COVID-19 টিকা সম্পর্কিত শীর্স্থানীয়
ি
প্রায়শই জিজ্ঞার্সত
প্রশ্নাবলী
টিকা হল বিজ্ঞানের ক্ষেনে বিরাি এক সাফলয-অর্জে যার ফনল গড় আয়ু অনেক ক্ষিনড় ক্ষগনে।

এই মহামারী সমাপ্ত করার এবং আমাদের সাধারণ িীবদন র্িদর আসার একমাত্র উপায় হল টিকা গ্রহন করা।
টিকা বেনয বেনর্নক, আপোর বিযর্েনক এিং আপোর সম্প্রদাযনক রো করুে।

ককন আমার টিকা কনওয়া উর্িৎ?
COVID-19 এর সংক্রমনের ফনল ক্ষয ক্ষকােও িযসী, অস়ুস্থ ও
স্বাস্থযিাে মাে়ুষ মারা ক্ষযনে পানরে।
এমেবক ক্ষকােও িযক্তি যবদ COVID-19 এর সংক্রমনে মারা ো যাে
েি়ুও োর স্মৃবেশক্তি কনম যাওযা, ক্লাবি ক্ষিনড় যাওযা, শ্বাসকষ্ট হওযা
এিং ফ়ুসফ়ুস ও হানিজ র েবে সহ দীর্নমযাদী
জ
র্টিলো হনে পানর।
ইবেমনযয অনেক COVID-19 ক্ষরাগী, যারা এখে আর সংক্রাবমে ো
হনলও কানর্ বফনর ক্ষযনে িা স্বাভাবিক র্ীিেযাপে করনে পারনিে
ো, োনদর সহাযো ক্ষদওযার র্েয বক্লবেক তেবর করা হনযনে।

টিকা কনওয়ার পদর প্রর্তদরাধ ক্ষমতা ততর্র হদত
কতিা সময় লাগদব?
টিকার বিেীয ক্ষ ার্ ক্ষেওযার পনর শরীনর িবেনরায েমো গনড়
উঠনে 2 সপ্তাহ সময লানগ। ক্ষকউ টিকা ক্ষেওযার টঠক আনগ িা টঠক
োর পনর ভাইরানস আক্রাি হনে পানরে এিং অস়ুস্থ হনে পানরে,
কারে টিকা ক্ষথনক স়ুরো পাওযার মনো পযাপ্ত
জ সময পাওযা যাযবে।

টিকা র্ক খুব তাড়াহুদড়া কদর কবর করা
হদয়র্িল?
টিকা র্কভাদব কাি কদর?
টিকা আমানদর শরীনরর ক্ষরাগ িবেনরায েমোনক ক্ষশখায ক্ষয বকভানি
ভাইরানসর বিরুনে লড়াই করা যায এিং আমরা যবদ COVID-19 এর
সংস্পনশ আ
জ বস েনি বকভানি আমানদর অস়ুস্থ হওযা ক্ষথনক রো
করনে হনি। টিকা আপোর COVID-19 হওযার কারে হনি ো।

ক্ষকােও পদনেপ এবড়নয যাওযা হযবে, এিং সমস্ত স়ুরো পেবে
অে়ুসরে করা হনযবেল। িয়ুক্তিগে অগ্রগবের কারনে এিং েেক্ষমব কাল অে়ুনমাদনের অংশটি (সরকাবর িক্তক্রযা এিং রািারস্ট্যাম্ম্পং) িাযােয পাওযায টিকার দ্রুে বিকাশ হনযবেল।

এদত র্ক ককানও পার্শ্ প্র
ি র্তজিয়া আদি?
হার্ি ইর্মউর্নটি বা সমটিগত প্রর্তদরাধ ক্ষমতা র্ক
এবং এটি ককন গুরুত্বপূণ?ি
পযাপ্ত
জ পবরমানে মাে়ুনষর মনযয িবেনরায েমো থাকনল ভাইরাস
েবড়নয যাওযার সম্ভািো কম থানক। সমটষ্টগে িবেনরায েমো
অর্জে করনে এিং আমানদর আনগর মনো তদেক্তিে র্ীিনে বফনর
ক্ষযনে, িযিসা-িাবের্যগুবল আিার শুরু করনে, বিযর্েনদর র্বড়নয
যরনে এিং োনদর আিার সামোসামবে ক্ষদখনে আমানদরনক
র্েসংখযার 70-80% মাে়ুষনক টিকা বদনে হনি।

আমার ইর্তমদধে COVID-19 হদয়দি। আমার র্ক
এখনও টিকা কনওয়া উর্িৎ?
আপোর অেীনে COVID-19 হনয থাকনলও িবেনরায েমো কে
বদে স্থাযী হনি ো অবেক্তিে। আিার COVID-19 হওযার সম্ভিো
রনযনে। বেনর্র এিং অেযনদর স়ুরোর র্েয আপোনক োও টিকা
ক্ষেওযা উবচৎ।

টিকা কনওয়ার পদরও র্ক আমাদক মাস্ক পড়দত হদব
এবং েূরত্বর্বর্ধ বিায় রাখদত হদব?

COVID-19 এর টিকা ক্ষথনক পাশ্ব ি
জ বেক্তক্রযা হনে পানর েনি
ক্ষসগুবল খ়ুিই হালকা এিং কনযক বদনের মনযয চনল যায।
সাযারে পাশ্ব ি
জ বেক্তক্রযাগুবলর মনযয মাংসনপশীর িযথা, মাথািযথা
এিং জ্বর / ঠান্ডা লাগা সিনথনক ক্ষিবশ ক্ষদখা যায।
টিকা ক্ষদওযার পনর ক্ষকােও সম্ভািয অযালাক্তর্র
জ িবেক্তক্রযার র্েয
আপোর পযনিেে
জ
করা হনি।

টিকাটি র্ক র্নরাপে?
টিকাদাে বেরাপদ। এই ক্ষরাগ হওযা এিং সম্ভািয দীর্নমযাদী
জ
পাশ্ব জ
িবেক্তক্রযায ক্ষভাগার েু লোয টিকা ক্ষেওযা ক্ষিবশ বেরাপদ। লে
লে কাো ািাসীনক ইবেমনযযই এই টিকা ক্ষদওযা হনযনে এিং
ক্ষদখা ক্ষগনে ক্ষয এই টিকা বেরাপদ। এই টিকা আপোর ব এেএ
পবরিেজে করনে পাদর না।
আপোর যবদ গুরুের অযালাক্তর্র
জ িবেক্তক্রযা অথিা দ়ুিলজ
িবেনরায েমোর ইবেহাস থানক, িা আপবে যবদ গভজিেী হে
েনি টিকা ক্ষেওযার আনগ ািানরর সানথ কথা িল়ুে।

হযাাঁ। যেেে ো ক্ষিবশরভাগ মাে়ুষনক টিকা ক্ষদওযা হনে েেেে
পযি
জ র্েস্বাস্থয সম্পবকজে িযিস্থাগুবল ক্ষমনে চলা গুরুত্বপূে।জ

19িু জিদরা-কক সাহায্ে করার সুদয্াগ সম্পদকি আরও তদযের িনে, েয়া কদর কয্াগাদয্াগ করুন: info@19tozero.ca
টিকা সম্পদকি হালনাগাে তদযের িনে, কেখুন: canada.ca/covidvaccine
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