
COVID-19 ভ্যাকসিন 
িরুসষিত এবং কযার্যকরী

মনন রযাখনবন: COVID-19 খুব গুরুতর এবং এর ফনে অসিকতর সিসকৎিযাগত জটিেতযা এবং মতুৃ্ হনত পযানর।

পযার্্য প্রসতসরিয়যা
গবেষণায় ভ্াকসিন ননওয়ার ফবে নকানও গুরুতর পার্শ্ব প্রসতসরিয়া পাওয়া  
যায়সন। অবনক ে্সতিরই নকানও পার্শ্ব প্রসতসরিয়া হয় না। সকছু ে্সতির মদৃ ু
প্রসতসরিয়া রবয়বছ নযমন: 

•  োহুবত ে্থা ো নফাোভাে
•  জ্বর ো ঠান্া োগা
•  ক্াসতি
•  মাথা ে্াথা

এই প্রসতসরিয়ার অর্য এই নয় নয আপসন COVID-19-এ কারবণ দেুশ্বে। এগুসের 
েক্ষণ হে নয আপনার অনারিম্ সিবটেম আপনার নদহবক কবরানভাইরাবির িবগে 
েডাইবয়র জন্ প্রস্তুত করবছ। এই পার্শ্ব প্রসতসরিয়াটি িাধারণত 24-72 ঘণ্ার মবধ্ 
চবে যায়।

CDC, NIH, DOH থবকব তথ্য

আসম সক ভ্যাকসিন পপনত পযাসর রসি...
আসম িযাইনকযাট্রসপক এবং  
পিনহ ব্বহযার করযা ওষিু িহ  
ওষিু গ্রহণ কসর? 

✓ হ্যাাঁ

আমযার শযারীসরক ও মযানসিক 
পরযানগর পসরসথিসত বযা উচ্চ-ঝুাঁ সকপণূ্য 
অবথিযা রযানক?*

✓ হ্যাাঁ

আসম একজন বয়স্ক ব্সতি?* ✓ হ্যাাঁ

আমযার নন-ভ্যাকসিন িম্পসক্য ত 
অ্যােযাসজ্য  রনয়নে (পরমন মনুখর 
ওষিু বযা পসরনবশমেূক)?

✓ হ্যাাঁ

আমযার আনগ COVID-19 হনয়সেে, 
আমযার িটুি প�যানজর মনি্ 
COVID-19 হনয়নে বযা  
এখন COVID-19 হনয়নে?

✓ হ্যাাঁ  যসদও, যসদ আপসন েতশ্ব মাবন 
COVID-19 পসজটিভ হন, তাহবে নকানও 
সক্সনবক যাওয়ার আবগ আইবিাবেশন 
িময়কাে নথবক নের না হওয়া পযশ্বতি 
অবপক্ষা করুন। 

আসম একজন নযাবযােক?
Pfizer ভ্াকসিন 16 েছর এেং তার  
নেসশ েয়িীবদর জন্ অনবুমাসদত।

অতীনত আসম পর ভ্যাকসিন 
বযা ইননজকশননরযাগ্ ওষিুটি 
পনওয়যায় আমযার আনগ  
অ্যােযাসজ্য  হনয়সেে? 

ভ্াকসিন ননওয়ার আবগ সনবজর 
সচসকৎিবকর িবগে কথা েেনু।

আসম গভ্য বতী* বযা স্তন্পযান 
করযাই?

ভ্াকসিন ননওয়ার আবগ সনবজর 
সচসকৎিবকর িবগে কথা েেনু।

আসম ওষিু (পপ্রিসরিপশননর 
বযাইনর) ব্বহযার কসর?

✓ হ্যাাঁ

*আপনার COVID-19 নথবক জটিেতার ঝঁুসক নেসশ, তাই আপনাবক ভ্াকসিন 
নদওয়ার নক্ষবরে অগ্াসধকার নদওয়া হবে।

আপসন সক ভ্যাকসিননর জন্ পরযাগ্? 
https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ -এ যান

আপসন যসদ OASAS, OMH ো OPWDD নথবক পসরবষো পান এেং প্রসরিয়াটিবত 
আপনার িহায়তার প্রবয়াজন হবে, যান https://redcap.link/olov-eligible

ো কে করুন: 1-833-NYS-4-VAX (1-833-697-4829)

ভ্যাকসিন আপনযানক িরুসষিত কনর।
এটি ভাইরাবির সেরুবধে আপনার অনারিম্ সিবটেমটির স্াভাসেক 
প্রসতবরাধবক োসডবয় নতাবে। আপসন িম্পূণশ্বভাবে ভ্াকসিন ননওয়ার 
পবর যসদ আপসন COVID-19-এর িংস্পবশশ্ব আবিন তবে আপনার 
অনারিম্ সিবটেমটি জাবন কীভাবে েডাই করবত হয়। 

ভ্যাকসিন অন্যান্নির িরুসষিত কনর। 
যত নেসশ ে্সতি ভ্াকসিন ননবেন, ভাইরাি ছসডবয় যাওয়ার িুবযাগ 
কম থাবক। এর অথশ্ব হে িংরিমবণর হার হ্াি পাবে এেং অসতমারীটি 
নশষ হবে! ভ্াকসিন ননওয়ার মাধ্বম, আপসন আপনার কসমউসনটিবক 
িুরসক্ষত করবেন।

United States-এ অননুমযাসিত িমস্ত ভ্যাকসিন COVID-19 
প্রসতনরযানি িরুসষিত এবং অত্ন্ত কযার্যকর।
আপসন যসদ খুে কম নোবকর মবধ্ থাবকন যারা ভ্াকসিন ননওয়ার 
পবর COVID আরিাতি হয়, তবে আপনার গুরুতর অিুস্থতা ো মতুৃ্র 
িম্ােনা কাযশ্বত শপূন্। 100,000 এরও নেসশ নোক নস্চ্ায় গবেষণায় 
অংশ সনবয়সছে নযটি নদসখবয়সছে ভ্াকসিন িুরসক্ষত।

প্রত্যাশযা কী:
•  ভ্াকসিবনর সদন, আপসন সনবজর নযাগ্তার প্রমাণ সদবয় একটি 

DOH ফমশ্ব পপূরণ করবেন। 
•  আপনার যন্ত্রণার ওষুধগুসে আবগ গ্হণ করা উসচত নয়, যসদও 
আপনার যন্ত্রণা হবে আপসন এটি সনবত পাবরন।

•  ভ্াকসিন ননওয়ার িময় আপসন মাস্ক পরবেন। 
•  আপসন আপনার োহুর উপবরর অংবশ একটি ইবজেকশন ননবেন। 
নকান োহু, নিটি আপসন নেবছ সনবত পাবরন। 

•  ভ্াকসিন ননওয়ার পবর, নকানও পার্শ্বপ্রসতসরিয়ার জন্ আপনাবক 
কমপবক্ষ 15 সমসনবের জন্ পযশ্ববেক্ষণ করা হবে। 

•  আপসন Pfizer ো Moderna ভ্াকসিন ননন, তাহবে আপসন 
সবিতীয় ন�াবজর জন্ 3-4 িপ্াবহর মবধ্ আিবেন। যসদ আপসন 
Johnson এেং Johnson ভ্াকসিন ননন, আপসন নকেে একটি 
শে পাবেন। 

•  আপনার চপূডাতি ন�াজ হওয়ার দইু িপ্াহ পবর আপসন িম্পূণশ্বভাবে 
ভ্াকসিন সনবয়বছন, এইরূবপ সেবেসচত হবে।


