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কেরানাভাইরাস-এর েকািভড -19 কী? 

COVID-19 এক�ট নত� ন কেরানা ভাইরাস �ারা স�ৃ এক�ট সং�ামক েরাগ, যা সারস-েকািভ -২ নােম পিরিচত। 
এ�ট খুব সং�ামক এবং সং�মেণর �ভােব হালকা েথেক ��তর ল�ণ�িলেতও পিরবিত�ত হেত পাের। বয়� 
�া�বয়�রা এবং �দেরাগ, ডায়ােব�টস, দীঘ ��ায়ী ফুসফুেসর েরাগ, িকডিন েরাগ, যকৃেতর েরাগ এবং ক�া�ােরর 
মেতা  ��তর অসু� হওয়ার স�াবনা েবিশ থােক।

েকািভড -১১ ভাইরাস কীভােব ছড়ায়? 

কািশ, হািঁচ বা কথা বলার সময় েকানও ব��� সং�ািমত ব���র কাছ েথেক েফাটঁা েফাটঁা পািনর �েশ � COV-
ID-19 ছিড়েয় পেড়। COVID-19 ভাইরাস ভাইরাস �ারা দিূষত েকানও প�ৃ বা �শ � করা এবং তারপের মুখ, নাক 
বা েচাখ �শ � করা েথেকও েকািভড-১৯ িব�ার করেত পাের।

সাধারণভােব �টকা েদওয়ার ���: 

•   ভ�াকিসন িশ� এবং �া�বয়�েদর িকছ�  সং�ামক েরাগ এবং তােদর 
��তর জ�টলতা েথেক র�া কের এবং সং�ামক েরাগ এবং মহামারী 
েথেক মু� এক�ট সু� সমােজ গঠেন সহায়তা করেব।

•   ভ�াকিসন ব��� এবং স�দায়�িলেক সুর�া িদেয় তােদর উে�শ� অজ�ন 
কের। 

•   ভ�াকিসন সেব �া� এবং সবেচেয় সফল িচিকৎসা ব�ব�া। 

•   েরাগ িনমূ �ল ও িনমূ �েলর জন� জাতীয় �িতেরাধমূলক কম �সূিচর সূচক 
অজ�ন, কারণ এ�ট িব�ব�াপী েকৗশল এবং সেব �া�ম অনুশীলেনর 
িভত্িতেত ভ�াকিসন িদেয় �িতেরাধ করা েযেত পাের।

•    �া�� প�িতর উ�য়ন এবং স�দােয়র �ণগত মান উ�য়ন।

ভ�াকিসন িক?

SARS-CoV-2 ভ�াকিসন (েভেরা েসল) এক�ট িন��য় 
বােয়ােটকেনাল�জর পণ� যা COVID-19 এর িব�ে� 
সুর�া �দােনর উে�েশ�। ি�িনকাল পরী�ার তৃতীয় 
ধােপর অংশ িহসােব সংযু� আরব আিমরােত এই 
ভ�াকিসন ব�বহার করা হেয়িছল। পের এ�ট জ�ির 
ব�বহােরর জন� অনুেমািদত হেয়িছল। বত�মােন এই 
ভ�াকিসন�ট আনু�ািনকভােব �া�� ও �িতেরাধ 
ম�ণালয় (এমওএইচিপ) কতৃ �ক িনবি�ত হেয়েছ।



www.adphc.gov.ae(WhatsApp only)

কারা �টকা িনেত পারেবন? 

16 বছর বয়স েথেক �� কের �েত�কেক এই ভ�াকিসন েদওয়া েযেত পাের। তেব, যােদর সং�মেণর সেব �া� 
ঝঁুিকযু� এবং যারা ��তর জ�টলতার ঝঁুিকেত আেছন, তােদর মেধ� �টকা েদওয়ার ে�ে� অ�ািধকার েদওয়ার 
পরামশ � েদওয়া হয়: 

•    50 বছর বা তার েবিশ বয়েসর েলাক। 

•    দীঘ ��ায়ী েরােগ আ�া� বা দুব �ল �িতেরাধ �মতাযু� ব��� েযমন:
 - �দেরাগ সমুহ. 
 - ব�মু� 
 - দীঘ ��ায়ী ফুসফুেসর েরাগ 
 - িকডিন েরাগ 
 - িলভােরর েরাগ 
 - ক�া�ার 

•    অ� �িত�ািপত ব��� 

•    সরকারী এবং েবসরকারী খােত কম �রত স�খুসারীর ব���বগ �

কত েডাজ িদেত হেব? 

দু�ট েডাজ (3 - 4 স�ােহর ব�বধান)।

�টকা িক বাধ�তামূলক? 

�টকাদান বত�মােন ঐ��ক।

িনধ �ািরত েলােকর জন� �টকা িক িবনামূেল�? 

হ�া ,ঁ �টকা সং�া� সম� �া��েসবা িবনামূেল�

েকাথায় �টকা �দান করা হেব? 

আবুধািব আিমরােতর িবিভ� সরকারী ও েবসরকারী 
�া��েসবার পাশাপািশ "মজিলস" এবং অন�ান� �টকা 
েদওয়ার েক��িলেত এই �টকার েসবা �দান করা 
হে�।

আেরা তেথ�র জন�, যান:

www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination 
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আিম যিদ ি�তীয় েডাজ েনয়ার িদন উপি�ত হেত না পাির তেব িক অন� িদেন পিরবত�ন করেত 
পারব? 

ইহা অত�া� ���পূণ � আপনার ভ�াকিসেনর ি�তীয় েডােজর  

অ�াপেয়�েম� এর  তািরখ মেন রাখা এবং যথাসমেয় উপি�ত হওয়া। ভ�াকিসেনর সেবা�� কায �কািরতা েপেত 
দু�ট েডাজ �হন জ�রী। �থম েডাজ েযখান হেত িনেয়েছন ি�তীয় েডাজও একই �ান হেত িনেত হেব।

অন� ��তকারেকর কাছ েথেক ভ�াকিসেনর আরও এক�ট েডাজ েনওয়া িক স�ব? 

ভ�াকিসেনর সুর�া এবং কায �কািরতা িন��ত করার জন� একই ��তকারেকর কাছ েথেক ভ�াকিসেনর দু�ট 
েডাজ েনওয়া উিচত।

একািধক ধরেণর COVID-19 ভ�াকিসন �হণ করা িক িনরাপদ? 

না, িবিভ� ধরেণর COVID-19 �টকা েনওয়া িনরাপদ নয়।

বয়�, �া�বয়�েদর এবং দীঘ �েময়াদী েরােগ আ�া� েলাকেদর জন� িক �টকা িনরাপদ?

 হ�া ,ঁ �টকা বয়�, �া�বয়�েদর এবং দীঘ �েময়াদী েরােগ আ�া� েলাকেদর 
জন� িনরাপদ। এই ে�ণীেক ভ�াকিসন সরবরাহ করার পরামশ � েদওয়া হয় 
কারণ তারা COVID-19 এ সং�ািমত হেল মারা�ক ঝঁুিকর স�বনা রেয়েছ
। ভ�াকিসন েদয়ার পর যিদ েকান সমস�ার স�ৃ� হেল িচিকৎসক দল তা 
পয �েব�ণ করেব।

যারা ওষুধ েসবন কের তােদর জন� িক �টকা িনরাপদ? 

এ�ট িচিকৎসক মূল�ায়ন করেব। আপিন েয সম� ওষুধ �হণ করেছন এবং 
আপনার যিদ েকানও ধরেণর অ�ালা�জ� থােক তেব আপনােক 
িচিকৎসকেক অবিহত করেত হেব।

কােদর ভ�াকিসন �হণ করা উিচত নয়? 

•    ি�িনকাল �ায়ােলর তৃতীয় ধােপর অংশ�হণকারীরা।

•  গভ�বতী মিহলা এবং মিহলারা গভ�বতী হওয়ার পিরক�না করেছন 
(ভ�াকিসন �হেণর 3 মােসর মেধ�)।

•    �ন�দানকারী মিহলারা (6 মােসর কম বয়সী িশ�েদর)।

•    িনিদ�� েরােগ আ�া� (িচিকৎসক দেলর মূল�ায়েনর িভত্িতেত) 

•  ভ�াকিসেনর েয েকানও উপাদান�িলর জন� মারা�ক অ�ালা�জ�যু� 
ব���রা।
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েকাথায় �টকা �দান করা হেব? 

আবুধািব আিমরােতর িবিভ� সরকারী ও েবসরকারী 
�া��েসবার পাশাপািশ "মজিলস" এবং অন�ান� �টকা 
েদওয়ার েক��িলেত এই �টকার েসবা �দান করা 
হে�।

আেরা তেথ�র জন�, যান:

ভ�াকিসন�ট COVID-19 ভাইরাস েথেক সুর�া েদেব?

COVID-19 ভ�াকিসন�ট কেরানা ভাইরােসর স�াবনা �াস করেব এবং অন�েদর মেধ� সং�মণ ছিড়েয় েদেব না
। যখন অেনক েলাক �টকা �হণ করেব তখন স�দােয়র মেধ� COVID-19 ভাইরাস ছিড়েয় যাওয়ার স�াবনা 
কেম যােব। COVID-19 ভাইরােসর িব�ে� �িতেরাধ �মতা ি�তীয় েডাজ পাওয়ার কেয়ক স�াহ পেরও 
�ঠকমেতা িবকাশ কের না। িকছ�  েলাক ভ�াকিসন েথেক সুিবধা পাওয়ার আেগ েকািভড -১9 ভাইরােস আ�া� 
হেত পাের। িকছ�  েলাক �টকা এবং েরাগ �িতেরাধ �মতা থাকা সত্ে�ও এখনও COVID-19 আ�া� হেত পাের 
এে�ে� ল�ণ�িল কম ��তর হওয়ার স�াবনা েবিশ থােক।

ভ�াকিসেনর পা� � �িত��য়া�িল কী কী? 

ভ�াকিসন�ট অন�ান� ওষুেধর মেতা এবং িকছ�  পা� � �িত��য়া ৈতির করেত 
পাের। ��তর �িত��য়া হওয়ার ঝঁুিক িবরল। �টকা েদওয়ার পের িকছ�  েছাট 
েছাট পা� � �িত��য়া েদখা িদেত পাের: 

সাধারণত, হালকা ল�ণ�িল িচিকৎসা ছাড়াই �াস পায়। যিদ ল�ণ�িল 
আরও খারাপ বেল মেন হয় তেব �েয়াজনীয় িচিকৎসার জন� �া��েসবা 
সরবরাহকারীর পরামশ � �হণ ক�ন।

ভ�াকিসন েনয়ার পের যিদ েকানও পা� � �িত��য়া 
অনুভব করা হয় তেব কী হেব? 

পা� � �িত��য়া জানােত আপিন 024493333 (িবক� 
ন�র 3) কল করেত পােরন (আবুধাবী আিমরােত), অথবা 
�েয়াজেন িনকট� �া��েসবা েকে�  েযেত পােরন।

ভ�াকিসন েনওয়ার পের আিম কী করব?

আপনার �থম েডাজ�ট েনয়ার পের, আপিন ি�তীয় 
েডাজ অ�াপেয়�েমে�র তথ� সংর�ন িন��ত ক�ন। 
ভ�াকিসেনর কায �কািরতা েপেত ভ�াকিসেনর দু�ট েডাজ 
থাকা জ�রী। COVID-19 এর িব�ার েরােধ সম� 
সতক�তামূলক পদে�প অনুসরণ করাও ���পূণ �

•  ভ�াকিসেনশন �ােন ব�থা, েকামলতা, লাল লাল ভাব, 
�সারণ এবং চ�লকােত পাের। 

•  �র, মাথাব�থা, অবসাদ, বিম বিম ভাব, ডায়িরয়া। 

•  কািশ, অ�ালা�জ� 

•  েপশী ব�থা এবং আ� �াল�জয়া 

•  অলসতা। 
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COVID-19 ভ�াকিসন পাওয়ার পের আিম িক সাবধানতা অবল�ন করা ব� করেত পাির? 

না, আপনােক অবশ�ই COVID-19 এর িব�ার েরাধ করেত সম� সতক�তামূলক পদে�প�িল েমেন চলেত হেব।

ভ�াকিসেনর েময়াদ িক সারা জীবন না �িত বছর িনেত হেব? 

এখন পয �� এ স�িক�ত পয �া� তথ� েনই।

অসু� অব�ায় িক �টকা িনেত পারব?

আপনার ডা�ােরর সােথ পরামশ � ক�ন

COVID-19 সং�মণ ব���গণ িক �টকা িনেত পাের? 

হ�া,ঁ যিদ সং�মণ�ট হালকা বা ল�ণ ছাড়াই থােক তেব েলােকরা অিবলে� �টকা 
িনেত পাের। যাইেহাক, যিদ সং�মণ�ট মাঝাির বা ��তর হয় এবং হাসপাতােল 
ভিত�র �েয়াজন হয়, তেব অবশ�ই েরাগমু�� পরী�া করােত হেব।

ভ�াকিসন েদওয়ার পের িক আিম কাউেক েকািভড -১৯ সং�ামক করেত 
পাির? 

মহামারী ব� করেত সহায়তা করার জন� COVID-19 �টকাদান এক�ট ���পূণ � 
ব�ব�া। যাইেহাক, �টকা েদওয়া এবং েকািভড -১৯ এর িব�ার েরােধ সম� 
সতক�তামূলক পদে�েপর সংিম�ণ COVID-19 ভাইরাস েথেক সেব �া�ম সুর�া 
ব�ব�া।

আিম ফ্লু ভ�াকিসন িদেয়িছ, আমারও িক েকািভড -19 দরকার? 

ফ্ল ু ভ�াকিসন আপনােক COVID-19 েথেক র�া কের না। দ�ুট ভ�াকিসনই 
���পূণ �, তেব কমপে� দুই স�ােহর ব�বধােন আলাদাভােব েনওয়া উিচত।

ি�িনকাল �ায়ােলর তৃতীয় ধােপর অংশ�হণকারীেদর 
িক �টকা েদওয়া েযেত পাের? 

না, তারা পারেব না এবং এ�ট "আল েহাসন" অ�ােপর মাধ�েম 
িন��ত করা হেব।
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আপিন িন�িলিখত কল েস�াের েযাগােযাগ করেত পােরন:

আিম কীভােব আরও তথ� েপেত পাির? 
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