-১৯ টী�োর সমস্ত প্রস্তোভবে কডোজ গ্রহে �রোই কহোল সবযিয়ে 
গুরুত্বপূেভু প্রথো যোর বিোরো আপভি ভিযজয�, আপিোর ভপ্র়েজিযের এবং 
আপিোর সম্প্রেো়েয� ক�োভিড -১৯ এবং এর িেুি কিভরয়েন্গুভল কথয� 
রক্ষো �রযে পোযরি। 

ক�োভিড-১৯-এর বুস্োর কডোজ কিও়েো ভ� প্রয়েোজি? 

যভেও ক�োভিড-১৯ টী�োর এ�টি প্রোথভম� ভসভরজ গুরুের অসুস্থেো এবং 
হোসপোেোযল িভেভু র ভবরুযধে অেযেন্ত �োযভু�র, েযব এটি গুরুত্বপূেভু কয আপভি 
ক�োভিড-১৯ টী�োর সমস্ত প্রস্তোভবে কডোজ গ্রহে �যর হোলিো�োে থোকুি, 
�োরে প্রোথভম� ক�োভিড-১৯ টী�োর ভসভরযজর পযর সময়ের সোযথ সোযথ 
সুরক্ষো হ্োস পো়ে, ভবযেে �যর এর িেুি কিভরয়েন্গুভলর ভবরুযধে।

১৮ বের বো েোর কবভে ব়েসঠী বযেভক্তরো েোযের ভবিেঠী়ে কডোযজর ভেি মোস 
(84 ভেি) পযর প্রথম বুস্োর কডোজ অযেোপয়েন্যমযন্র সম়ে ভি্ভুোরে �রযে 
পোযরি। ১২ কথয� ১৭ বের ব়েসঠীরো ভবিেঠী়ে কডোযজর ে়ে মোস (১৬৮ ভেি) 
পর প্রথম বুস্োর কডোজ ভি্ভুোরে �রযে পোযরি। উপরন্তু, ক�োি ক�োি বযেভক্ত 
এ�টি ভবিেঠী়ে বুস্োর কডোযজর জিযেও কযো�যে। আরও েযথযের জিযে, অিুগ্রহ 
�যর ভিভজট �রুি ontario.ca/covidvaccineinfo.

আভম ইভেময্যে ক�োভিড-১৯-এ করো�োক্রোন্ত হয়েভেলোম এবং সুস্থ 
হয়ে উযেভে। আমোর ভ� েোও টী�ো ভিযে হযব?  

হযেোঁ, গুরুের অসুস্থেো এবং হোসপোেোযল িভেভু র ভবরুযধে সুরক্ষো বোড়োযিোর 
জিযে আপিোর এখিও ক�োভিড-১৯ টী�োর সমস্ত প্রস্তোভবে কডোজ কিও়েো 
উভিে।   

আপভি যভেও ক�োভিড-১৯ কথয� সুস্থ হয়ে উযে থোয�ি, আপভি 
করহোইমুক্ত িি এবং এখিও িোইরোস বিোরো অসুস্থ হযে পোযরি, ক�োিও 
উপস�ভু িো কেভখয়েই আপভি সংক্রোম� হযে পোযরি। িেুি কিভরয়েযন্র 
ভবস্তোযরর সোযথ সোযথ, এটি গুরুত্বপূেভু কয আপভি আপিোর ক�োভিড-১৯ 
টী�ো�রযির সোযথ হোলিো�োে থোকুি।

আপিোর যভে সম্প্রভে ক�োভিড-১৯ হয়ে থোয�, েোহযল ক�োভিড-১৯ হও়েোর 
পর ে়ে মোস পযভুন্ত আপিোর পরবেতী কডোজ পোও়েোর জিযে অযপক্ষো �রোই 
িোযলো। আপিোর ব়েস, আপিোর প্রোপ্ত কডোযজর সংখযেো এবং আপিোর স্োযস্থযের 
ভস্থভের উপর ভিভত্ত �যর সযবভুোত্তম সম়েসঠীমো সম্পয�ভু  আরও েযথযের জিযে 
এ�জি স্োস্থযেযসবো সরবরোহ�োরঠীর সোযথ �থো বলুি।

আভম ভ� পোশ্ভু প্রভেভক্র়েো অিুিব �রব?

কয ক�োিও টী�ো কিও়েোর মযেো, ভ�েু কলো� মৃদু পোশ্ভু প্রভেভক্র়েো এবং 
প্রভেভক্র়েো অিুিব �রযে পোযর যো হ্োস কপয়ে যোযব কযয�োযিো সম়ে টি�ো 
কেও়েোর �য়ে� ঘন্ো পর কথয� �য়ে� ভেি পর পযভুন্ত। টী�ো�রযের পযরর 
এই পোশ্ভুপ্রভেভক্র়েোগুভল ক�োভিড-১৯-এর ভবরুযধে প্রভেযরোয্র ক্ষমেো �যড় 
কেোলোর জিযে েরঠীযরর প্রযিষ্োর এ�টি প্রমোে। সো্োরে পোশ্ভু প্রভেভক্র়েোগুভলর 
ময্যে রয়েযে বোহুযে টী�োর জো়ে�ো়ে রযের পভরবেভু ি (উেোহরেস্রূপ, লোল 
বো কবগুভি হয়ে যোও়েো), কসইসোযথ বোহুযে বযেথো বো কফোলোিোব, ক্োভন্ত, মোথো 
বযেোথো, কপেঠী এবং �োঁযট বযেথো, েোন্ো অিুিব হও়েো বো হোল�ো জ্বর হও়েো।

https://www.ontario.ca/covidvaccineinfo
https://www.ontario.ca/covidvaccineinfo
https://www.ontario.ca/covidvaccineinfo
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যভে ক�োি পোশ্ভু প্রভেভক্র়েো আপিোয� উভবিগ্ন �যর কেোযল বো �য়ে� ভেি 
পযর িযল যোযছে িো বযল মযি হ়ে, েযব ে়েো �যর আপিোর স্োস্থযেযসবো 
সরবরোহ�োরঠীর সোযথ কযো�োযযো� �রুি।

ক�োভিড-১৯-এর টি�োগুভল কিও়েো ভ� ভিরোপে?  

হযেোঁ। কহলথ �োিোডো কহোল ভবযশ্র সবযিয়ে �যেোর ববজ্োভি� পযভুোযলোিিো 
ভসযস্মগুভলর ময্যে অিযেেম এবং কহলথ �োিোডো ক�বলমোরে কসই টী�োই 
অিুযমোেি �যর যভে কসটি ভিরোপে হ়ে, কসটি �োযভু�রঠী হ়ে, কসটি উৎপোেযির 
মোি এবং েক্ষেো পূরে �যর। 

কয শু্ুমোরে কসই টী�োগুলঠীই অন্োভরওযে প্রয়েো� �রো হযব কযগুভল কহলথ 
�োিোডো অিুযমোেি �যরযে।

টী�োগুভলর সম্পয�ভু  আরও জোিুি কহলথ �োিোডো-র ওয়েবসোইট  কথয�।

এ�টি দ্রুে বেভর �রো টী�ো ভিয়ে আমোর ভ� ভিভন্তে হও়েো 
উভিে?

িো। কয টী�োগুভল কহলথ �োিোডো অিুযমোেি �যরযে এবং ভি্ভুোরে �যরযে 
কসগুভল ভিরোপে এবং �োযভু�র ও শু্ুমোরে কসগুভলই অন্োভরওযে প্রয়েো� 
�রো হযব।

এই টী�োগুভল অিযেোিযে টী�োগুভলর কিয়ে দ্রুে বেভর �রো হয়েভেল �োরে 
ভবশ্জুযড় এই প্রযিষ্ো়ে ভবভিয়েো� �রো সহযযোভ�েো এবং েহভবযলর অভ্� 
মোরেো এর আয� এর�ম �খিও কেখো যো়েভি।

�যবে�রো ১০ বেযররও কবভে সম়ে ্যর এমআরএিএ টী�ো ভিয়ে �যবেেো 
ও �োজ �রযেি, এই �োরযেই এমআরএিএ প্রযুভক্তটি ক�োভিড-১৯ টী�ো 
বেভরযে দ্রুে বযেবহোর �রো সম্ভব হয়েযে।

যভেও ক�োভিড-১৯-এর টী�োগুভল দ্রুে বেভর �রো হয়েযে ভ�ন্তু কসগুযলো 
ভিরোপে ও �োযভু�র ভ�িো েো ভিভচিে �রোর জিযে সব ্রযির পেযক্ষপ 
কিও়েো হয়েযে।

টী�ো অিুযমোেযির প্রভক্র়েোটি �ঠী ভেল?

Tক�োভিড-১৯-এর টী�ো বেভরর জিযে প্রিুর পভরমোযি সোরো ভবযশ্র ্ি-
সম্পে বযেবহোর �রো হয়েভেল, যো টী�ো অিুযমোেি প্রভক্র়েোয� েক্ষেোর 
সোযথ এবং �োযভু�রিোযব এভ�য়ে ভিয়ে কযযে সহো়েেো �যরভেল। এর 
ময্যে ভবেযেমোি �যবেেো �মভুসূভির অভিযযোজি, ভবজ্োিঠী ও সর�োযরর ময্যে 
আন্তজভু োভে� সহযযোভ�েো, উতস�তী�ৃে েহভবল বৃভধে, ভক্ভি�োল ট্ো়েোল 
অংেগ্রহে�োরঠীযের দ্রুে ভিয়েো� এবং টী�োর �োযভু�োভরেো প্রেেভুযির জিযে 
ভক্ভি�োল ট্ো়েোযলর দ্রুে কসট-আপ অন্তিুভু ক্ত রয়েযে। �োিোডোর কসরো 
স্ো্ঠীি ভবজ্োিঠীরো �োিোভড়েোিযের জিযে ভিরোপে এবং �োযভু�র ভহসোযব টী�ো 
অিুযমোেযির আয� সমস্ত েথযে পুঙ্োিুপুঙ্িোযব পযভুোযলোিিো �যরযেি। 
এইসব টী�োগুভল অিুযমোেযির কক্ষযরে সব ্রযির ভিরোপত্তোমূল� পেযক্ষপ 
অিুসরে �রো হয়েযে।

পযভুোযলোিিো এবং অিুযমোেি প্রভক্র়েো সম্পয�ভু  আরও জোিুি কহলথ �োিোডোর 
ওয়েবসোইট কথয�।

এই টী�োর েঠীঘভুযম়েোেঠী পোশ্ভু প্রভেভক্র়েোগুভল �ঠী �ঠী?

টী�োগুভলর েঠীঘভুযম়েোেঠী পোশ্ভু প্রভেভক্র়েোগুভলর উপর িলমোি �যবেেোগুভল 
আজ অবভ্ ক�োিও গুরুের পোশ্ভু প্রভেভক্র়েো পো়েভি। �যবেেোর মো্যেযম যোরো 
টী�ো গ্রহে �যরযেি েোযের েঠীঘভুযম়েোেঠী পোশ্ভু প্রভেভক্র়েোর উপর পযভুযবক্ষে 
জোভর রয়েযে।

টী�ো (এ ই এফ আই-AEFIs) কিও়েোর পযর প্রভেকূল ঘটিোসম্পয�ভু  আরও 
েযথযের জিযে বো এ�টি এ ই এফ আই ভরযপোটভু  �রোর জিযে, ভিভজট �রুি 
পোবভল� কহলথ অন্োভরওর িযেো�ভসি সুরক্ষোর ওয়েবযপজ।

ভবিেঠী়ে কডোজ বো বুস্োর কডোজ কথয� পোশ্ভু প্রভেভক্র়েো ভ� প্রথমটির 
কিয়ে আরও েঠীব্র?

ক�উ ক�উ টী�োর ভবিেঠী়ে কডোযজর পযর আরও েভক্তেোলঠী পোশ্ভু প্রভেভক্র়েো 
অিুিব �রযে পোযর। কযযহেু পোশ্ভু প্রভেভক্র়েোগুভল আপিোর ইভমিউি ভসযস্ম 
সুরক্ষো বেভরর ফলোফল, এ�বোর আপিোর ইভমিউি ভসযস্মটি প্রথম কডোযজর 
কডোযজর পযর সভক্র়ে হয়ে উেযল, ভবিেঠী়ে কডোযজর পযর অযি� েভক্তেোলঠী 
ইভমিউি প্রভেভক্র়েো হয়ে থোয�। এটি হও়েো িোল এবং ইভগিে কে়ে কয টী�োটি 
েোর �োজ সঠি�িোযব �রযে!

বুস্োর কডোজ পোও়েোর পযর পোশ্ভু প্রভেভক্র়েোগুভল প্রথম এবং ভবিেঠী়ে কডোযজর 
পযরর মযেোই। সো্োরে পোশ্ভু প্রভেভক্র়েোগুভল টী�ো কিও়েোর পযর �য়ে� ঘন্ো 
বো �য়ে� ভেি পযভুন্ত থো�যে পোযর এবং এর ময্যে রয়েযে বোহুযে টী�োর 
জো়ে�ো়ে রযের পভরবেভু ি (উেোহরেস্রূপ, লোল বো কবগুভি হয়ে যোও়েো), 
কসইসোযথ বোহুযে বযেথো বো কফোলোিোব, ক্োভন্ত, মোথো বযেোথো, কপেঠী এবং �োঁযট 
বযেথো, েোন্ো অিুিব হও়েো বো হোল�ো জ্বর হও়েো।

টী�োটি ভ� আমোয� ক�োভিড-১৯ -এ আক্রোন্ত �রযব?

িো, আপভি টী�ো কথয� ক�োভিড-১৯ বো অিযে ক�োিও সংক্রোম� করোয� 
আক্রোন্ত হযে পোযরি িো। কহলথ �োিোডো অিুযমোভেে টী�োগুভলর ক�োিওটিই 
ভজভবে-িোইরোযসর িযেো�ভসি ি়ে, যোর অথভু হল কয এগুভলযে ক�োভিড-১৯ 
সৃভষ্�োরঠী িোইরোসটি কিই।

টী�ো পোও়েোর পযরও ভ� আভম ক�োভিড-১৯-এ আক্রোন্ত হযে 
পোভর?

অিযেোিযে টী�ো�রযের মযেোই, আপভি সংক্রমযের ঝঁুভ� পুযরোপুভর দূর �রযে 
পোরযবি িো, ভবযেে �যর এই িোইরোযসর �ভমউভিটিযে বেভু মোযি িলমোি 
সংক্রমযের জিযে।

টী�ো ভিযল আপিোর গুরুের অসুস্থেো, হোসপোেোযল িভেভু  এবং মৃেুযের ঝঁুভ� 
যযথষ্ পভরমোযে হ্োস হযব, এবং এটোই কহোল ক�োভিড-১৯ করোয�র �োরযে 
ভিযজয� এবং আপিোর িোরপোযের কলো�যের গুরুের অসুস্থেো কথয� রক্ষো 
�রোর সযবভুোত্তম উপো়ে। 

ক�োভিড-১৯ টী�ো ভ� আমোর প্রজিযির উবভুরেোয� প্রিোভবে 
�রযব? আভম যভে এখি �িভু বেঠী হয়ে থোভ�, েোহযল?  

ক�োভিড-১৯ টী�ো পুরুযের বো মভহলোর বন্যেোত্ব সৃভষ্ �যর বযল বেভু মোযি 
এমি ক�োিও প্রমোে কিই।

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-types 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety 
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আসযল, �িভু ্োরযের আয� বো আপভি �িভু বেঠী হও়েোর সম়ে ক�োভিড-১৯ 
টী�োর সমস্ত প্রস্তোভবে কডোজ গ্রহে �রযল েো আপিোয� এবং আপিোর 
িভবেযেে ভেশুয� �িভু োবস্থো়ে ক�োভিড-১৯ এর ঝঁুভ� কথয� রক্ষো �রযব।

যোরো �িভু বেঠী, বুয�র দু্ খোও়েোযছেি বো �িভু ্োরযের কিষ্ো 
�রযেি েোযের জিযে ভ� ক�োভিড-১৯ িযেো�ভসি ভিরোপে?

হযেোঁ। আপভি �িভু বেঠী হও়েোর আয� বো �িভু োবস্থোর কয ক�োিও বরেমোভস� 
সম়ে�োলঠীি ভিরোপযে ক�োভিড-১৯ টী�ো ভিযে পোযরি। আপভি যখি 
�িভু বেঠী, বুয�র দু্ খোও়েোযছেি বো �িভু ্োরযের কিষ্ো �রযেি কসই 
সম়ে�োলঠীি ক�োভিড-১৯ টী�ো গ্রহে �রো ভিরোপে, �োযভু�র এবং 
প্রযিিভে়েোল �োউভসিল ফর মোেোর অযেোন্ িোইল্ড কহলথ (ভপভসএমভসএইি), 
অন্োভরও কসোসোইটি অফ অবযস্ট্রিভে়েোিস অযেোন্ �োইযিোয�োলভজস্স 
(ওএসওভজ), কসোসোইটি অফ অবযস্ট্রিভে়েোিস, �োইযিোয�োলভজস্স অফ 
�োিোডো (এসওভজভস), িযেোেিোল অযেোডিোইজভর �ভমটি অি ইভমউিোইযজেি 
(এিএভসআই) এবং অিযেোিযে অযি� জোেঠী়ে ও আন্তজভু োভে� সংস্থো এটো 
কিও়েোর জিযে অবেযেই সুপোভরে �যর।

�িভু োবস্থো়ে সম্ভোবযে জটিলেোগুভল করো্ �রোর জিযে টী�ো কিও়েোর সুভব্োগুভল 
ঝঁুভ�গুভল অভেক্রম �যর। আপভি যভে �িভু বেঠী অবস্থো়ে ক�োভিড-১৯-এ 
আক্রোন্ত হি, েোহযল যোরো �িভু বেঠী িি কেমি ক�োভিড-১৯ পভজটিি 
বযেভক্তযের েুলিো়ে আপিোর হোসপোেোযল িভেভু  হও়েোর, ইিযটিভসি ক�়েোর 
ইউভিযট িভেভু  হও়েোর এবং লোইফ সোযপোটভু  কিও়েোর ঝঁুভ� কবভে থোয�।

টী�োটি ক�বল আপিোয� ক�োভিড-১৯ সংক্রমে কথয�ই রক্ষো �রযব িো, 
বরং এটি �িভু োবস্থো়ে ক�োভিড-১৯ সংক্রমে সম্পভ�ভু ে গুরুের অসুস্থেো এবং 
জটিলেোর ঝঁুভ�ও হ্োস �রযব। �যবেেো়ে কেখো ক�যে, টি�ো কিও়েোর পর 
আপিোর েরঠীযর কয অযেোভন্বভড বেভর হ়ে েো আপিোর ভেশুর ময্যে প্োযসন্ো 
এবং/অথবো আপিোর বুয�র দুয্র মো্যেযম িযল যোযব, যো ক�বল আপিোর 
ভিযজয�ই ি়ে, আপিোর ভেশুয�ও জযমের পর ক�োভিড-১৯ এর ভবরুযধে 
আরও কবভে সুরক্ষো প্রেোি �রযে পোযর।

আরও েযথযের জিযে, ভিভজট �রুি ontario.ca/
covidvaccinepregnancy.

আমোর সন্তোিয� ক�ি টী�ো কেও়েো হযব? ভেশুযের জিযে 
ক�োভিড-১৯ ভ� হোল�ো করো� ি়ে?

যভেও যখি ভেশুরো ক�োভিড-১৯ বিোরো আক্রোন্ত হ়ে েোরো সো্োরেে হোল�ো 
উপস�ভু অিুিব �যর, ক�উ ক�উ বো খুব অসুস্থ হযে পোযর, হোসপোেোযল 
িভেভু  হযে পোযর এবং আরও গুরুের এবং েঠীঘভুস্থো়েঠী উপস�ভু অিুিব �রযে 
পোযর বো মৃেুযেও হযে পোযর। অিযেরো গুরুের এবং েঠীঘভুস্থো়েঠী লক্ষেগুভল 
অিুিব �রযে পোযর(কযমি, লং ক�োভিড-১৯, কপোস্-অযেোভ�উট 
ক�োভিড-১৯ ভসযড্োম)। এটি ভবযেেে কসইসব ভেশুযের কক্ষযরে হ়ে যোরো 
ইভমউযিো�মযপ্রোমোইজড বো যোযের অিযেন্তরঠীে েোরঠীভর� অসুস্থেো আযে।

েরুে-েরুেঠীযের এবং ভেশুযের টী�ো কেও়েো ফযল েোরো গুরুের অসুস্থেো, 
হোসপোেোযল িভেভু  এবং িোইরোস কথয� মৃেুযের ভবরুযধে এ�টি েভক্তেোলঠী 
স্তযরর সুরক্ষো পোযব। টী�ো কিও়েো পভরবোযরর অিযেোিযে সেসযেযেরও রক্ষো 
�রযে সহো়েেো �যর, কযমি যোরো এখিও টি�ো ভিযে পোযরি িো, বো যোরো 
দুবভুল ব়েস্ক বযেভক্ত।

কহলথ �োিোডো পোঁি বের বো েোর কবভে ব়েসঠী ভেশুযের জিযে ফোইজোযরর 
টী�ো এবং ে়ে বের বো েোর কবভে ব়েসঠী ভেশুযের জিযে মডোিভুোর টী�ো 
অিুযমোেি �যরযে।

পোঁি বের বো েোর কবভে ব়েসঠী ভেশুযের ফোইজোযরর ক�োভিড-১৯ টী�ো 
কিও়েোর পরোমেভু কেও়েো হযছে। ে়ে বের বো েোর কবভে ব়েসঠী ভেশুরো 
মডোিভুোর ক�োভিড-১৯ টী�ো গ্রহে �রযে পোযর, জ্োে সমিভে সহ, যোর 
ময্যে মোয়েো�োডভু োইটিস/কপভর�োডভু োইটিযসর সম্ভোবযে উচ্চের ঝঁুভ� সম্পয�ভু  
সযিেিেো অবেযেই অন্তিুভু ক্ত �রো থো�যব। 

�োিোডো়ে ও আযমভর�ো়ে লক্ষ লক্ষ ভেশু ক�োভিড-১৯-এর টী�ো গ্রহে 
�যরযে এবং সোমভগ্র�িোযব, ভিরোপত্তো সংক্রোন্ত ক�োিও সংয�ে কেখো 
যো়েভি। 

অিযেোিযে করোয�র জিযে টী�ো কিও়েোর মযেোই, আপিোর ভেশু যখি  
হোলিো�োে থোয� 

েখিই েোরো সযবভুোত্তমিোযব সুরভক্ষে থোয�। আরও েযথযের জিযে, ভিভজট 
�রুি ontario.ca/covidvaccinekids.

টী�োর ময্যে ভ� মোইযক্রোভিপ আযে?

িো। 

ক�োভিড-১৯ টী�ো �ঠীিোযব ফু্-এর টী�ো কথয� আলোেো?

ক�োভিড-১৯ টী�ো এবং ফু্ টী�ো দুযটোই খুব আলোেো এবং সরোসভর েুলিো 
�রো যো়ে িো। েোরো ভিন্ন িোইরোসয� েো� �যর; ফু্-এর টী�ো ইিফু্য়েঞ্ো 
িোইরোযসর কবে �য়ে�টি ক্রেইিগুভলয� এ�সোযথ েো� �যর, ভ�ন্ত 
ক�োভিড-১৯ টী�ো ক�বল এ�টি মোরে িোইরোসয�ই লক্ষযেয�ন্দ্র �যর, সোরস-
ক�োি-২।

ফু্ এবং ক�োভিড-১৯ উি়ে টী�োই গ্রহে �রো গুরুত্বপূেভু �োরে েোরো ভিন্ন 
িোইরোযসর ভবরুযধে রক্ষো �যর। আপিোর ক�োভিড-১৯ টী�ো কিও়েোর সম়ে 
ফু্-র টী�ো বো অিযে ক�োিও টী�ো কিও়েো ভিরোপে। আপিোর ক�োভিড-১৯ 
টী�োর আয� বো পযর ১৪ ভেযির অযপক্ষোর প্রয়েোজি কিই।

যভে আমোর অন্োভরও কহলথ ইসুিযেযরসি প্যেোযির (ওএইিআইভপ) 
�োডভু  িো থোয� েযব আভম ভ� টী�ো পোও়েোর জিযে কযো�যে হব? 

যোরো অন্োভরওযে বোস �যরি, পড়োযেোিো �যরি বো �োজ �যরি বো অন্োভরও 
পভরেেভুি �রযে আযসি েোরো সবোই, িো�ভর�ত্ব বো অভিবোসযির ভস্থভে 
ভিভবভুযেযে, ভবিো খরযি টী�ো গ্রহযের কযো�যে।

টী�ো পোও়েোর জিযে আপিোর অন্োভরওর কহলথ �োযডভু র প্রয়েোজি কিই। 
আপিোর িোম এবং জমে েোভরখ সমথভুি �রোর জিযে আপভি কযয�োযিো 
পভরভিভে পরে বো ফযটো আইযডভন্ভফয�েি ডকুযমন্ (আইভড)বযেবহোর 
�রযে পোযরি, বো িোিোি আইভডর সংভমশ্রে, কযমি ড্োইিোযরর লোইযসসি, 
পোসযপোটভু , ভিবভন্ে কমইযলর এ�টি অংে, মোইযির �ো�জ, েোরেযের �োডভু , 
অিযেোিযে ভবিোরভবিো� কথয� সর�োর জোভর �রো সিোক্ত�রযের �ো�জপরে। এর 
ময্যে ভবযেেঠী এবং কম়েোযেোত্তঠীেভু সর�োরঠী িভথ-ও অন্তিুভু ক্ত থো�যে পোযর।

আপিোর যভে ক�োিও কহলথ �োডভু  িো থোয� এবং আপিোর জিস্োস্থযে 
ইউভিট কহোল প্রযিিভে়েোল িযেো�ভসি �ন্োক্ট কসন্োযরর(ভপভিভসভস), েযব 

https://www.ontario.ca/page/covid-19-vaccines-pregnancy
https://www.ontario.ca/page/covid-19-vaccines-pregnancy
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_vaccine_up_to_date.pdf
https://www.ontario.ca/covidvaccinekids
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আপভি আপিোর অযেোপয়েন্যমন্ বু� �রযে 1-833-943-3900 -এ 
ভপভিভসভসয� �ল �রযে পোযরি। টী�োর অযেোপয়েন্যমযন্র সম়ে আপিোয� 
সিোক্ত�রযের জিযে ক�োি এ�টি ফযটো বিোরো পভরভিভে পরে প্রেোি �রযে বলো 
হযব।

এ�টি স্থোিঠী়ে জিস্োস্থযে ইউভিট এবং কযো�োযযোয�র িম্বর খঁুজযে, ভিভজট 
�রুি ontario.ca/publichealth. 

রক্তেোি �রযল ভ� ক�োভিড-১৯ টী�োর �োযভু�োভরেো �যম যোযব?

িো, �যবেেো়ে ক�োিও পরোমেভু বো প্রমোে উপলব্ধ হ়ে ভি কয রক্ত েোি �রযল 
ক�োভিড-১৯ টী�োর �োযভু�োভরেো হ্োস হয়ে যোযব।

রক্তেোি েরঠীর কথয� িযেো�ভসি অপসোরে �যর িো এবং গুরুত্বপূেভু ইভমিউি 
ফোইটিং ক�োে এবং অযেোভন্বভড েরঠীর কথয� হ্োস �রযব িো কযগুযলো 
িযেো�ভসযির প্রভেভক্র়েো়ে বেভর হ়ে। আরও েযথযের জিযে, ে়েো �যর 
�োিোভড়েোি ব্োড সোভিভু যসস �োিোভড়েোি ব্োড সোভিভু যসস-এ কেখুি।

আভম যভে আমোর ভি়েভমে টি�ো�রযের সম়েসূিঠীযে ভপভেয়ে থোভ� 
েযব �ঠী হযব? েোহযলও ভ� আভম ক�োভিড-১৯-এর টী�ো কপযে 
পোভর?

হযেোঁ। যোরো েোযের টি�ো�রযের সম়েসূিঠীযে ভপভেয়ে পযড়যেি আমরো 
েোযেরও হোলিো�োে হও়েোর জিযে েোযের স্োস্থযেযসবো সরবরোহ�োরঠীযের সোযথ 
কযো�োযযো� �রযে উৎসোভহে �ভর।

প্রভেবন্ঠী বযেভক্ত বো যোযের অযেোযসেযসর প্রয়েোজি েোরো ক�োি ক�োি 
সংস্থোিগুভল কথয� সহো়েেো উপলব্ধ �রযব?

অযেোযসেসযযো�যে গ্রোহ� পভরযেবো সরবরোহ �রযে এবং এ�টি অযেোযসেসযযো�যে 
পধেভেযে প্রভেবন্ঠী বযেভক্তযের সোযথ টী�োেোযির সোইটগুভল কযো�োযযো� 
�রযব। উপরন্তু, ভিম্নভলভখে সংস্থোিগুভল সহজলিযে:   

• ConnectABILITY.ca -এ যোি ক�োভিড-১৯-এর টি�ো, 
ক�়েোরভ�িোরযের জিযে সংস্থোি ও সহো়েেো, ভবশ্স্ত উৎযসর কথয� 
ভিভডও এবং আরও অযি� ভ�েু সম্পয�ভু  েযথযের জিযে।

• কহলথ ক�়েোর অযেোযসেস ভরসোিভু  এবং ভডযিলপযমন্োল ভডসএভবভলটিস 
ওয়েবসোইট (www.hcarddcovid.com/info) এবং 
vaccinesupport.ca -এ যোি আপিোর প্রভেবন্ঠী বো বুভধেবৃভত্ত� 
অক্ষম ভেশু/ভিিভু রেঠীল বযেভক্তয� টী�ো কেবোর সম্পয�ভু  েযথযের 
জিযে(টী�োেোযির সোইযট বোসস্থোযির বযেোবস্থো, কহোম ভিভজট ভব�ল্প, সঁূযি 
ি়ে, ইেযেোভে)।

• অন্োভরও �ভমউভিটি সোযপোটভু  এযসোভসয়েেি (www.
ontariocommunitysupport.ca)-এ যোি অযেোযসেসযযো�যে 
ড্োইি-টু-িযেো�ভসিস কপ্রোগ্রোম সম্পয�ভু  েযথযের জিযে যো প্রভেবন্ঠী 
বযেভক্তযের ভিয়ে টী�োেোি সোইটগুভলযে কডোর-টু-কডোর রোইড ভেয়ে 
ভিয়ে আযস, যোর ময্যে অন্তিুভু ক্ত এমি ভসভি়েররো যোযের হোঁটোিলোর 
সমসযেো রয়েযে, যোরো ভিরোপে পভরবহি পোও়েোর িযেোযলঞ্গুভলর মুযখোমুভখ 
হ়ে।

ক�োথো়ে আভম আযরো েথযে কপযে পোভর?

অন্োভরওযে ক�োভিড -১৯ টী�ো সম্পয�ভু  আরও জোিযে  Ontario.ca/
covidvaccine -কে যোি, যোর ময্যে রয়েযে টী�োর েথযে এবং টী�ো 
পোও়েোর কযো�যেেো, �ঠীিোযব অযেোপয়েন্যমন্ বু� �রযে হ়ে, �ঠী �ঠী আেো 
�রো কযযে পোযর এবং আরও অযি� ভ�েু। এ�জি অভিজ্ এযজন্ বো স্োস্থযে 
ভবযেেযজ্র সোযথ �থো বলোর জিযে আপভি প্রযিিভে়েোল িযেো�ভসি �ন্োক্ট 
কসন্োযরর সোযথও কযো�োযযো� �রযে পোযরি এই িম্বযর 1-833-943-
3900 (বভ্র, শ্রবে-প্রভেবন্ঠী বো বো�-প্রভেবন্ঠী বযেভক্তযের জিযে এই িম্বযর: 
1-866-797-0007), ৩০০-র কবভে িোেো়ে উপলব্ধ, সপ্তোযহ সোে ভেি 
কখোলো স�োল ৮টো কথয� রোে ৮টো পযভুন্ত।

ভেশু, যুব� এবং যোরো �িভু বেঠী, বুয�র দু্ খোও়েোযছেি বো �িভু ্োরযের 
পভর�ল্পিো �রযেি েোযের জিযে ক�োভিড-১৯ টী�ো সম্পয�ভু  প্রযশ্নর জিযে, 
ভস�ভ�ডস কপভড়েোট্রি� ভিবভন্ে িোযসভুর সোযথ কফোযি এ�টি ক�োপিঠী়ে 
অযেোপয়েন্যমন্ বু� �রোর জিযে ভস�ভ�ডস ক�োভিড-১৯ িযেো�ভসি �িসোল্ট 
সোভিভু যসর সোযথ কযো�োযযো� �রুিsickkids.ca/vaccineconsult বো 
�ল �রুি 1-888-304-6558। এই পভরযেবোটি কফোযির মো্যেযম কেোিোেঠী 
বযেবহোর �যর এ�োভ্� িোেো়ে উপলব্ধ।

অথবো, স্কোরযবোযরো কহলথ কিটও়েো�ভু  (এসএইিএি) িযেোসেফযেোক্টস ভক্ভিয� 
এ�জি কযো�যে এসএইিএি ডোক্তোযরর সোযথ সরোসভর কফোি পরোমযেভুর জিযে 
�ল �রুি যোযে আপভি ক�োভিড-১৯ টী�ো সম্পয�ভু  এ�টি জ্োে ভসধেোন্ত 
ভিযে প্রয়েোজিঠী়ে েথযে কপযে পোযরি।  shn.ca/vaxfacts মো্যেযম 
এ�টি অযেোপয়েন্যমন্ বু� �রুি বো 416-438-2911 এ �ল �রুি, এই 
এসেযটিেোযি 5738। অযেোপয়েন্যমন্গুভল সপ্তোযহ সোে ভেি পোও়েো যো়ে, 
স�োল ৯টো কথয� রোে ৮টো পযভুন্ত এবং ২০০রও কবভে িোেো়ে উপলব্ধ।
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https://www.ontario.ca/publichealth
https://www.blood.ca/en/covid19#qaa2
http://www.ConnectABILITY.ca
https://www.hcarddcovid.com/info
https://www.hcarddcovid.com/info
https://www.vaccinesupport.ca
https://www.ontariocommunitysupport.ca
https://www.ontariocommunitysupport.ca
https://www.ontario.ca/covidvaccine
https://www.ontario.ca/covidvaccine
https://www.sickkids.ca/vaccineconsult
https://www.shn.ca/vaxfacts/

