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Mae Brechu yn achub bywydau  

টিকা জীবন বাাঁ চায় 

ককাভিড-১৯ এর টিকার পরর আপনার প্রত্যাশা ভক 

ক োভিড-১৯ এর কে টি োটি আপভি ভিয়েয়েি তো সব টি োর ময়যে প্রথম অিুয়মোদি  রো হয়েয়ে এ টি ভিরোপদ এবং  োেয র ভহয়সয়ব স্বোযীি 

ঔষয এবং স্বোস্থ্েয়সবোর পণ্ে ভিেন্ত্র  সংস্থ্ো (MHRA) দ্বোরো। প্রয়তে টি টি ো প্রোে ২০,০০০ ক োয় র ময়যে ভবভিন্ন কদয়ে পরীক্ষো  রো হয়েয়ে এবং 

ভিরোপদ বয়  গণ্ে হয়েয়ে। িীয়ে ভ েু পোর্শ্যপ্রভতভিেো কদেো হ  েো আপভি কবোয  রয়ত পোয়রি।  

 

সম্ভাবয পার্শ্ব-প্রভত্ভিয়া ভক ভক? 

সমস্ত ওষুয়যর মত, টি োরও পোর্শ্যপ্রভতভিেো আয়ে। এটি সোযোরণ্ত 
হো  ো এবং মোত্র  য়ে ভদি থো য়ত পোয়র, এবং সবোরই কে হয়ব তো 
িে।  

খুবই প্রেভ ত পোর্শ্যপ্রভতভিেো হ ঃ 

• টি ো কদেোর পয়র  য়ে ভদি পেযন্ত এ টি িোরী ওজি এবং ভেি 
ভেি বেথোর অিুিূত হয়ত পোয়র  

• ক্লোন্ত কবোয  রো 

• মোথো বেথো 

• সোযোরণ্ বেথো, বো ফু্ল-ময়তো উপসগয   

এ টি হো  ো জ্বর জ্বর িোব হয়ত পোয়র দুই কথয়  ভতি ভদি পেযন্ত 
ভ ন্তু উচ্চ তোপমোত্রো হওেো অস্বোিোভব  এবং হেয়তো ইভিত কদে 
আপিোর ক োভিড-১৯ বো অিেয় োি সংিমণ্ আয়ে। আপভি 
পোরোভসটোম  টেোবয় ট ভিয়ত পোয়রি (পেোয় য়টর কিতয়রর উপয়দে 
অিুসরণ্  রয়বি) এবং ভবশ্রোম ভিয়বি িো  কবোয  রোর জিে। সোযোরণ্ 
কডোজ অভতিম  রয়বি িো। এ টি অস্বোিোভব  পোর্শ্যপ্রভতভিেো হ  
ক ো ো  মোংস গ্রভন্ত ফুয়  েোওেো।  

খুব  মই, ভ েু মোিুয়ষর অেো োভজয র প্রভতভিেো কদখো ভদয়ত পোয়র 
টি োর পয়রই। এটি হেয়তো এ টি ফুসকুভি বো েু  োভি হয়ত পোয়র 
অল্প জোেগোে বো সোরো েরীয়র। এমিভ  হওেো আয়রো অস্বোিোভব , ভ েু 
টি ো কদেোর কপরই মোরোত্ন  পোর্শ্যপ্রভতভিেো হয়ত পোয়র, েোর  োরয়ণ্ 
ভিঃর্শ্োস ভিয়ত  ষ্ট হয়ত পোয়র এবং হেত অজ্ঞোি হয়ে কেয়ত পোয়র।  

 

 

 

 

এয়  আিোভফ োভিস বয়  এবং এটি ঘটয়ত পোয়র অিেোিে খোবোর এবং 
ওষুয়যর সোয়থ। এই পোর্শ্যপ্রভতভিেোগুয় ো হে িো ব য় ই েয়  এবং 
কসভব োয়দর কেভিং কদেো আয়ে তো মেোয়িজ  রোর জিে। কেসব 
মোিুয়ষর আিোভফ োভি  পোর্শ্যপ্রভতভিেো আয়ে তোয়দর ক  সফ  িোয়ব 
িো   রো েোে এবং সোযোরণ্ত  য়ে  ঘণ্টোর ময়যে েোিো হয়ে েোে।  

উপসগযগুয় ো সোযোরণ্ত টি ো কদেোর এ  সপ্তোয়হরও  ম সমে যয়র 
থোয় । 

েভদ আপিোর উপসগযগুয় ো খোরোপ হয়ত থোয়  বো েভদ আপভি ভেভন্তত 

থোয় ি, অি োইয়ি https://111.wales.nhs.uk কদখুি, 
এবং েভদ দর োর হে     রয়বি এিএইেএস ওয়ে স ১১১ িোম্বোয়র 
বো আপিোর ডোক্তোয়রর সোয়থ  থো ব ুি। েভদ আপিোর এ ো োে ১১১ 
িোম্বোর উপভস্থ্ত িো থোয় ,     রুি ০৮৪৫ ৪৬ ৪৭ িোম্বোয়র। 
এিএইেএস ১১১ ওয়ে স িোম্বোর আপিোর  েোন্ড  োইি ও কমোবোই  
কথয়  ভি। ০৮৪৫ ৪৬ ৪৭ িোম্বোয়র     রয়  ২ কপন্স  য়র খরে হয়ব 
প্রভত ভমভিয়ট সোয়থ কটভ য়ফোি ক োম্পোিীর প্রেভ ত অভিগমি খরে।  

েভদ আপভি ডোক্তোর বো িোসযয়দর  োে কথয়  উপয়দে ভিয়ত েোি, 
তোহয়  তোয়দর  োয়ে টি োর  থো উয়েখ  রয়বি (তোয়দরয়  টি ো 
 োডয  কদখোয়বি) কেি তোরো আপিোয়  িো িোয়ব মূ েোেি  রয়ত 
পোয়রি।  

আপভি কে ক োি পোর্শ্যপ্রভতভিেো ভরয়পোটয   রয়ত পোয়রি অি োইয়িঃ  

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/ বো ইয়েয় ো 
 োডয  অেোয়পর মোযেয়ম।  

http://icc.gig.cymru/brechlyn-covid-19
http://phw.nhs.wales/covid-19-vaccination
http://111.wales.nhs.uk/
http://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
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ভত্নটি ভনয়ম 

ওরয়লসরক ভনরাপরে রাখরত্ 

 
 

আপিোর হাত্ কযোোঁ েো 

 

 
 
 

মুখ কেরক রোখুি 

 

 
 

২ ভমটার দূয়র থোকুি 

টিকা কনয়ার পরর ভক আভম আমার দেনভিন কারজ 

ভিরর কেরত্ পারব?  

হেোোঁ , আপভি আপিোর  োজ  য়ময ভফয়র কেয়ত পোরয়বি েভদ আপভি িো  
কবোয  য়রি। েভদ আপিোর বোহুয়ত বেথো থোয় , আপভি হেয়তো কবেী 
ওজয়ির ভজভিস তু য়ত কবগ কপয়ত পোয়রি। েভদ আপভি িো  কবোয িো 
 য়রি বো খুব ক্লোন্ত  োয়গ আপিোর উভেত হয়ব ভবশ্রোম  রোর এবং কমভেি 
েো োয়িো বো গোিী েো োয়িো কথয়  এভিয়ে ে য়বি।  

আভম পরবত্ীরত্ ভক করব?  

ভদ্বতীে সোক্ষোৎ োয়রর জিে পভর ল্পিো  রুি। আপিোয়  এ টি  োডয  
কদেো হয়ব কেখোয়ি আপিোর পরবতী সোক্ষোৎ োয়রর সূেী ভ ভখত 
থো য়ব। টি োর দুটি কডোজ কিেো গুরুত্বপূণ্য এটি আপিোয়  িো  িোয়ব 
প্রভতরক্ষো ভদয়ব। ময়ি রোখয়বি আপিোর  োডয টি ভিয়ে কেয়ত পরবতী 
সোক্ষোৎ োয়রর সমে।  

 

পরবত্ী সাক্ষাৎকাররর সময় আভম িাল না থাকরল ভক 

করব? 

েভদ আপিোর তীব্রিোয়ব জ্বর থোয় , এটি িো  হে আপভি জ্বর সোরো 
পেযন্ত অয়পক্ষো  রুি টি ো কিেোর জিে,     রয়বি পুিরোে-বেবস্থ্ো 
 রুি এবং কেষ্টো  রয়বি েত তোিোতোভি ভিয়ত পোয়রি। টি োর 
সোক্ষোৎ োয়র কেোগ ভদয়বি,     রয়বি পুিরোে-বেবস্থ্ো  রোর জিে, 
েভদ আপভি কস ফ-আইয়সোয় েয়ি থোয় ি বো ক োভিড-১৯ এর 
পরীক্ষো বো ফ োফয় র জয়িে অয়পক্ষো  রয়েি।  

 

টিকা ভক আমারক রক্ষা কররব?  

ক োভিড-১৯ এর টি ো ক োভিড-১৯ করোগ সংিময়ণ্র সম্ভোবিো 
 ভময়ে ভদয়ব। আপিোর েরীর  য়ে  সপ্তোহ ভিয়ত পোয়র টি ো কথয়  
সুরক্ষো  ততভর  রয়ত। অিে সব ঔষয়যর মত, ক োি টি ো ১০০% 
প্রভতরক্ষো কদে িো তোই আপিোর উভেত হয়ব সব যরয়ির ভিেম  োিুি 
কময়ি ে ো কেমি সোমোভজ  দূরয়ত্ব থো ো, হোত কযোেো এবং মুয়খ 
মুয়খোে পরো সংিমণ্ এভিয়িোর জিে। ভ েু মোিুষ ক োভিড-১৯ করোয়গ 
আিোন্ত হয়ত পোয়রি টি ো কদেোর পয়রও, ভ ন্তু তোর আের  ম হয়ত 
পোয়র।  

 

আমার টিকা আরে, আভম ভক কাউরক ককাভিড-১৯ 

ভেরত্ পারব? 

টি ো আপিোয়  ক োভিড-১৯ সংিমণ্ ভদয়ব িো। দুটি কডোজ আপিোর 
অসুস্থ্  

 

হওেোর সম্ভোবিো  মোয়ব। আমরো এখয়িো জোভি িো কে টি ো িোইরোস 
হওেো বো কদেো কথয়  দূয়র রোখয়ব ভ িো। তোই, এটি এখয়িো গুরুত্বপূণ্য 
আপিোর স্থ্োিীে সংস্থ্োর ভিেম  োিুি কময়ি ে ুি। এ বেোপোয়র তথে 

পোয়বি https://gov.wales/coronavirus. 
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