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Ministry of Health 

েকািভড-১৯ টীকা সং�া� তথয্ প� 
সং�রণ ৫.0(Version 5.0) – এি�ল ১, ২০২১ 

এই ডকুেম�িটর উে�শয্ শধুমা� মূল তথয্ �দান করার এবং িচিকৎসার জনয্ 
পরামশর্, েরাগ িনণর্য় বা িচিকৎসা করার, অথবা আইিন উপেদশ �দান করার বা �হণ 
করার উে�েশয্র জনয্ এিট নয়।  

আজ পযর্�, িন�িলিখত েকািভড-১৯ টীকা কানাডায় বয্বহােরর জনয্ েহলথ কানাডা 
�ারা অনেু মািদত হেয়েছ: ফাইজার-বােয়াএনেটক েকািভড-১৯ টীকা, মডানর্া েকািভড-১৯ 
টীকা, অয্া�ােজেনকা েকািভড-১৯ টীকা, েকািভিশ� েকািভড-১৯ টীকা, এবং জনেসন 
েকািভড-১৯ টীকা. কানাডার জনয্ সরবরাহ িনি�ত হেয় েগেল জনেসন েকািভড-১৯ 
টীকা স�েকর্  তথয্ এই ডকুেমে� েযাগ করা হেব। েহলথ কানাডা �ারা কেঠার মান 
বয্বহার কের মূলয্ায়ন করার পেরই েকািভড-১৯-এর জনয্ সকল টীকা কানাডায় 
বয্বহােরর জনয্ অনুেমািদত হেয়েছ। েহলথ কানাডা সব টীকার পযর্েব�ণ চািলেয় যােব 
যােত েসগিল িনরাপদ এবং কাযর্কর হয়।  

অনু�হ কের এই ডকুেম�িট মেনােযাগ সহকাের পড়ুন এবং টীকা পাওয়ার আেগ 
একজন �া�য্েসবা �দানকারীর কাছ েথেক আপনার সম� �ে�র উত্তর পাওয়াটা 
িনি�ত করন। 

েকািভড-১৯ িক 
েকািভড-১৯ েহাল একিট নতুন কেরানাভাইরাস (SARS-COV-2) �ারা স�ৃ  একিট 
সং�মণ। েকািভড-১৯ ২০১৯ সােলর িডেস�র মােস �থমবােরর মত সং�ািমত হয় 
এবং তারপর সারা িবে� ছিড়েয় পেড় একিট মহামারীর সৃি� কের। একজন আ�া� 
বয্ি� েথেক অনয্েদর কােছ েকািভড-১৯ �ধানত ছড়ায় যখন আ�া� বয্ি� কািশ, 
হাঁিচ, গান গায়, কথা বেল অথবা িন�াস েনয়। এটা মেন রাখা গর�পূণ ের্ য আ�া� 
বয্ি�রা যােদর েরােগর েকান ল�ন েনই তারাও এই সং�মণ ছড়ােত পাের।  
েকািভড-১৯-এর ল�ণগিলর মেধয্ থাকেত পাের কািশ, �াসক�, �র, সিদর্, �াি� 
এবং গ� বা �াদ হারােনা। এই ভাইরােস আ�া� িকছু বয্ি�র েকান ল�ন েদখা যায় 
না, আবার অনয্েদর ল�ন সামানয্ েথেক তী� েদখা যায়।  

https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
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েকািভড-১৯ টীকা িকভােব েকািভড-১৯ েথেক র�া কের? 
সকল টীকাই আমােদর শরীের এমন িকছু একিট �েবশ করায় যা সং�মেণর মত 
েদখায়, যােত আমােদর শরীর িনেজর �াকৃিতক সুর�া উৎপাদন কের েরাগ �িতেরাধ 
করার �মতা িশখেত পাের। এই �াকৃিতক সরু �া ভিবষয্েত অস�ু তা �িতেরাধ করেত 
সাহাযয্ কের যিদ আপিন ভিবষয্েত েকািভড-১৯ ভাইরােসর সং�েশর্ আেসন। আপিন 
টীকা েনওয়া েথেক েকািভড-১৯ েরাগিট েপেত পােরন না।   

েকািভড-১৯ টীকা িকভােব সরু �া �দান কের েস স�েকর্  আেরা িব�ািরত তথয্ পাওয়া 
যােব এই ওেয়বসাইটগিল েথেক পাবিলক েহলথ অ�ািরওস (PHO) েকািভড-১৯ টীকা 
এবং েকািভড-১৯ টীকা স�েকর্  আপনার যা জানা �েয়াজনএবং েকািভড-১৯ 
টীকাসমহূ :ভাইরাল েভ�র িভিত্তক টীকা। 

কানাডায় বয্বহােরর জনয্ অনেু মািদত সম� েকািভড -১৯ টীকাগিল ল�ণয�ু , 
লয্াব-িনি�ত েরােগর িবরে� সরু �া েদওয়ার জনয্ কাযর্কর। বড় বড় গেবষণায় 
েযখােন মানুষেদর টীকার উভয় েডাজ েদওয়া হেয়িছল, সম� টীকাগিল খুব ভাল কাজ 
কেরিছল যােত েলােকরা ল�ণগত, লয্াব-িনি�ত েকািভড-১৯ েরাগ িনেয় অসু� হেয় 
না পেড়। �থম েডােজর ১৪ িদন পের এবং ি�তীয় েডােজর আেগ ফাইজার-
বােয়াএনেটক এবং মডানা টীর্ কার কাযর্কািরতা ৯০% এর েবিশ এবং 
অয্া�ােজেনকা/েকািভিশ�-এর জনয্ ৭০% এর েবিশ অনুমান করা হয়। ��ািবত 
িবরিত িদেয় ি�তীয় েডােজর পের ফাইজার-বােয়াএনেটক এবং মডানা টীর্ কার 
কাযকর্ ািরতা ৯০% এর েবিশ এবং অয্া�ােজেনকা/েকািভিশে�র জনয্ ৮০% এর েবিশ 
বেল অনুমান করা হয়। এটা গর�পণূ  ের্ য আপিন এই টীকার দিটু  েডাজই েনন। 
টীকার ি�তীয় েডাজ না পড়া পয�র্  েকািভড-১৯ েরােগর িবরে� দীঘর্েময়াদী সুর�া 
অজর্ ন করা যায় না। কানাডায় বয্বহােরর জনয্ অনেু মািদত সম� েকািভড-১৯ 
টীকাগিল হাসপাতােল ভিতর্ র �িতেরােধ অতয্� কাযর্করী।  

েক এই টীকাগিল েপেত পােরন? 
টীকার একিট স�ূণর্ িসিরজ সকলেক েদওয়া উিচত এবং বতর্ মােন িচি�ত অ�ািধকার 
েগা�ীগিলেত যারা আেছ েসই বয্ি�েদরও েদওয়া উিচত, তা টীকাগিলর �িতল�ণ যাই 
েহাক না েকন।  

• ফাইজার-বােয়াএনেটক েকািভড-১৯ টীকা বতর্ মােন ১৬ বছর বা তার েবিশ বয়সী 
বয্ি�েদর জনয্ অনুেমািদত। 

• মডানা ের্ কািভড-১৯ টীকা বতর্ মােন ১৮ বছর বা তার েবিশ বয়সী বয্ি�েদর জনয্ 
অনুেমািদত। 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en
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• অয্া�ােজেনকা েকািভড-১৯ টীকা এবং েকািভিশ� বতর্ মােন ১৮ বছর বা তার েবিশ
বয়সী বয্ি�েদর জনয্ অনুেমািদত।  বতর্ মােন, নয্াশানাল এডভাইজাির কিমিট অন
ইি�উনাইেজশান (NACI) সুপািরশ কের েয ৫৫ বছেরর কম বয়সী �া�বয়�েদর
ে�ে� অয্া�ােজেনকা েকািভড-১৯ টীকা এবং েকািভিশ� বয্বহার করা উিচত নয়।

অ�ািধকােরর িভিত্তেত এই সমেয় আপিন টীকা পাওয়ার েযাগয্ িকনা তা জানেত 
অনু�হ কের েদখুন অ�ািরও-র েকািভড-১৯ টীকাকরেণর পিরক�না।   

টীকা পাওয়ার আেগ, �া�য্েসবা �দানকারীেক জানান েয আপিন এই 
টীকা িনে�ন, আর িন�িলিখত েকান ল�ণগিল যিদ থােক তা জানান: 
• আপিন বতর্ মােন অসু� েবাধ করেছন বা েকািভড-১৯ এর ল�ণ এবং উপসগর্ েদখা

যাে�।
• আপনার আেগ একিট েকািভড-১৯ টীকা েনওয়ার পের বা েকািভড-১৯ টীকার

েকানও উপাদােনর কারেণ, বা অনয্ েকান টীকা েনওয়ার পের একিট এলািজর্
�িতি�য়া হেয়িছল।

• আপনার েকানও অয্ালািজর্  আেছ বা অয্ালািজর্  হওয়ার মত অব�া রেয়েছ।
• আপিন গভর্ বতী বা গভর্ বতী হওয়ার স�াবনা আেছ বা িশশেক �নয্পান করাে�ন।
• আপিন েরাগ বা িচিকৎসার কারেণ ইি�উেনাসাে�সড বা আপনার একিট

অেটাইি�উন েরাগ ধরা পেড়েছ।
• অতীেত েকান টীকা েনওয়ার পের বা েকান িচিকৎসা পাওয়ার পের আপিন অ�ান

হেয় েগিছেলন বা মাথা ঘুের েগিছল অথবা আপনার সঁূেচর ভয় রেয়েছ। �া�য্েসবা
সরবরাহকারী আপনােক সাহাযয্ করেত পােরন, উদাহরণ�রপ আপনােক শইেয়
িদেয় টীকা সুপািরশ করেত পােরন যােত আপিন অ�ান না হেয় যান।

• আপনার র�পােতর বয্ািধ রেয়েছ বা আপিন এমন ওষুধ খান যার �ভাব র�
জমাট বাঁধার উপের পের। সঁুই েথেক র�পাত বা �ত �িতেরাধ করার জনয্
�া�য্েসবা সরবরাহকারীেক এই তথয্ সহায়তা করেব।

• গত ১৪ িদেন আপিন অনয্ েকানও টীকা েপেয়েছন (েযিট েকািভড-১৯ টীকা নয়)।

িবেশষ ধরেনর জনসংখয্ার টীকাকরেণর সুপািরশগিল িনেদর্ িশকা ডকুেমে� পাওয়া যােব 
যা �নয্পান করােনা বা গভর্ বতী মিহলােদর জনয্ অিতির� তথয্, আর যােদর অয্ালািজর্ , 
অেটাইি�উন অব�া রেয়েছ, অথবা েরাগ বা িচিকৎসার কারেণ ইি�উেনাকে�ামাইজড 
আেছন, েসইসােথ েকািভড-১৯ েথেক গরতর �িত�য়ার খবু  উ� ঝুঁিকেত থাকা 
িকেশার-িকেশারীেদর জনয্ও তথয্ পাওয়া যােব।  আপনার িচিকৎসার অব�ার উপর 
িভিত্ত কের টীকািট আপনার জনয্ সিঠক িকনা েস স�েকর্  আপনার যিদ �� থােক 
তেব আপনার �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ কথা বলুন। 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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এই টীকাগিল েপেত কার িবল� করা উিচত? 
• েয বয্ি�রা আেগর ১৪ িদেনর মেধয্ অনয্ একিট টীকা(েযিট েকািভড-১৯ টীকা 

নয়)েপেয়েছন। 
• েয বয্ি�েদর তী� অসু�তার ল�ণ রেয়েছ; ওই বয্ি�েদর টীকা স�িকর্ ত পা�র্ 

�িতি�য়াগিলর অস�ু তার ফেল আরও েকানও জিটলতােক এড়ােত, িবদয্মান 
ল�ণগিলর স�ূণর্ভােব সমাধান না হওয়া পযর্� অেপ�া করা উিচৎ।  

• েযই বয্ি�েদর েকািভড-১৯ েরােগর ল�ণ আেছ। েকািভড-১৯ সং�মেণর ঝঁুিক 
�াস করার জনয্, যিদ এই বয্ি�রা েকানও টীকাকরণ ি�িনক/েভনয্ু েত েপৗঁছায় তেব 
তােদর বতর্ মান �ানীয় জন�া�য্ বয্ব�া অনুসরণ করেত হেব এবং েরাগিটর জনয্ 
েট� করেত উৎসািহত করার িনেদর্শ েদওয়া হেব। 

• েকািভড-১৯ ল�ণগত এবং ল�ণহীন বয্ি�েদর যােদর েকািভড-১৯ সং�মণ হেয় 
থাকেত পাের বা িনি�ত হেয়েছ বা েকান েকািভড-১৯ েকেসর সােথ তােদর ঘিন� 
েযাগােযাগ হেয়েছ, তাহেল তােদর পরামশর্ েদওয়া হে� যােত িনেজেদর আলাদাভােব 
রােখ এবং যােত তারা েকানও ভয্াকিসন ি�িনেক উপি�ত না হয় এবং তােদর 
আলাদাভােব থাকার সময় েশষ না হওয়া পযর্� তােদর টীকা পাওয়ার জনয্ অেপ�া 
করা উিচত। 

টীকািট কীভােব েদওয়া হেব? 
টীকািট উপেরর বাহেত একিট সেঁূ চর �ারা েদওয়া হয়(েডলেটাইড নামক 
মাংসেপশীেত)। �িভ�িট নয্াশানাল এডভাইজারী কিমিট অন ইি�উনাইেজশান(NACI)-
র সুপািরশ অনুসরণ করেছ যােত ফাইজার-বােয়াএনেটক, মডানর্া এবং 
অয্া�ােজেনকা/েকািভিশ� টীকাগিলর জনয্ েকািভড-১৯-এর �থম েডাজ এবং ি�তীয় 
েডােজর মেধয্ ৪ মাস পয�র্  গয্াপ বাড়ােনা যায়।        

• ফাইজার-বােয়াএনেটক টীকার ি�তীয় েডােজর জনয্ ��ািবত িবরিত েহাল �থম 
েডােজর ৪ মাস পের। 

• মডানর্া টীকার ি�তীয় েডােজর জনয্ ��ািবত িবরিত েহাল �থম েডােজর ৪ মাস 
পের। 

• অয্া�ােজেনকা এবং েকািভিশ� টীকাগিলর ি�তীয় েডােজর জনয্ ��ািবত িবরিত 
েহাল �থম েডােজর ৪ মাস পের। 

�িত বয্ি�র তােদর স�ূণর্ ভয্াকিসন িসিরজ পাওয়ার জনয্ একই েকািভড-১৯ টীকা 
�হণ করা উিচত (অথার্ ৎ বয্ি�েদর তােদর �থম এবং ি�তীয় েডােজর জনয্ একই 
টীকা পাওয়া উিচত)। িবিভ� ধরেণর ভয্াকিসন (েযমন এমআরএনএ(mRNA), ভাইরাল 
েভ�র(viral vector))এেদর আলাদা আলাদা ভয্াকিসন িহসােব িবেবচনা করা উিচত এবং 
একই িসিরেজ বয্বহার করা উিচত নয়।  

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
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কী কী উপাদান িদেয় টীকাগিল ৈতির করা হেয়েছ? 

এই তািলকািট সাবধােন পযর্ােলাচনা করা গর�পূণর্ কারণ েকান েকান েলােকর এই 
উপাদানগিলেত অয্ালািজর্  থাকেত পাের, যার মেধয্ রেয়েছ পিলইিথিলন �াইেকাল 
(PEG), এবং পিলেসারেবট ৮০ এবং/অথবা �েমথািমন।  যাইেহাক, এগিল খুব কমই 
এলািজর্  �িতি�য়া সৃি� কের। পিলইিথিলন �াইকল (PEG) পাওয়া যায় এই সকল �েবয্ 

উপকরণ 
ফাইজার-

বােয়াএনেটক 

 মডানর্া অয্া�ােজেনকা
/ এবং  
েকািভিশ� 

েমিডেকল 

• এমআরএনএ
(mRNA)

• এমআরএনএ
(mRNA)

• অ-�িতরপকারী
ভাইরাল েভ�র
(ChAd)

েমিডেক
ল নয় 
Non-
medical 

িলিপড • এএলিস-০৩১৫
(ALC-0315)

• এএলিস-০১৫৯
(ALC-0159)–
একিট পিলইিথিলন
�াইকল(PEG)

• ১,২-িডে�য়ারয়ল-
এস এন-ি�েসেরা-
৩-ফসেফােকািলন
(DSPC)

• েকােলে�রল

• ১,২-
িডে�য়ারয়ল-
এস এন-
ি�েসেরা-৩-
ফসেফােকািলন
(DSPC)

• েকােলে�রল
• েপগ২০০০

িডএমিজ
এসএম-১০২
(PEG2000
DMG SM-102)

• ডাইেসািডয়াম
ইেডেটট
িডহাইে�ট
(EDTA)

• ইথানল
• এল-িহি�ডাইন
• এল-িহি�ডাইন

হাইে�াে�ারাইড
মেনাহাইে�ট

• পিলেসারেবট
৮০

লবণ • ডাইেবিসক
েসািডয়াম ফসেফট
িডহাইে�ট

• েমােনােবিসক
পটািসয়াম ফসেফট

• পটািসয়াম
ে�ারাইড

• েসািডয়াম
ে�ারাইড

• অয্ািসিটক
অয্ািসড

• েসািডয়াম
অয্ািসেটট
�াইহাইে�ট

• �েমথামাইন
• �েমথামাইন

হাইে�াে�ারাইড

• ময্াগেনিসয়াম
ে�ারাইড
েহ�াহাইে�ট

• েসািডয়াম
ে�ারাইড

িচিন • সুে�াজ
• ইনেজকশেনর

জনয্ পািন

• সুে�াজ
• ইনেজকশেনর

জনয্ পািন

• সুে�াজ
• ইনেজকশেনর

জনয্ পািন
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েযমন ঔষেধ, েকালেনাে�ািপর জনয্ ��িতর ঔষেধ, েজালােপ, কািশর িসরােপ, 
�সাধনীেত, �েকর ি�েম, �েকর িচিকৎসার ঔষেধ এবং অপােরশেনর সময়, 
টুথেপে�, ক�য্া� েলে� এবং ক�য্া� েলে�র েসািলউশেন। পিলইিথিলন �াইকল 
খাবার বা পানীয় জাতীয় �েবয্য়ও পাওয়া যায়, তেব খাবার বা পানীয় েথেক এলািজর্  
�িতি�য়া সিৃ� হয় বেল জানা জানা েনই। পিলেসারেবট ৮0 িচিকৎসার ��িতর �েবয্ 
পাওয়া যায় (েযমন িভটািমন েতল, টয্াবেলট, এবং অয্াি�কয্া�ার এেজ�) এবং 
�সাধনীেতও পাওয়া যায়। �েমথািমন কন�া� িমিডয়ার, মুেখর ওষুেধর এবং 
পয্ােরে�রাল ওষুেধর একিট উপাদান। 

টীকার পা�র্ �িতি�য়াগিল কী কী? 
সম� টীকার মেতা, েকািভড-১৯ টীকা পা�র্ �িতি�য়া সৃি� করেত পাের, যিদও 
�েতয্েকর েসই অিভ�তা হয় না এবং যােদর অিভ�তা হয় তারা েবিশরভাগ সময়ই 
েছাটখােটা পা�র্ �িতি�য়ার িরেপাটর্  কের থােক। েকািভড-১৯ টীকা েনওয়ার পের েযই 
সব পা�র্ �িতি�য়াগিলর সবর্ািধক িরেপাটর্  পাওয়া েগেছ েসগেলা হ'ল শরীেরর িবিভ� 
জায়গায় �ানীয় �িতি�য়া েযমন ইনেজকশন সাইেট বয্থা, লাললাল ভাব বা েফালা; 
�াি�, মাথাবয্থা, মাংসেপশীেত বয্থা, গাঁেট বয্থা, শীতশীত লাগা এবং হালকা �র 
হওয়া। 

এই েকািভড-১৯ টীকাগিলর উপর চলমান গেবষণাগিল ইি�ত করেছ েয আজ পযর্� 
পাওয়া যাওয়া গরতর পা� র্ �িতি�য়াগিল অতয্� িবরল। েযই বয্ি�রা এই গেবষণায় 
অ�ভর্ু � হেয় টীকা েপেয়েছন তােদর দীঘর্েময়াদী পা�র্ �িতি�য়ার বয্াপাের পযর্েব�ণ 
চালু রেয়েছ।  
েকােনা গরতর এলািজর্  �িতি�য়ার েমাকািবলা করেত ি�িনেকর কম�রা ��ত থােকন, 
যিদ েসটা ঘেট। যিদ আপনার �থম েডােজর পের েকানও পা�র্ �িতি�য়া হেয় থােক, 
তাহেল আপনার েকািভড-১৯-এর ি�তীয় েডাজ �হণ করার সময়, েযই �া�য্েসবা 
�দানকারী আপনােক ি�তীয় েডাজিট িদে�ন উনােক েসিট বলেবন।  

অয্া�ােজেনকা/েকািভিশ� টীকা করেণর পের র� জমাট বাঁধার একিট িবরল ধরেনর 
সমসয্া খুবই কম েদখা েগেছ। ডা�াররা এই সমসয্ািটর নাম িদেয়েছন "ভয্াকিসন-
�েরািচত ে�াে�াে�ািটক ইি�উন �ে�াসাইেটােপিনয়া"(VIPIT)। এই র� জমাট বাঁধার 
দুিট গর�পূণর্ ৈবিশ�য্ আেছ: এগিল টীকা েদওয়ার ৪ েথেক ২০ িদন পের ঘেট, এবং 
এিট কম ে�টেলেটর সমসয্ার সােথ যু� (ে�টেলট েহাল �ু� র� কিণকা যা র�পাত 
ব� করেত র� জমাট বাঁধােত সহায়তা কের)। VIPIT সমসয্ািট �ায়ই িবরল, �িত 
১২৫,০০০ মানুেষর মেধয্ ১ জেনর েথেক ১ িমিলয়ন মানুেষর মেধয্ ১ জেনর হেত 
পাের। এিট ৫৫ বছেরর কম বয়সী মিহলােদর মেধয্ সাধারণত েদখা যাে�। আরও 
তেথয্র জনয্ অনু�হ কের এখােন েদখুন VIPIT অয্া�ােজেনকা েকািভড-১৯ টীকা 
অনুসরণ করেছ। 

https://covid19-sciencetable.ca/glossary/#thrombocytopenia
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েহলথ কানাডা এিট মূলয্ায়ন কেরেছ এবং িনধর্ারণ কেরেছ েয েকািভড-১৯ েথেক 
কানািডয়ানেদর র�া করার ে�ে� অয্া�ােজেনকা/েকািভিশ� টীকাগিলর সুিবধাগিল 
এই সমসয্াটা হওয়ার ঝঁুিক েথেক েবশী দরকারী। র� জমাট বাঁধার সমসয্াটা হােমশাই 
ঘেট, িবেশষত বয়� বয্ি�েদর মেধয্। েকািভড-১৯ েরাগিটই র� জমাট বাঁধার সমসয্ার 
সােথ যু�, তাই অতীেত যােদর র� জমাট েবঁেধিছল, অথবা যােদর র� জমাট বাঁধার 
সমসয্া পািরবািরক ইিতহােস রেয়েছ এবং যারা র� পাতলা করার ওষুধ খান, তােদর 
জনয্ সবগিল েকািভড-১৯ টীকা সুপািরশ করা অবয্াহত রেয়েছ।  

আমার �া�য্েসবা �দানকারীেক কখন েফান করা 
উিচত? 
আপিন যিদ পা�র্ �িতি�য়া অনুভব কেরন যা আপনােক উি�� কের বা িকছু িদন 
পের পা�র্ �িতি�য়ািট চেল যাে� না বেল মেন হয়, আপনার �া�য্েসবা �দানকারীর 
সােথ েযাগােযাগ করন বা িচিকৎসা করান। 
টীকা েনওয়ার িতন িদেনর মেধয্ িন�িলিখত েকানও িবরপ পা�র্ �িতি�য়া েদখা েগেল 
িনকটতম এমারেজি� িডপা র্টেমে� যান অথবা 911 ন�ের কল করন:  

• আমবােতর মত চমর্েরাগ(hives)হয়
• মুখম�ল বা মুখগ�র ফুেল যায়
• �াস-��াস িনেত ক� হয়
• গােয়র রঙ খুব ফয্াকােশ হেয় যায় এবং �চ� ত�াভাব
• খুব েবশী �র (over 40°C/৪০°েসি�ে�ড-এর েবিশ)
• শরীের িখঁচুিন বা তড়কা লােগ (convulsions or seizures)
• অনয্ানয্ গরতর ল�ণ (েযমন, িঝঁ িঝঁ ধরা বা শরীের অবশতা)

আপিন যিদ অয্া�ােজেনকা/েকািভিশ� টীকা েপেয় থােকন এবং টীকা পাওয়ার পের
আপিন িন�িলিখত েকানও ল�ণ েদখেত পান, তেব দয়া কের তাৎ�িণক িচিকৎসা
করান:

• �াসক�
• বুেক বয্থা
• হাত বা পা ফুেল যায় বা ঠা�া হেয় যায়
• েপেট বয্থা যার উপশম হয় না
• �চ� বা েবশী মাথাবয্থা বা ঝাপসা দিৃ �

https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-confirms-that-the-benefits-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-continue-to-outweigh-the-risks-for-use-in-canada.html
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• একািধক েছাট েছাট কালিশেট দাগ, লাল বা েবগিন দাগ বা চামড়ার নীেচ রে�র
েফা�া

আপিন �� িজ�াসা করেত বা িবরপ পা�র্ �িতি�য়ার বয্াপাের িরেপা টর্  করেত 
আপনার �ানীয় জন�া�য্ ইউিনেটর সােথও েযাগােযাগ করেত পােরন। 

ি�তীয় েডােজর জনয্ আমােক কখন িফের আসেত 
হেব? 
যিদ এিট আপনার েকািভড-১৯ টীকার �থম েডাজ হয় তেব টীকাকরণ ি�িনক বা 
�া�য্েসবা সরবরাহকারী েয আপনােক আপনার �থম েডাজ সরবরাহ কেরিছল তােদর 
িনেদর্শ অনুযায়ী আপনার ি�তীয় েডােজর জনয্ িফের েযেত ভুলেবন না। এিট 
গর�পূণর্ েয আপিন টীকার দিুট েডাজ পান কারণ ভয্াকিসেনর ি�তীয় েডাজ �হণ না 
হওয়া পযর্� েকািভড-১৯ এর িবরে� সুর�া সেবর্াত্তম হয় না। আপিন যখন আপনার 
ি�তীয় েডােজর জনয্ আসেবন তখন আপনার িটকাকরেণর েরকডর্টা সে� আনেবন। 
�থম েডাজ েনওয়ার পের পা�র্ �িতি�য়ার অিভ�তা হওয়া সে�ও আপনার ি�তীয় 
েডাজিট েনওয়া খুবই গর�পণূর্।  

আমার েকান �� থাকেল কার সােথ েযাগােযাগ 
করব? 
আপনার যিদ েকানও �� থােক তেব দয়া কের আপনার �া�য্েসবা �দানকারী বা িযিন 
টীকািট িদে�ন েসই বয্ি�র সােথ কথা বলুন। 

http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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