
গর্্ভ ভাবস্ভা, বুকের দধু খভাওয়ভাক�ভা এবং কোেভাভর্ড-১৯ টিেভা-এ  আরও তথ্্য পভাওয়ভা যভাকব।

রয়়্যযাল কললজ অফ অবলটেট্রিশিয়যানস অ়্যযান্ড 
গযাইলনযালকযালশজটেস এবং রয়়্যযাল কললজ অফ 
শিডওয়যাইফস কর্্ততৃ ক গর্তৃ বর্ী ও বুলকর দধু 
খযাওয়যালনযা িশিলযালদর জন়্য কোকযাশর্ড-১৯ টিকযাটি 
দ্তঢ়র্যালব সুপযাশরি করযা িয়। যুক্তরযালজ়্য উপলব্ধ 
কলরযানযার্যাইরযাস (কোকযাশর্ড-১৯) টিকযাগুশল 
আপনযালক এবং আপনযার শিশুলক রক্যা করযার জন়্য 
সবলেলয় শনরযাপদ এবং সবলেলয় কযাযতৃকর উপযায়। 

গর্তৃ যাবস্যায় কোকযাশর্ড-১৯ টিকযার পরযািিতৃ
জয়়েন্ট কমিটি অন ভ্্যযামসিয়নশন অ্যযান্ড ইমিউনযাইয়জশন 
(জজমিমভ্আই)-এর পরযািশ্শ, গভ্্শ বতী িমিলযায়ের  
জকযামভ্ড-১৯ জরযায়গর ঝঁুমক জবমশ থযায়ক। জকযামভ্ড-১৯ 
িংক্রিণ জথয়ক জটিলতযার উচ্চ ঝঁুমকয়ত থযাকযা ব্যমতিয়ের 
জন্য শরৎকযালীন বুস্যারটি জেও়েযা িয়ছে, যযারযা কয়়েক 
িযাি ধয়র গুণবধ্শক িযাত্যা়ে নযাও থযাকয়ত পযায়রন। এর িয়ধ্য 
গভ্্শ বতী িমিলযারযাও অন্তভ্্ভ্শ তি রয়়েয়েন। শীতকযায়ল জযয়িত্ভ  
জকযামভ্ড-১৯ িংক্রিয়ণর িংখ্্যযা বযাড়য়ে, তযাই এই বুস্যারটি 
জকযামভ্ড-১৯ এ আক্রযান্ত িয়়ে িযািপযাতযায়ল ভ্মত্শ  িও়েযার 
ঝঁুমক কিযায়ত িযািযায্য করয়ব। বুস্যারটি িযালকযা ওমিক্রন 
িংক্রিয়ণর মবরুয়ধে মকেু িুরক্যাও িরবরযাি করয়ত পযায়র 
তয়ব এই জযাতী়ে িুরক্যা েীর্্শস্যা়েী ি়ে নযা।

আপনযায়ক এবং আপনযার মশশুয়ক রক্যা করযার জন্য 
আপনযায়ক টিকযা জেও়েযা িয়ছে। যুতিরযায়জ্য ২৫০,০০০ 
এরও জবমশ নযারীয়ক িন্তযান প্রিয়বর আয়গ টিকযা জেও়েযা 
িয়়েয়ে, প্রধযানত ফযাইজযার এবং িডযান্শযার টিকযা মেয়়ে।

এই টিকযাগুমলর গভ্্শ বতী িমিলযা এবং তযায়ের বযাচ্চযায়ের 
জন্য একটি ভ্যাল িুরক্যা জপ্রযাফযাইল রয়়েয়ে। জকযামভ্ড-
১৯-এর টিকযা়ে জীবন্ত কয়রযানযাভ্যাইরযাি থযায়ক নযা এবং 
এটি গভ্্শ বতী নযারী বযা তযার গয়ভ্্শ র অনযাগত মশশুয়ক 
িংক্রযামিত করয়ত পযায়র নযা।

মবশ্ব স্যাস্্য িংস্যা এবং যুতিরযাজ্য, যুতিরযাষ্ট্র, কযানযাডযা ও 
ইউয়রযায়পর মন়েন্ত্রক িংস্যাগুয়লযার পক্ জথয়ক জকযামভ্ড-১৯ 
টিকযার প্রিযাণ ক্রিযাগত পয্শযায়লযাচনযা করযা িয়ছে।

জকযামভ্ড-১৯ টিকযা িয়ছে নযারীয়ের জন্য িবয়চয়়ে 
মনরযাপে ও কযায্শকর উপযা়ে, যযায়ত তযারযা মনয়জয়ের এবং 
তযায়ের মশশুয়েরয়ক গুরুতর জকযামভ্ড-১৯ জরযাগ জথয়ক 
রক্যা করয়ত পযায়র। টিকযা নযা জনও়েযা িমিলযারযা যযারযা 
গভ্্শ বতী িন তযায়ের টিকযার জন্য এমগয়়ে আিযার জন্য 
েঢৃ়ভ্যায়ব উৎিযামিত করযা ি়ে। 

কোয সিস্ত িশিলযারযা গর্তৃ বর্ী এবং পূলবতৃ টিকযা কোদওয়যা 
িলয়লে র্যালদর এই িরৎকযালল একটি বুটেযার কোডযাজ 
কোনয়যা উশের্। 

গর্তৃ বর্ী নযারীলদর জন়্য বযা দধু খযাওয়যালছেন 

এিন নযারীলদর জন়্য কোকযাশর্ড-১৯ টিকযা 

সম্পশকতৃ র্ একটি শনলদতৃ শিকযা

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/pregnancy-and-coronavirus/
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গর্তৃ বর্ী িশিলযালদর জন়্য ঝঁুশকর 
শবষয়সিূি
আপনযার যমে মনম্নরূপ অভ্্যন্তরীণ  
শযারীমরক িিি্যযা থযায়ক:

 • জরযাগপ্রমতয়রযাধ ক্িতযা িংক্রযান্ত  
িিি্যযা

 • িঁযাপযামন 

 • উচ্চ রতি চযাপ

 • হৃেয়রযাগ

 • ডযা়েযায়বটিি

বযা যশদ আপনযার শনম্নরূপ থযালক:

 • জবমশ ওজন
 • ৩৫ বেয়রর জবমশ ব়েি
 • আপনযার গভ্্শ ধযারয়ণর তৃতী়ে ত্ত্িযামিক কযায়ল  
(২৮ িপ্যায়ির জবমশ)

 • কৃষ্যাঙ্গ এবং এশী়ে িংখ্্যযালর্ু নৃতযাত্ত মবিক জযামতর
 • জকযান টিকযা নযা জনন বযা আংমশকভ্যায়ব টিকযা মনয়়ে 
থযায়কন

কোকযাশর্ড-১৯ টিকযার উপর একটি গযাইড: গর্তৃ বর্ী বযা বুলকর দধু খযাওয়যালনযা িশিলযালদর জন়্য

যশদ আপশন গর্তৃ বর্ী িন
গভ্্শ বতী িমিলযা এবং তযায়ের অনযাগত মশশুয়ের জন্য 
জকযামভ্ড-১৯ জরযায়গর ঝঁুমক এবং িংক্রযামিত িও়েযা কতটযা 
িিজ জকযামভ্ড-১৯ এর মবমভ্ন্ন জ্রেয়নর িযায়থ পমরবমত্শ ত 
িয়়েয়ে। আিরযা ভ্মবষ্্যদ্যাণী করয়ত পযামর নযা জয জকযান নত্ভন 
জ্রেনগুমল আমবভ্্ভ্শ ত িয়ব, তযাই আপমন যমে গভ্্শ বতী িন 
তয়ব আপমন ভ্যালভ্যায়ব িুরমক্ত আয়েন তযা মনমচিত করযা 
গুরুবিপূণ্শ। প্রিযাণ রয়়েয়ে জয গভ্্শ যাবস্যা়ে টিকযা জীবয়নর 
প্রথি ৬ িযায়ির িয়ধ্য মশশুয়ের জকযামভ্ড -১৯ িযািপযাতযায়ল 
ভ্মত্শ  জরযাধ করয়ত িিযা়েতযা করয়ত পযায়র।  এর কযারণ িল 
িযায়়ের িয়ধ্য অনযাক্রি্যতযা গয়ভ্্শ র মশশুর কযায়ে জপ্ররণ করযা 
জযয়ত পযায়র এবং এটি জয়মের পয়র স্ল্পয়ি়েযােী িুরক্যা 
প্রেযান কয়র। 

গভ্্শ বতী িমিলযায়ের জকযামভ্ড-১৯ টিকযা জপ্রযাগ্যায়ির িয়ধ্য 
একটি মলিমনকযাল মরস্ক গ্রুয়প জরেণীবধে করযা ি়ে। টিকযা নযা 
জনও়েযা িমিলযারযা যযারযা গভ্্শ বতী িন তযায়ের টিকযার প্রথি  
2 জডযাজ জনও়েযার জন্য েঢৃ়ভ্যায়ব উৎিযামিত করযা িয়ছে। জয 
িিস্ত িমিলযারযা গভ্্শ বতী এবং পূয়ব্শ টিকযা জেও়েযা িয়়েয়ে 
তযায়ের এই শরৎকযায়ল একটি বুস্যার জডযাজ জন়েযা উমচত।

আপশন যশদ গর্তৃ বর্ী িন র্লব আপনযার 
কোকন টিকযা কোনওয়যার প্রলয়যাজন 
যমে আপনযার গভ্্শ যাবস্যাযর জশয়ষ্র মেয়ক জকযামভ্ড -১৯ 
জরযাগ ি়ে তয়ব আপমন এবং আপনযার অনযাগত মশশু উভ়্েই 
গুরুতর জরযায়গর ঝঁুমকয়ত রয়়েয়ে যযার জন্য িযািপযাতযায়ল 
মচমকৎিযা এবং মনমবড় পমরচয্শযা িিযা়েতযার প্রয়়েযাজন ি়ে। 

আপনযার এবং আপনযার নত্ভন মশশুর জন্য জকযামভ্ড-১৯ 
জরযায়গর িযািমগ্ক ঝঁুমক কি তয়ব জকযামভ্ড -১৯ এর মবমভ্ন্ন 
তরয়ঙ্গ বৃমধে জপয়়েয়ে। িংক্রিয়ণর িম্যাবনযাও খ্ুব দ্রুত 
পমরবত্শ ন িয়ত পযায়র এবং শীতকযায়ল এটি আরও বযাড়য়ব 
বয়ল ধযারণযা করযা িয়ছে।

জকযামভ্ড-১৯-এর টিকযা আপনযায়ক জরযায়গর মবরুয়ধে উচ্চ 
িযাত্যার িুরক্যা জে়ে তয়ব িিয়়ের িযায়থ িযায়থ িুরক্যার িযাত্যা 
হ্যাি পযা়ে। এিনমক যমে আপনযার ইমতিয়ধ্য জকযামভ্ড -১৯ 
টিকযা বযা জরযাগ থযায়ক, তয়ব শরৎ বুস্যারটি আপনযায়ক এবং 
আপনযার মশশুয়ক আিন্ন শীয়তর িযািগুমলয়ত মনরযাপে 
থযাকয়ত িিযা়েতযা করযার জন্য গুরুবিপূণ্শ, যখ্ন জরযায়গর িযাত্যা 
বৃমধে পযায়ব বয়ল ধযারণযা করযা িয়ছে। 

যুতিরযায়জ্যর গভ্্শ বতী িমিলযায়ের জেও়েযা  
জকযামভ্ড-১৯ টিকযার মনরযাপত্যা িম্পয়ক্শ  আশ্বস্ত তথ্য রয়়েয়ে, 
জযখ্যায়ন ২৫০,০০০ এরও জবমশ িমিলযায়ক িন্তযান প্রিয়বর 
আয়গ এবং িযামক্শ ন যুতিরযাষ্ট্র ও অয়্রেমল়েযা িি অন্যযান্য 
অয়নক জেয়শ টিকযা জেও়েযা িয়়েয়ে।

িরৎ বুটেযালরর সিয়
আপনযায়ক জিয়টেম্বর এবং মডয়িম্বয়রর িয়ধ্য একটি 
অ্যযাপয়়েন্টয়িন্ট জেও়েযা িয়ব, যযায়ের িয়ব্শযাচ্চ ঝঁুমক 
রয়়েয়ে তযায়ের প্রথয়ি ডযাকযা িয়ব।     

আপনার টিকার শেষ শ�াজের কমপজষে ৩ 
মাস পজর আপনাজক বুস্ার শেওয়া উচিত।  

আপমন একই িিয়়ে আপনযার ফ্লু  টিকযা মনয়ত 
িক্ি িয়ত পযায়রন। এটি গুরুবিপূণ্শ জয আপমন 
এবং আপনযার মশশুয়ক িুরমক্ত রযাখ্যার জন্য 
আপনযায়ক গভ্্শ যাবস্যা়ে িুরমক্ত থযাকয়ত িয়ব। 
আপমন জমে জেও়েযার পর পয্শন্ত অয়পক্যা করয়বন 
নযা।

আপশন একই বয়লসর িশিলযালদর রু্লনযায় 
কোকযাশর্ড-১৯ কোথলক কোবশি ঝঁুশকলর্ আলেন 
যযারযা গর্তৃ বর্ী নন।   অন্তমন্শমিত মলিমনকযাল 
অবস্যা থযাকযা গভ্্শ বতী িমিলযায়ের জকযামভ্ড -১৯ 
জথয়ক গুরুতর জটিলতযা জভ্যাগ করযার ঝঁুমক 
জবমশ থযায়ক।
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গর্তৃ বর্ী িওয়যা
জকযামভ্ড-১৯ টিকযা জনও়েযার পর গভ্্শ বতী িও়েযা এড়যায়নযার 
জকযায়নযা প্রয়়েযাজন জনই। মবমভ্ন্ন ত্বজ্যামনক গয়বষ্ণযা়ে জেখ্যা 
জগয়ে জয জকযামভ্ড -১৯ টিকযাগুমল পুরুষ্ বযা িমিলযায়ের 
উব্শরতযা, আপনযার গভ্্শ বতী িও়েযার িম্যাবনযা বযা গভ্্শ পযায়তর 
ঝঁুমকয়ত জকযানও প্রভ্যাব জফয়ল নযা। ইংল্যযায়ন্ড প্রযা়ে ১০০,০০০ 
িমিলযা গভ্্শ বতী িও়েযার আয়গ জকযামভ্ড-১৯ এর টিকযা 
মনয়়েমেয়লন এবং তযায়ের িন্তযায়নর জমে মেয়়েমেয়লন।

বুলকর দধু পযান করযালনযা
বুয়কর েধু খ্যাও়েযায়নযার িুমবধযাগুমল িুপমরমচত।

জজমিমভ্আই িুপযামরশ কয়রয়ে জয বুয়কর েধু খ্যাও়েযায়নযার 
িি়ে টিকযাগুমল গ্িণ করযা জযয়ত পযায়র। এটি িযামক্শ ন 
যুতিরযাষ্ট্র এবং মবশ্ব স্যাস্্য িংস্যার িুপযামরয়শর িযায়থ 
িঙ্গমতপূণ্শ। টিকযা জনও়েযা িমিলযারযা অ্যযামন্টবমড ত্তমর কয়রন 
যযা তযায়ের জকযামভ্ড-১৯ জরযাগ জথয়ক রক্যা করয়ত িিযা়েতযা 
কয়র। এই অ্যযামন্টবমডগুমল বুয়কর েযু়ধও পযাও়েযা যযা়ে এবং 
এটি বুয়কর েধু খ্যাও়েযায়নযা মশশুয়ের রক্যা করয়ত িিযা়েতযা 
করয়ত পযায়র। টিকযা বুয়কর েযু়ধ প্রয়বশ কয়র নযা। 

আপনযালক কোকযান টিকযা কোদওয়যা িলব? 
আপনযায়ক ফযাইজযার বযা িডযান্শযার ত্তমর টিকযার বুস্যার জডযাজ 
জেও়েযা িয়ব। আপনযায়ক এই বুস্যার টিকযাগুমলর একটি 
িংমিরেণ িংস্করণ জেও়েযা িয়ত পযায়র - িংমিরেণ টিকযাগুমলর 
িয়ধ্য আয়গর টিকযার অধ্শ-জডযাজ এবং ওমিক্রন জভ্মরয়়েয়ন্টর 
মবরুয়ধে একটি টিকযার অধ্শ-জডযাজ থযায়ক। খ্ুব অল্প িংখ্্যক 
জলযায়কর জন্য অন্য একটি টিকযা পণ্য আপনযার ডযাতিযার দ্যারযা 
পরযািশ্শ জেও়েযা জযয়ত পযায়র।

পূব্শবততী এবং িংমিরেয়ণর টিকযা উভ়্েই িুরক্যায়ক খ্ুব 
ভ্যালভ্যায়ব বযামড়য়়ে জতযায়ল, যমেও িংমিরেয়ণর টিকযাগুমল 
ওমিক্রয়নর মকেু জ্রেয়নর মবরুয়ধে মকেুটযা জবমশ িযাত্যা়ে 
অ্যযামন্টবমড ত্তমর কয়র।

জযয়িত্ভ  আিরযা ভ্মবষ্্যদ্যাণী করয়ত পযামর নযা জয এই 
শীয়ত জকযামভ্ড -১৯ এর জকযান রূপগুমল েমড়য়়ে 
পড়য়ব, জজমিমভ্আই এই মিধেযায়ন্ত উপনীত িয়়েয়ে জয 
প্রযাপ্ব়েস্কয়ের িয়ধ্য উভ়্ে  ধরয়ণর টিকযা ব্যবিযার করযা 
জযয়ত পযায়র এবং জকউ িংমিরেণ টিকযা জপয়ত টিকযা মনয়ত 
মবলম্ব করয়ব নযা। িুতরযাং আপনযায়ক িঠিক িিয়়ে আপনযার 
জন্য িঠিক টিকযা জেও়েযা িয়ব।

আপমন যত তযাড়যাতযামড় িম্ব আপনযায়ক জয টিকযা জেও়েযা 
ি়ে তযা গ্িণ করুন - আপনযার বুস্যার থযাকযা এবং শীয়তর 
আয়গ গুরুতর অিুস্তযার মবরুয়ধে আপনযার িুরক্যা ত্তমর 
করযা গুরুবিপূণ্শ। 

গর্তৃ কযালল প্রদত্ত অন়্যযান়্য টিকযাসিূি
আপনযায়ক এবং আপনযার মশশুয়ক ফ্লু  জথয়ক রক্যা করযার 
জন্য এবং আপনযার মশশুয়ক জমে জথয়ক জপট্ভ ্শমিি (হুমপং 
কযামশ) জথয়ক রক্যা করযার জন্য টিকযাগুমলও গভ্্শ যাবস্যা়ে 
িুপযামরশ করযা ি়ে। এই মবমভ্ন্ন টিকযা মনরযাপয়ে একিযায়থ 
জেও়েযা জযয়ত পযায়র বযা পৃথকভ্যায়ব জেও়েযা জযয়ত পযায়র এবং 
িুরক্যা প্রেযান করয়ব।

আপনযার ফ্লু  এবং জকযামভ্ড -১৯ টিকযাগুমল একিযায়থ জেও়েযা 
জযয়ত পযায়র কযারণ তযারযা গভ্্শ যাবস্যার জয জকযানও পয্শযায়়ে 
বেয়রর একই িিয়়ে জেও়েযা ি়ে। 

আপমন গভ্্শ যাবস্যার ১৬ িপ্যায়ি জপৌঁঁেযায়নযার পয়র জপট্ভ ্শমিি 
টিকযা জনও়েযা গুরুবিপূণ্শ, যযায়ত আপনযার মশশুর জয়মের িি়ে 
যয়থষ্ট পমরিযায়ণ িুরক্যা থযায়ক তযা মনমচিত করযা যযা়ে। এই 
টিকযাটি িযাধযারণত গভ্্শ যাবস্যার ১৮ জথয়ক ২০ িপ্যায়ির িয়ধ্য 
আপনযার স্ক্যযায়নর পয়র জেও়েযা ি়ে এবং তযাই আপমন কখ্ন 
গভ্্শ বতী িন তযার উপর মনভ্্শ র কয়র আপমন একটি মভ্ন্ন 
অ্যযাপয়়েন্টয়িয়ন্ট এই টিকযাটি জপয়ত পযায়রন।

টিকযা কোনওয়যার পলরও শক আপশন 
কোকযাশর্ড-১৯-এ আক্যান্ত িলর্ পযারলবন? 
জকযামভ্ড-১৯ বুস্যার এই শীয়ত জকযামভ্ড-১৯ জথয়ক 
িযারযাত্মকভ্যায়ব অিুস্ িয়়ে পড়যার িম্যাবনযা কমিয়়ে জেয়ব। 
বুস্যার জথয়ক আপনযার শরীয়রর মকেু অমতমরতি িুরক্যা 
ত্তমর করয়ত কয়়েক মেন িি়ে লযাগয়ত পযায়র।

িিস্ত ওষ্ুয়ধর িয়তযা, জকযানও টিকযাই পুয়রযাপুমর কযায্শকর 
ন়ে - মকেু জলযাক টিকযা জনও়েযা িত্ত য়বিও এখ্নও জকযামভ্ড 
-১৯ এ আক্রযান্ত িয়ত পযায়রন, তয়ব জয জকযানও িংক্রিণ কি 
গুরুতর িও়েযা উমচত। 

টিকযা জনও়েযার পযাশযাপযামশ আপনযার ত্েনমদিন জীবয়ন এিন 
মকেু িিজ কযাজ রয়়েয়ে যযা জকযামভ্ড-১৯ এবং অন্যযান্য 
শ্বযািযয়ন্ত্রর িংক্রিয়ণর মবস্তযার হ্যাি করয়ত এবং িয়ব্শযাচ্চ 
ঝঁুমকয়ত থযাকযা ব্যমতিয়ের রক্যা করয়ত িিযা়েতযা করয়ব। 
আরও তয়থ্যর জন্য এনএইেএস অ়্যযাডর্যাইি জেখ্ুন।

কোকযাশর্ড-১৯ টিকযার উপর একটি গযাইড: গর্তৃ বর্ী বযা বুলকর দধু খযাওয়যালনযা িশিলযালদর জন়্য

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
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আপনযার আয়গর জডযায়জর িয়তযা, িযাধযারণ পযাশ্ব্শ 
প্রমতমক্র়েযাগুমল িিস্ত জকযামভ্ড -১৯ টিকযার জন্য একই রকি, 
এই শরৎকযায়ল ব্যবহৃত িংমিরেণ টিকযািি, এবং এর িয়ধ্য 
রয়়েয়ে:

 • আপনযার ইনয়জকশনটি জযখ্যায়ন জেও়েযা িয়়েমেল জিখ্যায়ন 
একটি জবেনযােযা়েক, ভ্যারী অনুভ্্ভ মত এবং জকযািলতযা 
রয়়েয়ে - এটি টিকযা জেও়েযার প্রযা়ে ১ জথয়ক ২ মেন পয়র 
িবয়চয়়ে খ্যারযাপ িয়ত থযায়ক।

 • লিযান্ত লযাগযা

 • িযাথযা ব্যথযা

 • িযাধযারণ ব্যথযা বযা িযালকযা ফ্লু -এর িয়তযা লক্ণ

আপমন মবরেযাি মনয়ত পযায়রন এবং প্যযারযামিটযািল মনয়ত পযায়রন 
(প্যযায়কমজংয়়ে জডযাজ পরযািশ্শ অনুিরণ করুন) যযায়ত আপমন 
আরও ভ্যাল জবযাধ করয়ত পযায়রন।

যমেও টিকযা জনও়েযার এক বযা েইু মেয়নর িয়ধ্য জ্বর জেখ্যা 
মেয়ত পযায়র, তয়ব আপনযার যমে অন্য জকযানও জকযামভ্ড -১৯ 
লক্ণ থযায়ক বযা আপনযার জ্বর েীর্্শস্যা়েী ি়ে তয়ব বযামড়য়ত 
থযাকুন এবং আপনযার একটি পরীক্যার প্রয়়েযাজন িয়ত পযায়র। 
টিকযা জনও়েযার পয়র লক্ণগুমল িযাধযারণত এক িপ্যায়িরও 
কি িি়ে থযায়ক।

যমে আপনযার লক্ণগুমল আরও খ্যারযাপ িয়়ে থযায়ক বযা 
আপমন যমে উমদ্গ্ন িন তয়ব আপমন এনএইচএি ১১১ বযা 
জটসিটয়ফযান ব্যবিযায়রর জন্য ১৮০০১ ১১১ এ কল করয়ত 
পযায়রন। আপমন িলেু (ইয়়েয়লযা) কযাড্শ  মস্কয়ির িযাধ্যয়ি টিকযা 
এবং ওষ্যু়ধর িয়দিিজনক পযাশ্ব্শ প্রমতমক্র়েযাও মরয়পযাট্শ করয়ত 
পযায়রন। রয়়েল কয়লজ অব অবয়স্ট্রিমশ়েযানি অ্যযান্ড 

গযাইয়নযায়কযালমজস্ি (আরমিওমজ) এবং রয়়েল 
কয়লজ অব মিডও়েযাইফি (আরমিএি) এর 
অন্যযান্য তথ্য রয়়েয়ে যযা আপমন জকযামভ্ড -১৯ টিকযা 
এবং গর্তৃ যাবস্যা  এর জন্য িিযা়েক বয়ল িয়ন করয়ত 
পযায়রন।

গভ্্শ যাবস্যা, বুয়কর েধু খ্যাও়েযায়নযা, 
উব্শরতযা এবং জকযামভ্ড -১৯ টিকযার 
তথ্য  এনএইেএস ইউলক ।

আপমন যমে জকযামভ্ড-১৯ টিকযা মনয়়ে 
আয়লযাচনযা করয়ত চযান তয়ব ে়েযা কয়র 
আপনযার মিডও়েযাইফ, ডযাতিযার বযা 
নযায়ি্শর িযায়থ জযযাগযায়যযাগ করুন।

আরো র্থ্যযাদশ

পযার্শতৃ প্রশর্শক্য়যা
িিস্ত ওষ্ুয়ধর িয়তযা, টিকযাগুমল িযাধযারণ পযাশ্ব্শ প্রমতমক্র়েযা িৃষ্টি করয়ত পযায়র। জকযামভ্ড-১৯ টিকযার পযাশ্ব্শপ্রমতমক্র়েযা গভ্্শ বতী ও 
অ-গভ্্শ বতী িমিলযায়ের জক্য়ত্ও একই রকি। গভ্্শ বতী িমিলযা, তযায়ের গভ্্শ ধযারণ বযা তযায়ের বযাচ্চযায়ের জন্য জকযানও মনমে্শ ষ্ট ঝঁুমক 
মচমনিত করযা ি়েমন। আপনযার টিকযা জনও়েযার পয়র কী আশযা করযা উমচত তযা আপমন জযায়নন তযা মনমচিত করযা িিযা়েক িয়ত 
পযায়র, মবয়শষ্ত যমে আপনযার বযাচ্চযার জয়মের পর বযা আপনযার অন্যযান্য বযাচ্চযায়ের যত্ন মনয়ত ি়ে। 

অনুগ্ি কয়র পড়ুন কোকযাশর্ড-১৯ টিকযা: টিকযা কোদওয়যার পলর কী আিযা করযা যযায়  

পযার্শতৃপ্রশর্শক্য়যা সম্পলকতৃ  জযানযালনযা

িয়দিিজনক পযাশ্ব্শপ্রমতমক্র়েযািিূি 
ইয়়েয়লযা কযাড্শ  মস্কয়ি জযানযায়নযা জযয়ত 
পযায়র:

 • ইলয়ললযা কযাডতৃ  শকিলি অনলযাইলন

 • ০৮০০ ৭৩১ ৬৭৮৯ নম্বয়র (িকযাল ৯টযা জথয়ক িয়ধ্্য 
৫টযা) ইয়়েয়লযা কযাড্শ  মস্কয়ি কল কয়র

 • অ্যযাপল বযা অ্যযান্ড্রয়়েয়ড ইয়়েয়লযা কযাড্শ  অ্যযাপ 
ডযাউনয়লযাড কয়র এবং ব্যবিযার কয়র

ফযাইজযার এবং িডযান্শযা জকযামভ্ড-১৯ উভ়্ে টিকযার পয়র হৃে-
প্রেযায়ির র্টনযা (িযায়়েযাকযাড্শ যাইটিি বযা জপমরকযাড্শ যাইটিি নযায়ি 
পমরমচত) খ্ুব কিই মরয়পযাট্শ করযা িয়়েয়ে। এই জকিগুমল 
জবমশরভ্যাগ কি ব়েিী পুরুষ্য়ের িয়ধ্য এবং টিকযা জেও়েযার 
কয়়েক মেয়নর িয়ধ্য জেখ্যা জগয়ে। আক্রযান্ত জবমশরভ্যাগ 
িযানুষ্ই ভ্যাল জবযাধ কয়রয়েন এবং মবরেযাি এবং িিজ 
মচমকৎিযার পয়র দ্রুত িুস্ িয়়ে উয়েয়েন।

আপনযার জরুমর মভ্ত্ত মতয়ত মচমকৎিযার পরযািশ্শ জনও়েযা 
উমচত, যমে, টিকযা জেও়েযার পয়র, আপমন মনম্নরূপ অনুভ্ব 
কয়রন:

 • বুয়ক ব্যথযা

 • শ্বযািকষ্ট

 • একটি দ্রুত-স্পদিন, ঝঁযাকুমন বযা মনয়পেষ্ণ হৃৎমপন্ড 
থযাকযার অনুভ্্ভ মত

আপনযার যমে জকযানও পূব্শবততী জডযায়জর পয়র গুরুতর পযাশ্ব্শ 
প্রমতমক্র়েযা ি়ে তয়ব আপনযায়ক আরও টিকযা জেও়েযা এড়যায়ত 
বযা মবলম্ব করযার পরযািশ্শ জেও়েযা িয়ত পযায়র। আপনযার 
ডযাতিযার বযা মবয়শষ্য়জ্র িযায়থ এটি মনয়়ে আয়লযাচনযা করযা 
উমচত। পযাশ্ব্শ প্রমতমক্র়েযাগুমল কীভ্যায়ব মরয়পযাট্শ করয়ত ি়ে জি 
িম্পয়ক্শ  তয়থ্যর জন্য অনুগ্ি কয়র মনয়চ জেখ্ুন।

কোকযাশর্ড-১৯ টিকযার উপর একটি শনলদতৃ শিকযা: গর্তৃ বর্ী বযা বুলকর দধু খযাওয়যালনযা িশিলযালদর জন়্য

https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
http://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf
http://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://yellowcard.mhra.gov.uk/
https://yellowcard.mhra.gov.uk

