কররোনোভোইরোস
(COVID-19)
টিকোদোন
ইংল্যোন্ড, স্কটল্যোন্ড এবং ওরেল্স

কররোনোভোইরোস (COVID-19) টিকোদোন ননরোপদ এবং কোর্যকর। এটি
আপনোরক কররোনোভোইরোরসর নবরুরে সবরেরে ভোল সুরক্ষো দদে।
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কোরো COVID-19 টিকো পপরে পোররন?
NHS প্রদত্ত COVID-19 টিকো অনভবোসন নিনত নননবযরেরে, ইংলযোন্ড, স্কটলযোন্ড এবং ওরেলরসর সকল
প্রোপ্তবেস্করদর জনয নবনোমূরলয উপলব্ধ হরব। এর মরযয সরকোনর অনুদোনপ্রোপ্ত নে (NRPF)এমন বযোক্তরোও
অন্তভুয ক্ত। NHS বতয মোরন দসইসব বযনক্তরদর COVID-19 টিকো নদরেন র্োরো কররোনোভোইরোরসর ঝুুঁ নকরত সবরেরে
দবনে আরেন।
করেকটি ফোরমযনস, GP পনরেোনলত িোনীে টিকোদোন দকন্দ্র এবং বৃহত্তর টিকোদোন দকন্দ্রগুনলরত টিকো দদওেোর
বযবিো করো হরেরে।
NHS নিননকোল ঝুুঁ নকরত থোকো, মূলত নবদযমোন নেনকৎসোগত অবিোর নভনত্তরত থোকো এবং বেস্ক দথরক তরুণ এই
বেস দগোষ্ঠীর দলোরকরদর উক্ত ক্ররম টিকো প্রদোন কররব। নকেু বযনক্তর অনযরদর দেরে COVID-19 এর দথরক
গুরুতর জটিলতোর ঝুুঁ নক আররো দবনে।
এটি দদওেো হরে:
•
•
•

•
•
•
•

55 বের বো তোর দবনে বেসীরদর
কররোনোভোইরোরসর দথরক উচ্চ ঝুুঁ নকরত থোকো বযনক্তরদর (দীর্যকোলবযোপী স্বোথয সমসযোে দভোগো বযনক্তরো)
নবদযমোন নেনকৎসোগত সমসযোর (রর্মন COPD. হোুঁপোনন, হোরটযর সমসযো, নকেনন বো নলভোররর দরোগ,
েোেোরবটিস এবং অনযোনয দীর্যকোলবযোপী স্বোিয সমসযো) কোররণ কররোনোভোইরোস দথরক উচ্চতর
জটিলতোর ঝুুঁ নকরত থোকো বযনক্তরদর
দসবো গৃহ বো দকেোর দহোরম বসবোসকোরী বো কমযরত বযনক্তরদর
স্বোিয এবং সমোজ দসবো কমীরদর
দেেোর অক্ষমতো আরে এমন বযনক্তরদর
দকেোরোর’স অযোলোওরেন্স (পনরের্যোকোরীর ভোতো)–এর জনয দর্োগয বযনক্তরদর

বৃরটন সরকোররর লক্ষয হল জুলোই মোরসর দেরের মরযয সমস্ত বেস্করদর একটি টিকোর প্রথম দেোজ প্রদোন করো।
ইংলযোন্ড:বেস্করদর জনয COVID-19 টিকোদোন সম্পনকয ত সোম্প্রনতক তথয পড়ুন
স্কটলযোন্ড:বেস্করদর জনয COVID-19 টিকোদোন সম্পনকয ত সোম্প্রনতক তথয পড়ুন
ওরেলস:বেস্করদর জনয COVID-19 টিকোদোন সম্পনকয ত সোম্প্রনতক তথয পড়ুন
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আপচন এখনও প োগ্য নো হরল্
আপনোর সোরথ দর্োগোরর্োগ করোর জনয অরপক্ষো করুন। কেন আপনোর টিকো দনওেোর সমে আসরব NHS তো
আপনোরক জোনোরব।
ইংলযোন্ড:COVID-19 দর্োগযতো এবং টিকো সরবরোহ সম্পরকয সোম্প্রনতক তথয পড়ুন

টিকোটি চক সকরল্র জনয উপ ক্ত
ু ?
আপনন গভয বতী হরল COVID-19 টিকো দর্ ননরোপদ নে এমন দকোরনো প্রমোণ পোওেো র্োে নন। নকন্তু এটি
ননেনমতভোরব আপনোরক প্রদোন করোর আরগ আররো প্রমোণ প্ররেোজন।
টিকোদোন ও টিকোকররণর র্ুগ্ম কনমটি সুপোনরে করোর জনয নকেু পরোমেয আপরেট করররে র্ো আপনন নবরবেনো
কররত পোররন গভয বতী হরল এবং:

• আপনন দর্েোরন কোজ কররন তোর কোররণ কররোনোভোইরোরস আক্রোন্ত হওেোর উচ্চ ঝুুঁ নকরত থোকরল
• স্বোিয সমসযো অথযোৎ আপনন কররোনোভোইরোরসর গুরুতর জটিলতোর উচ্চ ঝুুঁ নকরত থোকরল
টিকোদোরনর পরর আপনোরক গভয োবিো এনড়রে দর্রত হরব নো। টিকোে দকোরনো জীবন্ত ভোইরোস দনই এবং এর দথরক
আপনোর বো আপনোর বোচ্চোর COVID-19 সংক্রমণ হরব নো। COVID-19 টিকোর ফোটিযনলটিরক প্রভোনবত করোর
দকোরনো প্রমোণ দনই।
আপনন স্তনযপোন করোরনোর সমেও COVID-19 টিকো ননরত পোররন। টিকো দনওেোর আরগ স্বোিযরসবো কমীর সোরথ
কথো বরল ননন। তোরো আপনোর সোরথ উপকোনরতো এবং ঝুুঁ নক ননরে আরলোেনো কররবন।
ইংলযোন্ড:আপনন গভয বতী হরল, গভয বতী হওেোর সম্ভোবনো থোকরল বো স্তনযপোন করোরল, COVID-19 সংক্রোন্ত সোম্প্রনতক পরোমেয পড়ুন
স্কটলযোন্ড:আপনন গভয বতী হরল, গভয বতী হওেোর সম্ভোবনো থোকরল বো স্তনযপোন করোরল, COVID-19 সংক্রোন্ত সোম্প্রনতক পরোমেয পড়ুন
ওরেলস:আপনন গত্ভবতী হরল, গভয বতী হওেোর সম্ভোবনো থোকরল বো স্তনযপোন করোরল, COVID-19 সংক্রোন্ত সোম্প্রনতক পরোমেয পড়ুন

এই একই টিকোর আরগর দকোরনো দেোরজ অথবো টিকোে থোকো উপকরণগুনলর দকোনটির জনয আপনোর আরগ
কেনও গুরুতর অযোলোনজযক প্রনতনক্রেো (অযোনোনফলযোনিস সহ) হরে থোকরল আপনোর COVID-19 টিকো দনওেো
উনেৎ নে।
র্োরদর অনযোক্রমযতোও এইেআইনভ সংক্রমণ (CD4 কোউন্ট নননবযরেরে) আরে তোরদর টিকো দদওেো উনেৎ।
রক্ত তঞ্চন বো রক্তপোত সংক্রোন্ত দরোরগ দভোগো বযনক্তরোও টিকো দপরত পোররন নকন্তু দসটি দর্ন তোরদর নেনকৎসোর
সঠিক সমরে দদওেো তো নননিত করোর জনয তোরদর পনরের্যো প্রদোনকোরীর সোরথ পরোমেয কররত পোররন।

চকভোরব COVID-19 টিকো পদওেো হে
সবকটি COVID-19 টিকো আপনোর বোহুর উপর নদরক একটি ইরেকেন নহরসরব দদওেো হে। এর দুটি দেোজ
আরে। প্রথম দেোজ দনওেোর নতন দথরক 12 সপ্তোহ পরর আপনোরক নিতীে দেোজ ননরত হরব।
আপনোর প্রথম টিকো দনওেোর সমে আপনোরক টিকো সম্পরকয নবস্তোনরত দলেো একটি দেোট কোেয দদওেো হরব।
আপনোরক এটি ভোল করর দররে নদরত হরব। আপনোরক অনয দকোরনো টিকোদোন দকরন্দ্র আপনোর নিতীে টিকো ননরত
হরল আপনন র্োরত সঠিক যররণর টিকো পোন তো এই কোরেযর মোযযরম নননিত করো র্োরব।
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চকভোরব COVID-19 টিকো চনরে হরব
NHS প্রদত্ত COVID-19 টিকো অনভবোসন নিনত নননবযরেরে, বৃরটরনর সকল প্রোপ্তবেস্করদর জনয নবনোমূরলয উপলব্ধ
রকরো হরব।
আপনন দকোরনো দজনোররল প্রযোনিেনোরররর (GP) সোরথ ননবনিত থোকরল টিকো পোওেো সহজ হরব। এটি আপনোর
কোরে দর্ন একটি NHS নম্বর থোকো এবং আপনন দর্োগয হরল (বেস বো নিননকোল অবিোর নভনত্তরত) দটকটি
টিকোদোরনর অযোপরেন্টরমন্ট বুক করো নননিত কররব। একজন GP-এর সোরথ ননবিন করোর মোরন হল আপনন
অনযোনয স্বোিয এবং পনরের্যো পনররেবোও অযোরিস কররত পোররবন।
GP হরলন পনরবোনরক েোক্তোর। ইংলযোন্ড, স্কটলযোন্ড ও ওরেলস-এ সকরলই GP-এর সোরথ ননবিন কররত এবং
অনভবোসন নিনত নননবযরেরে, নবনোমূরলয প্রোথনমক পনরের্যো পনররেবো দপরত পোররন।
আপনন বতয মোরন দকোরনো GP-এর সোরথ ননবনিত নো হরল আপনোরক এেনই একজন িোনীে GP েুুঁরজ দবর করর
ননবিন কররত হরব, এমননক আপনন এেন টিকোর জনয দর্োগয নো হরলও। আপনন ইংলযোন্ড, স্কটলযোন্ড বো ওরেলসএর জনয NHS ওরেবসোইটগুনল বযবহোর করর আপনন দর্েোরন থোরকন তোর কোেোকোনে একজন GP েুুঁরজ দবর
কররত পোররন অথবো আপনন আপনোর িোনীে GP দক দটনলরফোন করর একজন দরোগী নহরসরব ননবনিত করোর
কথো বলরত পোররন।
GP েোক্তোরেোনো দকবল তোরদর িোনীে এলোকোরত বসবোসকোরীরদর জনযই ননবনিত কররত পোরর। আপনন GP
েোক্তোরেোনোর সীমোনোর বোইরর বোস কররল আপনন দর্েোরন থোরকন তোর কোেোকোনে অনয একজন GP েুরুঁ জ দবর
কররত হরব।
একজন GP-এর সোরথ ননবিন কররত আপনোরক একটি ফময পূরণ কররত হরব। আপনন অনলোইরন ননবিন
কররত পোররন নকনো তো GP েোক্তোরেোনো ওরেবসোইট দথরক দদরে ননরত পোররন। আপনোরক একজন িোেী দরোগী
(সোমনেক দরোগী নে) নহরসরব ননবিন করোর কথো বলরত হরব। আপনোর প্ররেোজন হরল ফময পূরণ করোে
আপনন GP েোক্তোরেোনোর সোহোর্য েোইরত পোররন।

একজন GP-এর সোরে চনবচিে হওেোর জনয আপনোর পকোন নচেপত্র প্ররেোজন হরব?
নকেু েোক্তোরেোনো ননবিন করোর উরেরেয হেরতো আপনোরক ঠিকোনোর প্রমোণ, পনরেেপরের প্রমোণ বো অনভবোসন
নিনতর প্রমোণ বো একটি NHS নম্বররর মরতো ননথপে প্রদোন কররত বলরত পোরর, নকন্তু আপনন তোরদর প্রদোন
কররত নো পোররল তোরো ননবিন কররত অস্বীকোর কররত পোররব নো।
আপনন এইসব ননথপে প্রদোন নো কররত পোররল, আপনোরক বলরত হরব দর্ আপনোর কোরে এইসব ননথপে দনই
নকন্তু আপনন দকরন্দ্রর সীমোনোর নভতররই বোস কররন এবং GP-এর সোরথ একজন দরোগী নহরসরব ননবনিত হরত
েোন।
দকোরনো GP-এর সোরথ ননবিন করোকোলীন আপনন দকোরনো সমসযোর সম্মুেীন হরল, ননম্ননলনেত নররসোসযগুনল আপনোরক সোহোর্য কররত
পোরর। আপনন অনলোইরন ননবিন করোর সমে ননথপে েোওেো হরল, আপনন নররসোসযগুনল GP েোক্তোরেোনোর কোরে ইরমইল কররত পোররন:

•

NHS ইংলযোন্ড ননথপে দনই এমন বযনক্তরদর ইংলযোরন্ড দকোরনো GP-এর সোরথ ননবিন কররত সোহোর্য করোর জনয হলুদ কোেয
ততরী করররে। আপনন ননবিন করোর সমে GP নররসপেননস্টরক কোেযটি দদেোরত পোররন। আপনন িোনীে দোতবয দকন্দ্র,

•

ফু েবযোঙ্ক, আপনোর িোনীে দহলথওেোে বো েিরস অফ দো ওেোর্ল্য-এর দথরক একটি হলুদ কোেয দপরত পোররন।
স্কটিে সরকোর এই মরময স্কটলযোরন্ডর GPদদর একটি ননরদয নেকো জোনর করররে: “একজন GP-এর সোরথ ননবিন করোর জনয
দকোরনো ননথপে প্ররেোজন দনই। দকোরনো দরোগী তোর পনরেেপে বো ঠিকোনোর প্রমোণ কররত নো পোররল তো দসই দরোগীরক
ননবনিত কররত অস্বীকোর করো বো নবলম্ব করোর র্ুনক্তসঙ্গত কোরণ নহরসরব নবরবেনো করো হরব নো।”
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•

বৃটিে দমনেরকল অযোরসোনসরেেন-এর ইংলযোন্ড, স্কটলযোন্ড, ওরেলস ও নদয োনয আেোরলযোরন্ড েোক্তোররদর জনয ননরদয নেকো বরল
“রকোরনো দরোগী পনরেেপরের ননথপে প্রদোন কররত নো পোররল, তো তোরদর ননবনিত কররত অস্বীকোর করোর র্ুনক্তসঙ্গত কোরণ
নে।”

দকোরনো GP আপনোরক ননবনিত কররত অস্বীকোর কররল, ইংলযোরন্ডর দরোগীরো 0300 311 2233 নম্বরর কল কররত পোররন। স্কটলযোরন্ডর
এবং ওরেলস-এর দরোগীরদর আপনোরদর সোথ্নীে স্বোিয পনরেরদর সোরথ দর্োগোরর্োগ কররত হরব। দকোরনো GP-এর সোরথ ননবিন করোে
সোহোর্য করোর জনয দরোগীরো 0808 1647 686 নম্বরর (নবনোমূরলযর দফোন নম্বর) েিরস অফ দো ওেোর্ল্য-এর সোরথও দর্োগোরর্োগ
কররত পোররন।

আপচন গ্ৃহহীন হরল্
আপনোর িোেী ঠিকোনো নো থোকরলও আপনন দকোরনো GP-এর সোরথ ননবিন কররত পোররবন। আপনোরক GP
দকন্দ্ররক বুনঝরে বলরত হরব দর্ আপনোর দকোরনো িোেী ঠিকোনো দনই নকন্তু আপনন িোনীে এলোকোরতই বোস কররেন
এবং একজন দরোগী নহরসরব ননবিন কররত েোন। আপনন একটি অিোেী ঠিকোনো বযবহোর কররত পোররন, র্ো
দকোন বিু র ঠিকোনো বো দে দসন্টোরও হরত পোরর, অথবো দকন্দ্রটি আপনোরক দকোরনো ঠিকোনো েোড়োই ননবনিত
কররত পোরর।
আপনোরক নননিত কররত হরব GP-এর আপনোর সোরথ দর্োগোরর্োগ করোর প্ররেোজন হরল (রর্মন, পরীক্ষোর
ফলোফরলর জনয) তোরো দর্ন দটনলরফোরনর মোযযরম আপনোর সোরথ দর্োগোরর্োগ কররত পোরর।

আপচন শরণোেী চহরসরব পকোরনো বোসস্থোরন েোকরল্
আপনন দহোম অনফস বো সোমনেক বোসিোন দর্মন, দহোরটরল বোসরত দকোরনো েরণোথী হরল, দকোরনো GP-এর সোরথ
ননবিন করোর সমে এই বোসিোরনর ঠিকোনো বযবহোর কররত হরব এবং বলরত হরব দর্ আপরন কোরে ঠিকোনোর
দকোরনো প্রমোনপে দনই দকননো আপনন দহোম অনফরসর প্রদোন করো একটি আশ্রে নেনবরর আরেন। GP আপনোরক
ননবিন কররত অস্বীকোর কররল, আপনোরক আপনোর বোসিোন প্রদোনকোরী বো মোইগ্রোন্ট দহল্প-এর সোরথ 0808
8010 503 নম্বরর (নবনোমূরলযর দফোন নম্বর) কথো বলরত হরব।
আপনন র্নদ বুঝরত পোররন দর্ দহোম অনফস আপনোরক নতু ন দকোরনো বোসিোরন সনররে ননরে র্োরে, তোহরল আপনন
েরল নো র্োওেো পর্যন্ত আপনোরক দকোরনো নবলম্ব করর COVID-19 টিকো ননরে ননরত হরব। আপনন আপনোর নতু ন
বোসিোরনর কোেোকোনে দকোরনো টিকোদোন দকন্দ্র দথরক টিকোর নিতীে দেোজ ননরত পোররন।
আপনোর প্রথম টিকোদোন অযোপরেন্টরমরন্টর সমে আপনোরক দদওেো দেোট কোেযটি আপনোরক ভোল করর রোেরত হরব
এবং অপ্পনোর নিতীে অযোপরেন্টরমরন্ট আপনোর সোরথ ননরে দর্রত হরব র্োরত টিকোদোন দকন্দ্র নননিত কররত পোরর
দর্ আপনোরক সঠিক যররণর টিকো দদওেো হরে।

একটি টিকোদোরনর অ্যোপরেন্টরেন্ট বুক করো
ইংলযোন্ড

ননম্ননলনেরতর মরযয দর্রকোরনো একটি প্ররর্োজয হরল আপনন অনলোইরন আপনোর টিকোদোরনর অযোপরেন্টরমন্ট বুক
কররত পোররন:
•
•
•

আপনোর বেস 55 বের বো তোর দবনে হরল
কররোনোভোইরোরসর দথরক উচ্চ ঝুুঁ নকরত থোকরল (দীর্যকোলবযোপী স্বোথয সমসযোে দভোগো বযনক্তরো)
নবদযমোন নেনকৎসোগত সমসযোর (রর্মন COPD. হোুঁপোনন, হোরটযর সমসযো, নকেনন বো নলভোররর দরোগ,
েোেোরবটিস এবং অনযোনয দীর্যকোলবযোপী স্বোিয সমসযো) কোররণ কররোনোভোইরোস দথরক উচ্চতর
জটিলতোর ঝুুঁ নকরত থোকরল

• আপনন একজন দর্োগয ফ্রন্টলোইন স্বোিয কমী হরল
• আপনন একজন দর্োগয ফ্রন্টলোইন সমোজ দসবো কমী হরল
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•

দেেোর অক্ষমতো আরে এমন বযনক্তরদর

• আপনন দকেোরোর’স অযোলোওরেন্স (পনরের্যোকোরীর ভোতো)–এর জনয দর্োগয হরল
আপনন একটি বৃহত্তর টিকোদোন দকন্দ্র বো ফোমযোসী দর্েোরন COVID-19 টিকো প্রদোন করো হে দসেোরন একটি
অযোপরেন্টরমন্ট বুক কররত পোররন। আপনোরক NHS িোরো দর্োগোরর্োগ করোর জনয অরপক্ষো কররত হরব নো।
আপনন অনলোইরন আপনোর COVID-19 টিকোদোরনর অযোপরেন্টরমন্ট বুক কররত পররন।
স্কটলযোন্ড

আপনন আপনোর অযোপরেন্টরমরন্টর নবস্তোনররতর সোরথ পরর একটি আমন্ত্রণ পে বো দফোন কল পোরবন। আপনন
অযোপরেন্টরমরন্ট দর্রত েোইরল, আপনন দর্ অযোপরেন্টরমরন্ট র্োরবন তো নননিত করোর জনয আপনোরক নকেু কররত
হরব নো। আপনন আপনোর অযোপরেন্টরমন্ট পুনরোে ননযযোনরত বো বোনতল কররত পোররন র্োরত আপনন অযোপরেন্টরমরন্ট
নো দগরল দসটো অনয কোউরক দদওেো দর্রত পোরর।
ওরেলস

আপনোর টিকো দনওেোর সমে আসরল, NHS আপনোর সোরথ সরোসনর দর্োগোরর্োগ কররব। আপনোরক হে
দটনলরফোরনর নেরতো নেঠির মোযযরম দর্োগোরর্োগ করো হরত পোরর।

আচে টিকো চনরল্ আেোরক চক পহোে অ্চিরস চররপোটট করো হরব?
আপনন সকরলর জনয নবনোমূরলযর দর্ NHS পনররেবো দসটি অযোরিস কররল, অনভবোসন নিনত নননবযরেরে, দহোম
অনফরসর সোরথ আপনোর তথয দেেোর করো হরব নো। এর মরযয GP পনররেবো ও COVID-19 পরীক্ষো, নেনকৎসো
ও টিকোদোন পনররেবো অন্তভুয ক্ত।
আপনন একজন GP-এর সোরথ ননবিন করো বো একটি COVID-19 টিকোদোরনর অযোপরেন্টরমন্ট বুক করোর সমে
আপনোর অনভবোসরনর নিনত প্রমোণ করোর কথো আপনোরক নজজ্ঞোসো করো হরব নো।
কররোনোভোইরোস-এর জনয পরীক্ষো, নেনকৎসো বো টিকোদোরনর সোরথ সম্পনকয ত নকেু NHS হোসপোতোল ও কমুননটি
পনররেবো ননেমমোনফক অনভবোসন নিনত দনই এমন মোনুেরদর জনয নবনোমূরলযর নে। এই পনররেবোগুনলরত দহোম
অনফস অনভবোসন নবভোরগর সোরথ আপনোর সম্পরকয নকেু তথয দেেোর করো হরত পোরর দর্মন, আপনোর নোম,
ঠিকোনো, জন্ম তোনরে। এটি আপনোর বতয মোন অনভবোসন নিনত নননিত করো বো বরকেো স্বোিযরসবোর েোজয নররপোটয
করোর জনয করো হে। আপনোর স্বোিয সংক্রোন্ত তথয দেেোর করো হরব নো।
দর্সব পনরনিনতরত দকোরনো বযনক্ত বো জনগরণর জনয ননরোপত্তোর উরিগ আরে দসরক্ষরে, পুনলে, আদোলত ও
সরকোনর নবভোগগুনলর সোরথ NHS দক হেরতো দরোগীর তথয দেেোর কররত হরত পোরর।

COVID-19 টিকো কেটো চনরোপদ?
বৃরটরন বযবহোররর জনয অনুরমোনদত টিকোগুনল স্বতন্ত্র ওেুয ও স্বোিযরসবো পণয ননেোমক এরজনন্স (MHRA)-এর
নির করো কর োর ননরোপত্তো, গুণমোন ও কোর্যকোনরতো পূরণ করর।
দর্রকোরনো অনুরমোনদত কররোনোভোইরোস টিকোরক অনযোনয লোইরসন্সপ্রোপ্ত ওেুরযর মরতোই সকল নিননকোল পরীক্ষো ও
ননরোপত্তো পরীক্ষোর মযয নদরে দর্রত হে। MHRA ননরোপত্তোর আন্তজয োনতক মোপকোঠি অনুসরণ করর।
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সমস্ত টিকো সোরো নবশ্ব জুরড় 15,000 দথরক 50,000 মোনুরের মরযয পরীক্ষো করো হরেরে। তোরো পুরুে ও মনহলো
উভরের উপর, নভন্ন জোনতগত পিোদপট, এবং 18-84–এর মরযয সব বেরসর মোনুরের উপর পরীক্ষো করো
হরেরে। নেশুরদর জনয টিকোগুনলর বযবহোর সম্প্রসোরণ কররত, তোরো সংক্রমণ বো অনযরদর ভোইরোরসর মোযযরম
সংক্রোনমত হওেো রে করোর জনয কতটো কোর্যকর তো দদেোর জনয টিকোদোন েোলু হওেোর পররও অযযেন েলরব।
এেনও পর্যন্ত, লক্ষ লক্ষ মোনুেরক COVID-19 টিকো দদওেো হরেরে এবং গুরুতর পোশ্বযপ্রনতনক্রেো দর্মন,
অযোলোনজযক প্রনতনক্রেোর নররপোটয েুবই কম। দকোরনো দীর্যরমেোদী জটিলতোর নররপোটয করো হে নন।
বৃরটরন অনুরমোনদত টিকোগুনল সম্পরকয আররো জোনোর জনয, দদেুন:
•

বৃটিে সরকোর: COVID-19 এর জনয MHRA অনুরমোনদত Pfizer/BioNTech টিকো (শুযুমোে ইংররনজরত)

•

বৃটিে সরকোর: COVID-19 এর জনয MHRA অনুরমোনদত Oxford/AstraZeneca টিকো (শুযুমোে
ইংররনজরত)

•

বৃটিে সরকোর: COVID-19 এর জনয MHRA অনুরমোনদত Moderna টিকো (শুযুমোে ইংররনজরত)

COVID-19 টিকো কেটো কো ট কর?
COVID-19 এর দর্রকোরনো টিকোর প্রথম দেোজ আপনোরক কররোনোভোইরোরসর দথরক ভোল সুরক্ষো দদরব। নকন্তু
আপনোর দীর্যকোল িোেী সুরক্ষোর জনয আপনোরক দুটি দেোজ ননরত হরব। আপনন টিকো ননরলও আপনোর
কররোনোভোইরোরস আক্রোন্ত হওেোর বো তো েনড়রে দদওেোর সম্ভোবনো আরে। এর মোরন হল এগুনল করো গুরুত্বপূণয:
•

সোমোনজক দূরত্ব িোপন ননরদয নেকো অনুসরণ করো অবযোহত রোেো

•

পোররল, দর্সব জোেগোে অনয দলোরকরদর দথরক দূরর থোকো কঠিন দসেোরন আপনোর নোক ও মুে ঢোকোর জনয
নকেু পরো

COVID-19 টিকোর পোর্শ্ট প্রচেচিেো
COVID-19 টিকোর দবনেরভোগ পোশ্বযপ্রনতনক্রেোই মৃদু এবং 2-3 নদরনর দেরে দবনে িোেী হরব নো, দর্মন:

•
•
•
•
•
•

দর্েোরন েুুঁ ে দঢোকোরনো হরেনেল দসেোরন হোরত বযোথো
িোন্ত দবোয করো
মোথোবযোথো
সোরো েরীরর বযোথো দবোয করো
অসুি দবোয করো বো হওেো
গো গরম হওেো বো জ্বর আসো

আপনোর প্ররেোজন হরল, আপনন পযোরোরসটোমরলর মরতো বযোথো কমোরনোর ওেুয ননরত পোররন।
48 র্ন্টোও দবনে সমে যরর আপনোর দবনে জ্বর থোকরল আপনোর কররোনোভোইরোস বো অনয দকোরনো সংক্রমণ হরে
থোকরত পোরর। কোনে ও গি বো স্বোদ হোরোরনো টিকোর পোশ্বযপ্রনতনক্রেো নে তোই আপনোর এই লক্ষণগুনল দদেো নদরল
আপনোরক অনলোইরন নগরে কররোনোভোইরোরসর জনয একটি পরীক্ষো করোর বরদোবস্ত কররত হরব।
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আপনোর লক্ষণগুনল আররো েোরোপ হরত থোকরল, 48 র্ন্টোরও দবনে িোেী হরল বো আপনন নেনন্তত হরল, আপনোর
GP দক সকোল 8টো দ রল সরিয 6.30টোর মরযয বো অনয সমে 111 নম্বরর (এটি একটি নবনোমূরলযর নম্বর) কল
করুন। আপনন সব প্ররের উত্তরর বোরবোর “yes” উত্তর নদরে আপনোর ভোেোে একজন নিভোেী দপরত পোররন।

অ্যোল্োচজটক প্রচেচিেো
আপনোর আরগ কেনও গুরুতর অযোলোনজযক প্রনতনক্রেো হরে থোকরল টিকো দনওেোর আরগ স্বোিযরসবো কমীরক তো
জোনোন। আপনোর COVID-19 টিকো দনওেো উনেৎ নে র্নদ অতীরত কেনও ননম্ননলনেতগুনলর জনয আপনোর
গুরুতর অযোলোনজযক প্রনতনক্রেো (অযোনোনফলযোনিস সহ) হরে থোরক:

• একই টিকোর পূরবযর দেোজ
• টিকোে থোকো দর্রকোরনো উপকরণ
গুরুতর অযোলোনজযক প্রনতনক্রেো নবরল। টিকোর জনয ননতোন্তই আপনোর প্রনতনক্রেো দদেো নদরল, দসটো সোযোরণত
নকেু ক্ষরণর মরযযই দদেো দদে। টিকোদোন দকরন্দ্রর কমী ও দস্বেোরসবকরো অযোলোনজয ক প্রনতনক্রেোর দমোকোনবলো করো
ও তোরদর অনবলরম্ব নেনকৎসো করোর জনয প্রনেনক্ষত।
আপনন কররোনোভোইরোস হলুদ কোেয ননরোপত্তো প্রকল্প বযবহোর করর দর্রকোরনো পোশ্বযপ্রনতনক্রেো নররপোটয কররত পোররন।

COVID-19 টিকোর উপকরণ
অনুরমোনদত COVID-19 টিকোে দকোরনো জীবজন্তুর পণয বো নেম থোরক নো।
বৃটিে ইসলোনমক দমনেরকল কোউনন্সল সুপোনরে করর দর্ টিকো দনওেো দর্রত পোরর। কযোথনলক েোেয বরলরে COVID19 টিকো বযবহোর করো তননতক নদক নদরে গ্রহণরর্োগয।

আররো েেয
েিরস অফ দো ওেোর্ল্য:নিননক এবং অনুবোনদত COVID-19 তথয
বৃটিে দরে ক্রস:COVID-19 টিকো: আপনোর র্ো জোনো প্ররেোজন
NHS ইংলযোন্ড:কররোনোভোইরোস (COVID-19) টিকো
NHS ইনফময:কররোনোভোইরোস (COVID-19) টিকো
জনস্বোিয ওরেলস:COVID-19 টিকোর তথয
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