
 

 

COVID-19 টিকাসমহূ  
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen (Johnson & Johnson)   

September 30, 2021 

COVID-19 এর ঝ ুঁকি  

COVID-19 একটি ভাইরাল সংকর্মণ যা মলূত ফ সফ সকে প্রভাবিত করে। বয়সক্ প্রাপ্তবয়স্ক এবং সব্াস্থ্য সমস্যা সহ 

আকর্ানত্ ব্যক্তিরা COVID-19 এর কারণে সত্যই অস স্থ হয়ে পরার সম্ভাবনা বেশি। এটি ফ সফ স, হৃদযনত্র্ বা মস্তিষক্ের 

ক্ষতি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী উপসর্গগ লির মধ্যে কল্ানত্ বোধ করা, শব্াসকষ্ট, মনোযোগ দেওয়ায় সমস্যা এবং, পেশীর 

ব্যথা অনত্র্ভ কত্ থাকতে পারে।  

COVID-19 নত ন ভ্যারিয়ানট্ে পরিবরত্িত হতে থাকে। কিছ  ভ্যারিয়ান্ট আরও বেশি সহজে ছডি়য়ে পড়ে এবং মান ষকে আরও 

অস স্থ করে তোলে।   

টিকাগ লি কীভাবে কাজ করে 

COVID-19 টিকাগ লি আমাদের দেহকে এমন অ্যান্টিবডি তৈরি করতে বলে যা আমাদের COVID-19 ভাইরাস থেকে রক্ষা করে। 

কানাডায় অন মোদিত তিনটি ভ্যাকসিনের জন্য দ টি করে ডোজ প্রয়োজন। জ্যানসেন (জনসন এবং জনসন) টিকার জন্য কেবল 

একটি ডোজ প্রয়োজন। এই টিকাগ লিতে COVID-19 ভাইরাস থাকে না এবং এর থেকে আমাদের COVID-19 হতে পারে না। 

টিকার স বিধা 

কানাডায় অন মোদিত COVID-19 এর টিকাগ লি 12 থেকে 18 বছর বা তার চেয়ে বেশি বয়সের মান ষদের জন্য, গর্ভবতী বা ব কের 

দ ধ খাওয়ানো ব্যকত্ি, গরিষ্ঠ এবং চিকিৎসাগত সমস্যা সহ কোন ব্যক্তি সহ। এই টিকাগ লি COVID-19 পাওয়া ও ছড়িয়ে 

দেওয়া থেকে মান ষকে স রকষ্িত রাখে। এগ লি COVID-19 থেকে হওয়া গ র তর অস স্থতা থেকেও স রকষ্িত রাখে। টিকাটি নেওয়ার 

পরে অন্তত দ ই সপ্তাহ সময় লাগে স রক্ষিত হতে। যে টিকাগ লির জন্য দ টি ডোজ প্রয়োজন, সেগ লির জন্য সম্পূর্ণ স রক্ষা 

পাওয়া যায় দ্বিতীয় ডোজের 1 - 2 সপ্তাহ পরে।  

হৃদযনত্র্ বা ফ সফ সের সমসয্া, ডায়াবেটিস বা উচচ্ রক্তচাপের মতো স্বাস্থ্য সমসয্া সহ মান ষদের ক্ষেত্রে সবগ লি টিকা 

নিরাপদ। সেগ লি অস স্থতা বা চিকিৎসার কারণে স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ কষ্মতা বা দ র্বল রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সহ 

মান ষদের জন্যও নিরাপদ, কিনত্  এই অবস্থা সহ ব্যকত্িদের মধ্যে টিকাটি তেমন ভালোভাবে কাজ নাও করতে পারে।  

একটি ছ োট্ট সম্ভোবনো আছ  ছে টিকো ছনওযোর পছরও আপনোর COVID-19 হছে পোছর। আছরো ছবশি মোনুষছক টিকো নো 

ছেওযো পে যন্ত জনস্বোস্থ্য বযবস্থ্োগুশি অনুসরণ করো জরুরী। টিকোগুশি আমোছের কেশেন রক্ষো করছব ছস সম্পছকয বেযমোছন 

খুব কম েথ্য উপিব্ধ। ভশবষযছে একটি বুস্টোর ছ োছজর প্রছযোজন হছে পোছর। 

টিকার উপাদান এবং এলারজ্ি 

টিকাগ লিতে লিপিড (চরব্ি), লবণ, চিনি এবং বাফার থাকে। এগ লিতে ডিম, জেলটিন (শ য়োরের মাংস), ল্যাটিক্স, প্রিজারভেটিভস, 

অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যাল মিনিয়াম থাকে না। COVID-19 টিকার প্রতি অ্যালার্জি বিরল। আপনার কাছে খাবার, ওষ ধ বা 

পরিবেশগত অ্যালার্জি থাকলেও টিকাগ লি নিরাপদ। আপনার যদি পলিথিলিন গ্লাইকোল, টর্মেথামাইন বা পলিসরবেটে অ্যালার্জি 

থাকে তাহলে প্রথমে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বল ন।  

গ র তর অ্যালার্জিগত প্রতিক্রিয়া (অ্যানাফাইল্যাক্সিস) বিরল। অ্যালার্জির প্রতিকর্িয়াগ লির চিকিৎসা করা যেতে পারে এবং 

সেগ লি সাধারণত সাময়িক হয়। আপনার যদি শব্াসকষ্ট হয়, বা ম খ এবং গলায় হাইভ বা ফোলাভাব হয় তাহলে চিকিৎসা করান।  
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COVID-19 টিকাসমহূ  Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen  

পারশ্ব্ পর্তিকর্িযা় এবং ঝ ুঁকি 

আন মানিক 20 শতাংশ মান ষের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়। বেশিরভাগই অন গর্ থেকে মাঝারি হয় এবং এক থেকে তিন দিন অবধি 

থাকে। পারশ্্ব প্রতিকর্িয়াগ লি সাধারণত বোঝায় যে টিকাটি আপনার রোগ প্রতিরোধ কষ্মতা উদ্দীপিত করতে কাজ করছে।  

সাধারণ পার্শব্ প্রতিক্রিয়াগ লির মধ্যে আছে: 

 ইনজেকশন দেওয়ার জায়গায় লালভাব, ব্যথা, চ লকানি বা ফোলাভাব 

 জ্বর 

 মাথা ব্যাথা 

 ক্লানত্ি আন ভব করা 

 পেশীর ব্যাথা 

 গাুঁটে ব্যথা 

 শীত করা 

 বমিভাব এবং/বা বমি হওয়া 

মায়োকারড্াটিস এবং পেরিকারড্িয়াটিস 

 মায়োকারড্াটিস এবং পেরিকারড্িয়াটিস এক ধরণের পর্দাহ যা হদৃযনত্র্ের বিভিনন্ অংশে হয়। কয্ানাডার 

জনসব্াসথ্য্ এজেনস্ি, টিকাকরণের পরে কিশোর-কিশোরী এবং অলপ্বয়ষক্ পর্াপত্বয়ষক্দের মধয্ে অলপ্ 

সংখয্ক রিপোরট্ পরয্বেকষ্ণ করছে। বেশির ভাগ ঘটা কেসগ লী অন গর্ এবং ওষ ধ ও বিশর্ামের দব্ারা তার 

চিকিৎসা করা হয়। 

 টিকাকরণের পরে যদি ব কে বয্থা/শব্াসকষট্ বা পয্ালপিটেশন হয়, তাহলে চকিতসা করান। 

 টিকাকরণের তাও স পারিশ করা হয় কারণ তার উপকার বহ  পরিমাণে কষ্তির চেয়ে বেশি। 

ভাইরাল ভেকট্র টিকাগ লির পরে বিরল পারশ্ব্ পর্তিকর্িযা় (অয্াসট্র্াজেনেকা, কভিশিলড্, জয্ানসেন): 

বিরল ক্ষেতর্ে রকত্ জমাট বাুঁধা ভাইরাল ভেক্টর টিকাগ লির সাথে য ক্ত করা যেতে পারে।  

টিকা দেওয়ার পর 4 থেকে 28 দিন পর্যন্ত শ্বাসকষ্ট, ব কের ব্যথা বা পা ফোলা; নত ন হওয়া বা আরো 

খারাপ হওয়া তলপেটের (পেটের ) ব্যথা; গ র তর বা আর খারাপ হতে থাকা মাথা ব্যথা বা দষৃ্টি ঝাপ্সা হয়ে 

যাওয়া; না ত্বকে কালশিটে পরা বা ছোপ ধরা (টিকা দেওয়ার জায়গা বাদ দিয়ে) জাতীয় উপসর্গ দেখা দিলে 

চিকিৎসা করান। যদি আপনার টিকার প্রতি গ র তর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বা 3 দিন পরে প্রতিক্রিয়া চলে না যায় তাহলে 

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বল ন। টিকাগ লির নিরাপদ থাকা নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য পার্শব্-

প্রতিকর্িয়াগ লির উপর নজর রাখে।   

টিকা নেওয়ায় বিলমব্ কর ন 

 

 আপনার যদি জ্বর হয় বা কোন COVID-19 এর উপসরগ্ থাকে তাহলে টিকা নেওয়ার আগে আপনি ভাল বোধ না করা 

পর্যনত্ অপেক্ষা কর ন।  

 আপনাকে যদি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে যেহেত  আপনি পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল লাভ করেছেন বা 

COVID-19 আকর্ান্ত কারো সাথে ঘনিষঠ্ সংস্পর্শে ছিলেন বলে, তাহলে অন গর্হ করে আপনার বিচ্ছিন্নতার সময়সীমা 

শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, পরবর্তী তারিখের জন্য আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় প নরায় নির্ধারণ কর ন। 

একজন সব্াসথ্য্সেবা পর্দানকারীর সাথে পরামরশ্ কর ন 

টিকা নেওয়ার আগে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বা অ্যালার্জিস্টের সাথে কথা বল ন যদি: 

 আপনি এমন ওষ ধ খান যা আপনার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দ রব্ল করে - তাহলে আপনি আপনার ওষ ধের সময়ের সাথে 

আপনার টিকা নেওয়ার সময় সমনব্য় করতে চাইতে পারেন  



 আপনার প্রথম COVID-19 টিকার ডোজ নেওয়ার চার ঘন্টার মধ্যে অ্যালারজ্িজনিত প্রতিকর্িয়া হয়ে থাকে 

 টিকার কোন উপাদানের প্রতি গ র তর অ্যালারজ্ি থাকে 

নিজেকে এবং অনয্দের রকষ্া করা চালিযে় যান 

যতকষ্ণ না আরো বেশি মান ষদের টিকা দেওয়া হচছ্ে, শারীরিক দরূতব্ বজায় রাখা, একটি মাসক্ পরা এবং আপনি অস স্থ হলে 

বাড়িতে থাকা সহ গণ্যসব্াসথ্্য ব্যবস্থাগ লি অব্যাহত রাখা আপনাকে COVID-19 এবং তার উদ্বেগজনক ভ্যারিয়েন্টগ লি থেকে 

রকষ্া করতে সাহায্য করবে। 

আরো বিসত্ারিত তথয্ের জনয্: আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বল ন অথবা toronto.ca/COVID19-তে 

যান।সংসথ্ান: টিকাকরণ সংক্রানত্ জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি। COVID-19 ভ্যাকসিন ব্যবহারের জন্য স পারিশ।  

http://www.toronto.ca/covid19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html



