
গর্ভাবস্ভায় ক�ভাভরড-19-এর ভি�ভাদভান 
জয়েন্ট কমিটি অন ভ্যামসিননশন অ্যান্ড ইমিউনযাইনেশন 
(য়েমিমভআই) এর পরযািশ্শ হল গভ্শ বতী িমহলযানের য়কযামভড-19 
এর টিকযা গ্রহনের আহবযান একই বেিী অন্যান্ য়লযাকেন বযা একই 
ঝঁুমকনত থযাকযা গ্রুনপর য়লযাকেননের িত একই িযানথ প্রেযান করযা 
উমিত। যুক্তরযান্রে প্রযাে 90,000 গভ্শ বতী নযারীনক প্রধযানত ফযাইেযার ও 
িডযান্শযার টিকযা য়েওেযা হনেনে এবং এনষেনরে মনরযাপত্যা িংক্যান্ত য়কযাননযা 
উনবেনগর খবর পযাওেযা যযােমন। 

মবশ্ব স্যাস্্ িংস্যা এবং যকু্তরযাে্, িযামক্শ ন যকু্তরযা্রে, কযানযাডযা এবং 
ইউনরযানপর মনেন্ত্রক িংস্যাগুমল বেযারযা য়কযামভড -১৯ টি ভ্যাকমিননর 
প্রিযাে ক্িযাগত পয্শযানলযািনযা করযা হনছে।

টিকযার প্রথি য়ডযাে মননত আিযা য়য য়কযাননযা বেিী গভ্শ বতী নযারীনের 
েন্ পেনদের টিকযা হল ফযাইেযার ও িডযান্শযা।

ইতঃপনূব্শ টিকযা য়নওেযা শুরু কনরনেন এ বং মতমন গভ্শ বতী থযাকযাকযালীন 
িিে তযানক যমে মবেতীে য়ডযােটি অফযার করযা হে তযাহনল মতমন পনূব্শ 
য়য টিকযা মননেমেনলন তযার মবেতীে য়ডযােটিই মননবন যমে মকনযা প্রথি 
য়ডযােটি য়নওেযার পর িযারযাত্মক য়কযাননযা পযাশ্ব্শপ্রমতমক্েযা নযা হে। 

ক�ভাভরড-19 সংক্রমণ �ী গর্ভাবস্ভায় 
মভারভাত্ম� ঝঁুভ� হতে পভাতর?
যমেও গভ্শ বতী িমহলযা ও তযানের নবেযাত িন্তযাননর েন্ য়কযামভড-19 এর 
িযামব্শক ঝঁুমক কি তনব গভ্শ যাবস্যার য়শনের মেনক থযাকযা মকেু িমহলযারযা হেত 
িযারযাত্মক অিসু্ হনত পযানরন এবং মিমকৎিযার েন্ তযানেরনক হযািপযাতযানল 
যযাওেযার েরকযার হনত পযানর। 

একই বেিী িযাধযারে িমহলযা অথ্শযাৎ গভ্শ বতী নন এিন িমহলযানের তুলনযাে 
গভ্শ বতী িমহলযারযা য়কযামভড-19 এ আক্যান্ত হনল তযানের ইননেনমিভ 
য়কেযানর ভমত্শ  হওেযার উচ্চ ঝঁুমক থযানক। এেযাড়যা য়কযামভড-19 এ আক্যান্ত 
িমহলযানের য়ষেনরে আনগভযানগ বযাচ্চযা প্রিনবর িম্যাবনযা য়কযামভড-19 এ 
আক্যান্ত নযা হওেযা িমহলযানের তুলনযাে 2-3 গুন য়বশী থযানক।

এিনমক আনগ য়থনক স্যাস্্ িিি্যাে য়ভযাগযা িমহলযা য়কযামভড-19 এর 
িংক্িনে আক্যান্ত হনল িযারযাত্মক েটিলতযাে য়ভযাগযার উচ্চ ঝঁুমকনত থযানকন।

গর্বেী মভহলভাতদর জন্য ফ্লু তয়র ভি�ভাদভান

আপমন যমে আনগ য়থনক য়কযাননযা 
অিনুখ ভুনগন য়যিন:
•  য়রযাগ প্রমতনরযাধ ষেিতযার ব্যাপযানর 
িিি্যা

• ডযােযানবটিি
• উচ্চ রক্তিযাপ
• হযানে্শর িিি্যা 
• অ্যােিযা

বযা আপমন যমে
• অমতমরক্ত য়িযােযা হন 
• আপনযার বেি 35 এর য়বশী হে 
•  আপমন গভ্শ ধযারনের তৃতীে 
ধযাপ বযা য়শে পয্শযানে থযানকন 
(28 িপ্যানহর য়বশী)

•  আপমন যমে কৃষ্যাঙ্গ ও 
এমশেযান িংখ্যালঘ ুেযামতগত 
পেভূমির একেন হন

আপনযার িিযান বেিী অন্যান্ িযাধযারে িমহলযা অথ্শযাৎ গভ্শ বতী নন 
এিন িমহলযানের য়িনে আপমন য়কযামভড-19 আক্যান্ত হনল য়বশী 
ঝঁুমকনত থযাকনবন।

যুক্তরভাতজ্য উপলব্ধ ক�ভাভরড-19 ভি�ভাগুতলভাত� 
�ভায্�র এবং এতদর সুরক্ভা ক্ভাফভাইল রভাতলভা বতল 
কদখভাতনভা হতয়তে। 
এসব িী�ভার মত্্য জীবন্ত �তরভানভারভাইরভাতসর 
উপভস্ভে থভাত� নভা এবং এভি অন্ততঃসত্তভা নভারী বভা েভার 
গতর্ থভা�ভা অনভাগে বভাচ্ভাভিত� সংক্রভমে �তর নভা। 

ক�ভাভরড-19 ভি�ভাদভাতনর ভনতদ্ভি�ভা
স�ল সন্তভান ্ভারণক্ম মভহলভা, যভারভা 
বে্মভাতন গর্বেী বভা সন্তভানত�  
বুত�র দু্  খভাওয়ভাতছেন

আর�ো জোনুন এখোরন  
nhs.uk/CovidVaccineআপনভার ভি�ভাদভাতনর জন্য যভাওয়ভার আতগ আপনভার অবি্যই এিভা পড়ভা উভিে 

https://nhs.uk/CovidVaccine


আমভার জন্য এর অথ্ �ী?
গর্বেী হওয়ভা

য়কযামভড-19 এর টিকযা য়নওেযার পর গভ্শ বতী হওেযা এড়যাননযার 
য়কযাননযা কযারে য়নই।

আপনযার গভ্শ ধযারনের িষেিতযা বযা গভ্শ বতী হওেযার িম্যাবনযার 
উপর য়কযামভড-19 এর টিকযা য়কযাননযা প্রভযাব য়ফলনত পযানর এিন 
য়কযাননযা তথ্ প্রিযাে য়নই।

আপভন যভদ গর্বেী হতয় থভাত�ন

য়কযামভড-19 এর টিকযা গভ্শ বতী িমহলযানেরনক য়কযামভড-19 এর 
িংক্িনের হযাত য়থনক বযঁািযানত িনব্শযাচ্চ িরুষেযা প্রেযান কনর য়যটি 
মকেু িমহলযানের য়ষেনরে তযানের গভ্শ যাবস্যার য়শনের মেনক িযারযাত্মক 
ঝঁুমক িষৃ্টি করনত পযানর। 

 য়কযামভড-19 এর টিকযার প্রথি য়ডযাে ভযানলযা িরুষেযা প্রেযান কনর। 
েীঘ্শ য়িেযােী িরুষেযার েন্ মবেতীে য়ডযাে য়নওেযার েরকযার হনব। 
য়েরী কনর মবেতীে য়ডযাে য়নওেযার েরকযার য়নই।

আপমন যমে িযারযাত্মক য়কযাননযা পযাশ্ব্শপ্রমতমক্েযা েযাড়যাই ইমতিনধ্ 
য়কযামভড-19 এর প্রথি য়ডযাে টিকযা মননে থযানকন তযাহনল 
আপনযানক অফযার করযা হনল আপমন একই টিকযার মবেতীে য়ডযােটি 
মননত পযারনবন। 

আপনযার প্রথি য়ডযাে টিকযাটি যমে অ্যাস্টযানেননকযার হে তযাহনল 
এই মলফনলনে উনলেমখত তথ্ও আপনযার মবনবিনযা করযা উমিত 
www.gov.uk/government/publications/covid-19-
vaccination-and-blood-clotting.

সন্তভানত� বতু�র দু্  খভাওয়ভাতছেন

মশশুনক বনুকর েধু খযাওেযাননযার উপকযামরতযা িব্শেন মবমেত। 

এই কযারনে, য়েমিমভআই িপুযামরশ কনরনে য়য িন্তযাননক বনুকর 
েধু খযাওেযাননযার িিেকযানল টিকযা গ্রহে করযা য়যনত পযানর। এেযা 
আনিমরকযা এবং ওেযার্্শ  য়হলথ অগ্শযানযাইনেশন-এর িপুযামরনশর 
অনরুূপ।

িকল ওেনুধর িতই, টিকযার কযারনে পযাশ্ব্শ প্রমতমক্েযা হনত পযানর। 
টিকযা গ্রহনের পর কী হনত পযানর য়িটি য়েনন য়নওেযা মনমচিত করযা 
য়গনল উপকযার হনত পযানর, মবনশেত যমে আপনযার নতুন বযাচ্চযা হনে 
থযানক বযা অন্ বযাচ্চযানেরনক য়েখযাশুনযা করনত হে। 

অনগু্রহ পবূ্শক ‘য়কযামভড টিকযার পর কী হনত পযানর’ নযািক 
মলফনলেটি পড়ুন www.gov.uk/government/publications/
covid-19-vaccination-what-to-expect-after-
vaccination.

মবেেটির উপর ে্ রে্যাল কনলে অফ 
অবমস্টটিমশেযান্স এন্ড গযাইননযাকনলযামেস্ট 
(আরমিওমে) এবং রে্যাল কনলে অফ 
মিডওেযাইভি (আরমিএি) এর একটি 
মিদ্যান্ত িংক্যান্ত মননে্শ মশকযা ও অন্যান্ 
তথ্ রনেনে য়যটি য়কযামভড-19 এর টিকযা 
ও গভ্শ ধযারে িংক্যান্ত ব্যাপযানর আপনযার 
কযানে লযাগনত পযানর (rcog.org.uk – www.
rcm.org.uk/guidance-for-pregnant-
women).

য়কযামভড-19 এর টিকযার ব্যাপযানর 
আপমন আনলযািনযা করনত িযাইনল 
অনগু্রহ পবূ্শক আপনযার মিডওেযাইফ, 
ডযাক্তযার বযা নযানি্শর িযানথ য়যযাগযানযযাগ 
করুন
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এই মবনযািনূল্র মলফনলেটি য়রেইল, মবএিএল –এ একটি মভমডও মহনিনব, বড় মপ্রনন্ট, একটি অমডও ফযাইল মহনিনব এবং 19টি ভযােযােও পযাওেযা যযানছে, 
ডযাউননলযাড করনত অথবযা কমপগুনলযা অড্শ যার করনত অনুগ্রহ কনর মভমেে করুন www.healthpublications.gov.uk

 ভি�ভাদভান, সবতিতয় দবু্লতদর রক্ভা 
�রতে সহভায়েভা �তর। 

ক�ভান ভি�ভাই 100% �ভায্�রী নয় 
েভাই বে্মভান জভােীয় ভনতদ্িনভা কমতন 
িলভা জরুরী।

আপনযার মননেনক, বনু্বযান্ব ও িহকিমীনেরনক 
িরুষেযা করযার েন্ আপনযানক এখনও অবশ্ই 
যযা যযা করনত হনব:
• িযািযামেক েরূত্ব বেযাে রযাখযা অনশুীলন করযা
• িনুখ আবরেী পরযা
•  িযাবধযানতযার িযানথ এবং ঘন ঘন আপনযার হযাত 
ধনুে য়ফলযা

•  তযােযা বযাতযাি প্রনবশ করনত মেনত েযানযালযা 
খনুল রযাখযা

• বত্শ িযান মননে্শশনযা য়িনন িলযা

COV2020374V4BEN Bengali 5M 1P APR (APS) 2021. 

আমভার জন্য এর অথ্ �ী?
গর্বেী হওয়ভা

য়কযামভড-19 এর টিকযা য়নওেযার পর গভ্শ বতী হওেযা এড়যাননযার 
য়কযাননযা কযারে য়নই।

আপনযার গভ্শ ধযারনের িষেিতযা বযা গভ্শ বতী হওেযার িম্যাবনযার 
উপর য়কযামভড-19 এর টিকযা য়কযাননযা প্রভযাব য়ফলনত পযানর এিন 
য়কযাননযা তথ্ প্রিযাে য়নই।

আপভন যভদ গর্বেী হতয় থভাত�ন

য়কযামভড-19 এর টিকযা গভ্শ বতী িমহলযানেরনক য়কযামভড-19 এর 
িংক্িনের হযাত য়থনক বযঁািযানত িনব্শযাচ্চ িরুষেযা প্রেযান কনর য়যটি 
মকেু িমহলযানের য়ষেনরে তযানের গভ্শ যাবস্যার য়শনের মেনক িযারযাত্মক 
ঝঁুমক িষৃ্টি করনত পযানর। 

 য়কযামভড-19 এর টিকযার প্রথি য়ডযাে ভযানলযা িরুষেযা প্রেযান কনর। 
েীঘ্শ য়িেযােী িরুষেযার েন্ মবেতীে য়ডযাে য়নওেযার েরকযার হনব। 
য়েরী কনর মবেতীে য়ডযাে য়নওেযার েরকযার য়নই।

আপমন যমে িযারযাত্মক য়কযাননযা পযাশ্ব্শপ্রমতমক্েযা েযাড়যাই ইমতিনধ্ 
য়কযামভড-19 এর প্রথি য়ডযাে টিকযা মননে থযানকন তযাহনল 
আপনযানক অফযার করযা হনল আপমন একই টিকযার মবেতীে য়ডযােটি 
মননত পযারনবন। 

আপনযার প্রথি য়ডযাে টিকযাটি যমে অ্যাস্টযানেননকযার হে তযাহনল 
এই মলফনলনে উনলেমখত তথ্ও আপনযার মবনবিনযা করযা উমিত 
www.gov.uk/government/publications/covid-19-
vaccination-and-blood-clotting.

সন্তভানত� বতু�র দু্  খভাওয়ভাতছেন

মশশুনক বনুকর েধু খযাওেযাননযার উপকযামরতযা িব্শেন মবমেত। 

এই কযারনে, য়েমিমভআই িপুযামরশ কনরনে য়য িন্তযাননক বনুকর 
েধু খযাওেযাননযার িিেকযানল টিকযা গ্রহে করযা য়যনত পযানর। এেযা 
আনিমরকযা এবং ওেযার্্শ  য়হলথ অগ্শযানযাইনেশন-এর িপুযামরনশর 
অনরুূপ।

িকল ওেনুধর িতই, টিকযার কযারনে পযাশ্ব্শ প্রমতমক্েযা হনত পযানর। 
টিকযা গ্রহনের পর কী হনত পযানর য়িটি য়েনন য়নওেযা মনমচিত করযা 
য়গনল উপকযার হনত পযানর, মবনশেত যমে আপনযার নতুন বযাচ্চযা হনে 
থযানক বযা অন্ বযাচ্চযানেরনক য়েখযাশুনযা করনত হে। 

অনগু্রহ পবূ্শক ‘য়কযামভড টিকযার পর কী হনত পযানর’ নযািক 
মলফনলেটি পড়ুন www.gov.uk/government/publications/
covid-19-vaccination-what-to-expect-after-
vaccination.

মবেেটির উপর ে্ রে্যাল কনলে অফ 
অবমস্টটিমশেযান্স এন্ড গযাইননযাকনলযামেস্ট 
(আরমিওমে) এবং রে্যাল কনলে অফ 
মিডওেযাইভি (আরমিএি) এর একটি 
মিদ্যান্ত িংক্যান্ত মননে্শ মশকযা ও অন্যান্ 
তথ্ রনেনে য়যটি য়কযামভড-19 এর টিকযা 
ও গভ্শ ধযারে িংক্যান্ত ব্যাপযানর আপনযার 
কযানে লযাগনত পযানর (rcog.org.uk – www.
rcm.org.uk/guidance-for-pregnant-
women).

য়কযামভড-19 এর টিকযার ব্যাপযানর 
আপমন আনলযািনযা করনত িযাইনল 
অনগু্রহ পবূ্শক আপনযার মিডওেযাইফ, 
ডযাক্তযার বযা নযানি্শর িযানথ য়যযাগযানযযাগ 
করুন

© ক্যাউন কমপরযাইে 2021 পনে্র য়কযাড: COV2020374V4BN Bengali 5M 1P APR (APS) 2021. পযাবমলক য়হলথ ইংল্যান্ড য়গেওনে নম্বর: 
2021129

এই মবনযািনূল্র মলফনলেটি য়রেইল, মবএিএল –এ একটি মভমডও মহনিনব, বড় মপ্রনন্ট, একটি অমডও ফযাইল মহনিনব এবং 19টি ভযােযােও পযাওেযা যযানছে, 
ডযাউননলযাড করনত অথবযা কমপগুনলযা অড্শ যার করনত অনুগ্রহ কনর মভমেে করুন www.healthpublications.gov.uk

 ভি�ভাদভান, সবতিতয় দবু্লতদর রক্ভা 
�রতে সহভায়েভা �তর। 

ক�ভান ভি�ভাই 100% �ভায্�রী নয় 
েভাই বে্মভান জভােীয় ভনতদ্িনভা কমতন 
িলভা জরুরী।

আপনযার মননেনক, বনু্বযান্ব ও িহকিমীনেরনক 
িরুষেযা করযার েন্ আপনযানক এখনও অবশ্ই 
যযা যযা করনত হনব:
• িযািযামেক েরূত্ব বেযাে রযাখযা অনশুীলন করযা
• িনুখ আবরেী পরযা
•  িযাবধযানতযার িযানথ এবং ঘন ঘন আপনযার হযাত 
ধনুে য়ফলযা

•  তযােযা বযাতযাি প্রনবশ করনত মেনত েযানযালযা 
খনুল রযাখযা

• বত্শ িযান মননে্শশনযা য়িনন িলযা
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