
গর্ভাবস্ভায় COVID-19 টিকভা নেওয়ভা
জয়েন্ট কমিটি অন ভ্যাক্সিযনশন অ্যান্ড ইমিউনযাইযজশন (জজসিসভআই)  
এখন পরযািশ্শ মিয়েযে জে গভ্শ বতী িমিলযারযা গুরুতর COVID-19 জরযাযগর 
ঝঁুমকযত জবমশ রয়েযেন। তযারযা গভ্শ বতী িমিলযাযির েত তযাডযাতযাটড িম্ভব  
তযাযির COVID-19 টিকযা জনও়েযার কথযা িযন কমরয়ে মিযছে। তযাযির মশশুর 
জন্ম নযা জিও়েযা পে্শন্ত টিকযা মিযত জিমর করযা মিক িযব নযা। এটি তযাযির এবং 
তযাযির মশশুযির রক্যা করযার জন্। েুক্তরযাযজ্, 100,000 জন গভ্শ বতী 
িমিলযাযির প্রধযানত Pfizer এবং Moderna টিকযার টিকযা জিও়েযা  
িয়েযে এবং তযাযির একটি ভযাযলযা টনরযাপত্যা জপ্রযাফযাইল রয়েযে৷

এই ভ্যাকসিনগুযলযাযত জীবন্ত কযরযানযাভযাইরযাি থযাযক নযা এবং গভ্শ বতী িমিলযা 
অথবযা তযার গভ্শ স্থ অনযাগত মশশুযক িংক্রমিত করযত পযাযর নযা।

মবশ্ব স্যাস্থ্ িংস্থযা (ডযামলিউএইচও) এবং েুক্তরযাজ্, িযারক্শ ন েুক্তরযাষ্ট্র, কযানযাডযা 
এবং ইউযরযাযপর টন়েন্ত্রক িংস্থযাগুযলযার দ্যারযা COVID-19 টিকযার প্রিযাণ 
ক্রিযাগতভযাযব পে্শযাযলযাচনযা করযা িযছে।

Pfizer এবং Moderna টিকযা িল জেযকযাযনযা ব়েযির গভ্শ বতী িমিলযাযির  
জন্ পেযদের ভ্যাকসিন েযারযা তযাযির প্রথি জডযাজ টনযত আিযেন।

এিন জকউ টেটন ইযতযািযধ্ টিকযা জনও়েযা শুরু কযরযেন এবং গভ্শ বতী অবস্থযা়ে 
মদ্তী়ে জডযাজ জনও়েযার জন্ বলযা িয়েযে, তযাযিরযক একই টিকযার মদ্তী়ে  
জডযাজ টনযত িযব েমি নযা প্রথি জডযাজ জনও়েযার পযর তযাযির গুরুতর পযাশ্ব্শ 
প্রসতটক্র়েযা ি়ে।

আমি গর্বতী হলে নকে আিভার টিকভা প্রলয়ভাজে?
গভ্শ যাবস্থযার জশযের মিযক েমি আপনযার COVID-19 জরযাগ িয়ে থযাযক,  
আপটন এবং আপনযার অনযাগত মশশু উভ়েই গুরুতর জরযাযগর ঝঁুমকযত থযাযকন 
েযার জন্ িযািপযাতযাযল টচমকৎিযা এবং টনমবড পমরচে্শযা িিযা়েতযার প্রয়েযাজন ি়ে। 
েুক্তরযাযজ্র তযথ্ জিখযা জগযে জে COVID-19 জরযাযগ আক্রযান্ত প্রযা়ে প্রযত্ক 
গভ্শ বতী িমিলযা েযাযির িযািপযাতযাযল টচমকৎিযা বযা টনমবড পমরচে্শযার প্রয়েযাজন 
িয়েটেল, তযাযির টিকযা জিও়েযা ি়েটন। আপনযার এবং আপনযার নতুন মশশুর জন্ 
COVID-19 জরযাযগর িযািমরিক ঝঁুমক কি মকন্তু COVID-19 এর প্রথি ওয়েযভর 
পর জথযক জবযডযে।

গভ্শ যাবস্থযা়ে COVID-19 টিকযা আপনযাযক জরযাযগর মবরুযধে উচ্চ স্তযরর  
িরুক্যা জি়ে। েুক্তরযাযজ্র পযাশযাপযামশ, অন্যান্ জিযশ গভ্শ বতী িমিলযাযির  
জিও়েযা COVID-19 টিকযাগুযলযার িরুক্যার মবেয়ে আশ্বস্তকযারী তথ্ রয়েযে।

এটি গুরুত্বপূণ্শ জে আপনযাযক এবং আপনযার মশশুযক িরুক্ক্ত রযাখযত আপটন 
িবগুযলযা টিকযার জডযাজ টনয়ে িরুক্ক্ত আযেন। আপটন জন্ম জিও়েযার পর পে্শন্ত 
অযপক্যা করযবন নযা।

অন্তক্ন্শমিত শযারীমরক িিি্যা রয়েযে এিন গভ্শ বতী িমিলযাযির COVID-19  
এর কযারযণ গুরুতর জটিলতযা়ে জভযাগযার ঝঁুমক জবমশ থযাযক।

গর্বতী িমহেভালের জে্য ঝঁুমকর টেয়ভািকসিূহ

আপনযার েমি অন্তক্ন্শমিত শযারীমরক 
িিি্যা জথযক থযাযক জেিন:
• জরযাগ প্রসতযরযাধক িিি্যা
• ডযা়েযাযবটিি
• উচ্চ রক্তচযাপ
• িযাযি্শ র জরযাগ 
• অ্যাজিযা (িযাঁপযাটন)

অথবযা েমি আপটন
• অসতমরক্ত ওজন মবমশষ্ট িন 
• 35 বেযরর জবমশ ব়েিী িন 
•  আপনযার গভ্শ যাবস্থযার থযাড্শ  ট্যাইযিস্যাযর 

(28 িপ্যাযির জবমশ) থযাযকন
•  কযাযলযা বযা এমশ়েযান িংখ্যালঘু 

জযাসতগত পিভূমির িন
•  অথবযা টিকযা নযা টনয়ে থযাযকন বযা 

আংমশকভযাযব টিকযা টনয়ে থযাযকন

আপটে গর্বতী েে এিে একই বয়সী িমহেভালের তুেেভায় COVID-19-এর 
ঝঁুমকলত নবমি রলয়লেে।

যুক্তরভালজ্য পভাওয়ভা যভালছে এিে COVID-19 
র্যভাকসসেগুলেভালক কভায্কর এবং রভালেভা টেরভাপত্ভা 
নপ্রভাফভাইে রলয়লে নেখভালেভা হলয়লে। আপেভার এবং 
আপেভার মিশুলক রক্ভা করভার জে্য আপেভার  
COVID-19 টিকভা নেওয়ভা গুরুত্বপর্ূ।

গর্বতী? 
আপেভার COVID-19 টিকভা টেে

এেএইচএস ওলয়বসভাইলি গর্ভাবস্ভা, বুলকর 
েধু খভাওয়ভালেভা, গর্ধভারর ক্িতভা এবং 
কলরভােভারভাইরভাস (COVID-19) টিকভা সম্পলক্ 
আরও জভােেু

গর্বতী এবং বুলকর েধু খভাওয়ভালছেে এিে িমহেভালের জে্য COVID-19 
টিকভা নেওয়ভালক েঢৃ়রভালব সপুভামরি করভা হয়

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
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এই মবনযািূযল্র ক্লফযলিটি জরেইল, মবএিএল-এ সভটডও মিিযাযব, বড িুদ্রযণ, অটডও ফযাইল মিিযাযব এবং 27টি ভযােযা়ে পযাও়েযা েযাযছে, ডযাউনযলযাড করযত 
বযা এখুটন অড্শ যার করযত অনরুিি কযর সভক্জি করুন www.healthpublications.gov.uk. বযা অড্শ যার করযত 0300 123 1002 এ কল করুন।

আিভার জে্য এর অর্ কী?
গর্বতী হওয়ভা

COVID-19 টিকযা জনও়েযার পযর গভ্শ বতী িও়েযা এডযাযত িযব নযা।

COVID-19 টিকযার িন্তযান ধযারণ ক্িতযা বযা আপনযার গভ্শ বতী িও়েযার 
িম্ভযাবনযার উপর জকযাযনযা প্রভযাব রয়েযে এিন জকযাযনযা প্রিযাণ জনই।

আপটে গর্বতী হলে

COVID-19 টিকযাগুযলযা গভ্শ বতী িমিলযাযির COVID-19 জরযাযগর মবরুযধে 
িযব্শযাত্ি িরুক্যা প্রিযান কযর েযা মকেু মকেু িমিলযাযির পরবত্শ ী গভ্শ যাবস্থযা়ে 
গুরুতর িযত পযাযর। 

 COVID-19 টিকযার প্রথি জডযাজ আপনযাযক ভযাযলযা িরুক্যা জিযব। িযব্শযাত্ি 
িম্ভযাব্ িরুক্যা জপযত আপনযাযক আপনযার প্রসতটি জডযাজ িি়েিযতযা জপযত 
িযব। আপনযার প্রথি জডযাযজর 8 জথযক 12 িপ্যাি পযর আপনযাযক মদ্তী়ে 
জডযাজ টনযত িযব। আপটন এই মদ্তী়ে জডযাজটি টনযত জিমর করযবন নযা। 
আপটন েমি জকযাযনযা কযারযণ আপনযার টিকযা টনযত মবলম্ব কযর থযাযকন, 
তযািযল েত তযাডযাতযাটড িম্ভব আপনযার টিকযা টনন।

আপটন েমি ইসতিযধ্ই জকযাযনযা গুরুতর পযাশ্ব্শ প্রসতটক্র়েযা়ে নযা ভুযগই 
COVID-19 টিকযার প্রথি জডযাজ টনয়ে থযাযকন, তযািযল আপটন আপনযার 
একই টিকযার মদ্তী়ে জডযাজ েখন জিও়েযা ি়ে তখন টনযত পযাযরন। 

েমি আপনযার প্রথি জডযাজটি AstraZeneca টিকযা িয়ে থযাযক তযব 
আপটন এই ক্লফযলযির তথ্ও মবযবচনযা করযত পযাযরন www.gov.uk/
government/publications/covid-19-vaccination-and-blood-

clotting.

বুস্ভার টিকভা

গভ্শ বতী িমিলযারযা তযাযির মদ্তী়ে জডযাজ জনও়েযার 12 িপ্যাি পযর বুস্যার 
জনও়েযার জন্ জেযাগ্ িন। জে বুস্যার জডযাজ জনও়েযার জন্ বলযা ি়ে তযা ি়ে 
Pfizer অথবযা Moderna িযত পযাযর।

বুলকর েধু খভাওয়ভালেভা

বুযকর িধু খযাও়েযাযনযার উপকযামরতযা খুব ভযাযলযাভযাযব জযানযা আযে। 

জজসিসভআই িপুযামরশ কযরযে জে বুযকর িধু খযাও়েযাযনযা চলযাকযালীন 
টিকযা জনও়েযা জেযত পযাযর। এটি িযারক্শ ন েুক্তরযাষ্ট্র এবং ও়েযার্্শ  জিলথ 
অগ্শযানযাইযজশযনর িপুযামরযশর িযাযথ িযািঞ্জি্পূণ্শ।

িকল ওেুযধর িত, টিকযাগুযলযার কযারযণও িযাধযারণ পযাশ্ব্শ প্রসতটক্র়েযা িযত 
পযাযর। আপনযার টিকযা জনও়েযার পযর কী প্রত্যাশযা করযবন তযা আপনযার 
জযানযা রয়েযে টনশ্চিত করযা িিযা়েক িযত পযাযর, মবযশে কযর েমি আপনযার 
িন্তযান িয়ে থযাযক বযা জিখযাযশযানযা করযার জন্ অন্যান্ িন্তযান জথযক থযাযক। 

অনরুিি কযর 'আপনযার COVID টিকযািযাযনর পযর কী প্রত্যাশযা করযবন' 
ক্লফযলিটি পডুন www.gov.uk/government/publications/

covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination.

র়ে্যাল কযলজ অব অবযস্সট্মশ়েযানি অ্যান্ড গযাইযনযাযকযালক্জস্ 
(আরসিওক্জ) এবং র়ে্যাল কযলজ অব মিডও়েযাইভি (আরসিএি)  
এর একটি সিধেযান্ত টনযি্শ মশকযা এবং অন্যান্ তথ্ রয়েযে  
েযা আপনযার কযাযে COVID-19 টিকযা এবং  
গভ্শ যাবস্থযা িম্পযক্শ  িিযা়েক িযত পযাযর   
(rcog.org.uk – www.rcm.org.uk/guidance-

for-pregnant-women).

আপটন েমি COVID-19 টিকযা টনয়ে আযলযাচনযা 
করযত চযান তযািযল অনরুিি কযর আপনযার 
মিডও়েযাইফ, ডযাক্তযার বযা নযাযি্শর িযাযথ 
জেযাগযাযেযাগ করুন।

আপটন মশশুর জন্ম নযা জিও়েযা পে্শন্ত টিকযা  
জনও়েযা বন্ধ রযাখযবন নযা, আপনযার এবং  
আপনযার মশশুর জন্ COVID-19  
জরযাযগর মবরুযধে আিযাযির িযব্শযাত্ি  
িরুক্যা জপযত িি়ে মিন।

নকভালেভা টিকভাই 100% কভায্কর েয় তভাই 
বত্িভাে জভাতীয় টেলে্িেভা নিলে চেভা 
গুরুত্বপর্ূ।
টনযজযক এবং আপনযার পমরবযার, বনু্ধবযান্ধব এবং িিকি্শীযির 
রক্যা করযত, আপটন এখনও অবশ্ই:

•  প্রযেযাজ্ জক্যরে জেিব স্থযাযন পরযািশ্শ জিও়েযা িয়েযে 
জিখযাযন িযাস্ক পযর থযাকুন 

•  িযাবধযানতযার িযাযথ এবং ঘন ঘন আপনযার িযাত ধুয়ে জফলনু

•  তযাজযা বযাতযাি প্রযবশ করযত মিযত জযানযালযা খুযল রযাখুন

•  বত্শ িযান টনযি্শ শনযা জিযন চলনু

 করলত সহভায়তভা কলর। 
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