
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

পেডিয়াডিক ফাইজার-বায়য়াএনয়েক পকাডিি-19 টিকা— 5 পেয়ক 11 বছর বয়য়ডি ডিশুয়ের জনয 
 25 নয়িম্বর, 2021  

 

ডিশুয়ের পকাডিি-19 

ক োভিড-19 হল িোইরোস বোভহত এ টো সংক্রমণ। এটো মূলত ফুসফুসস হয়। কেসব ভিশু ক োভিড-19 সংক্রমসণ আক্রোন্ত হসয়সে, তোসের কবভির 

িোসের মসযে সোমোন্ে উপসে গ কেখো ভেসয়সে, বো  োরও- োরও মসযে ক োন্ও উপসে গই কেখো কেয়ভন্। ভ ন্তু ভিশুসের মসযে ক োন্ও উপসে গ ন্ো-থো সলও, 

তোসের কথস  অন্েসের মসযে ক োভিড-19 েডোসতই পোসর। ক োন্ও-ক োন্ও ভিশু আবোর খুব অসুস্থ হসয় পডসত পোসর, তোসের এমন্ ী হোসপোতোসল 

িভতগ  রোর প্রসয়োজন্ হসত পোসর বো তোসের অসন্স র মসযে ক োন্ও উপসে গ আবোর েীর্ গস্থোয়ীও হসত পোসর। কেমন্ ক্লোন্ত অন্ুিব  রো, শ্বোস ষ্ট, 

ক োন্ও ভ েুসত মসন্োসেোে ভেসত ন্ো-পোরো বো কপভিসত বেথো।    
 

ভিশুসের টট ো ভেসল তোসের গুরুতর অসুস্থতোর হোত কথস  রক্ষো  রো েোসব, এবং কসই সসে আসিপোসির কলো জসন্র মসযেও িোইরোসসর সংক্রমণস  

 মোসন্ো কেসত পোসর। েত কবভি সংখে  ভিশুস  টট ো কেওয়ো েোসব, তত কবভি পভরমোসণ সু্কলগুসলো সুরভক্ষত থো সব, সবোই সুরভক্ষত িোসব কখলোযুসলো 

 রসত পোরসব বো অন্েোন্ে  োজও  রসত পোরসব। ভিশুসের টট ো ভেসল মহোমোভরর ঝুুঁ ভ স   মোসন্ো েোসব, সু্কল- সলজ ও  োজ- ম গ বন্ধ  রসত হসব 

ন্ো, এগুসলো ক োন্ও িোসব বেোহতও হসব ন্ো। 

 

5 পেয়ক 11 বছর বয়য়ডি ডিশুয়ের জনয পেডিয়াডিক ফাইজার-বায়য়াএনয়েক টিকা অনুয় ােন পেয়য়য়ছ 

ভক্লভন্ েোল স্টোভডসত কেখো কেসে কে, 5 কথস  11 বের বসয়ভস ভিশুসের জন্ে কপভডয়োটি  ফোইজোর-বোসয়োএন্সট  টট ো সুরভক্ষত এবং  োে গ রী। তোই 

উক্ত বয়সসর ভিশুসের জন্ে এই টট োস  কহল্থ  োন্োডো অন্ুসমোেন্ ভেসয়সে। ভক্লভন্ েোল িোয়োসল কেখো কেসে, 5 কথস  11 বের বসয়ভস ভিশুসের এই 

টট ো ভেসল তো ক োভিড-19’এর ভবরুসে 90 িতোংসির কবভি পভরমোসণ  োে গ র হয়। প্রোপ্ত তথে কথস  জোন্ো কেসে, ভিশুরোও 18 কথস  25 বের বসয়ভসসের 

মসতোই করোে প্রভতসরোয ক্ষমতো েসড তুলসত পোরসে। কসই সসে এ-ও কেখো কেসে কে, এই টট ো সুরভক্ষতও।   

 

 

 
পেডিয়াডিক ফাইজার-বায়য়াএনয়েক টিকা কী িায়ব কাজ কয়র 

এটো হল কমসসঞ্জোর আরএন্এ (mRNA) টট ো। mRNA টট ো আমোসের করোে প্রভতসরোয ক্ষমতোস  ভিভখসয় কেয়,  ীিোসব ক োভিড-19 কথস  আমোসের 
রক্ষো  রসত পোরোর মসতো অেোভিবভড ততভর  রসত হয়। আপন্োর সন্তোন্ টট ো ভন্সল, তোর িরীর প্র ৃত িোইরোসস  ভিন্সত পোরসব, এবং তোর 
সংক্রমসণর ভবরুসে লডোই  রোর জন্ে অেোভিবভডও ততভর  রসত পোরসব। এই টট োর মসযে ক োভিড-19 িোইরোস কন্ই বসল আপন্োর ভিশুর এই টট ো 
কথস  ক োভিড-19 হওয়োর ক োন্ও আিঙ্কো কন্ই। 

 

12 বের বো তোর কবভি বের বসয়ভসসের কে-কডোজ কেওয়ো হয়, কপভডয়োটি  টট োর কডোজ তোর কিসয়  ম (10 mcg)। এর  োরণ হল এই কে, ভিশুসের করোে 

প্রভতসরোয ক্ষমতো কবভি িক্তক্তিোলী হয় বসল তোরো সোমোন্ে পভরমোসণ টট ো কপসলই সুরভক্ষত থো সত পোসর। িরীসর এই সুরক্ষো বেবস্থো েসড ওঠোর জন্ে 

টট োর প্রভতটট কডোসজর পর অন্তত ে’ুসপ্তোহ সময় লোসে। সম্পূণ গ সরুক্ষোর জন্ে এই টট োর েুসটো কডোজ ভন্সতই হসব। এই টট োর েসুটো কডোসজর মসযে আট 

সপ্তোসহর বেবযোন্ থো সত হসবথ।
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োর্শ্ব প্রডিডিয়া ও ঝুুঁ ডক 

প্রোপ্তবয়স্কসের মসযে কে র ম পোশ্ব গ প্রভতক্তক্রয়ো কেখো েোয়, কসই র মই ভিশুসের মসযেও কেখো েোয়। এগুসলো সোযোরণত সোমোন্ে পভরমোসণ কেখো কেয়। 

এগুসলো এ  কথস  ভতন্ ভেন্ পে গন্ত থোস । পোশ্ব গ প্রভতক্তক্রয়ো বলসত সোযোরণ কবোঝোয় কে, করোে প্রভতসরোয েসড কতোলোর  োজটো টট ো শুরু  সর ভেসয়সে। 

সিরোির এইসব পোশ্ব গ প্রভতক্তক্রয়ো কেখো েোয়: 
 

• টিকা দেওয়া জায়গাটা লাল হয়য় যায়, ফুয়ল যায় বা বযথা হয়  • দেশিয়ে বযথা 
• মাথা বযথা • িরীর ঠান্ডা হয়য় 

যাওয়া 
• ক্লান্ত লাগা • জ্বর 

 

 ায়য়াকািব াইটিি ও পেডরকািব াইটিি 

এটো হল হৃৎভপসের ভবভিন্ন অংসি হওয়ো এ  যরসন্র প্রেোহ। 18 বেসরর ঊসব গ ক উ ক োভিড mRNA টট ো ভন্সল তোসের মসযে এটো কেখো 

কেওয়োর আিঙ্কো ভবরল। তসব কেখো ভেসলও কবভির িোে কক্ষসেই তোর প্রিোব থোস  সোমোন্ে, এবং ভবশ্রোম ও ভিভ ৎসোয় তো কসসর েোয়। ক োভিড-19 

সংক্রমসণর ফসল এটো হসল অবস্থো অসন্  কবভি গুরুতর হসয় কেসত পোসর। ভিশুসের কক্ষসেও।  

• ভক্লভন্ েোল িোয়োসল অবিে 5 কথস  11 বের বসয়ভসসের মসযে এটো কেখো েোয়ভন্।   

• টট ো কন্ওয়োর পর সোযোরণত প্রথম সপ্তোসহ আপন্োর সন্তোসন্র বুস  বেথো, শ্বোস ষ্ট, বো বু  যডফড  রসল ডোক্তোর কেখোসবন্।   

• তবু টট ো কেন্ অবিেই কন্য়। ক ন্ন্ো এসত ঝুুঁ ভ র কিসয় লোিই কবভি। 
 

ডবলডম্বি টিকাকরয়ে  
• আপন্োর সন্তোসন্র েভে জ্বর হয় বো তোর মসযে েভে ক োভিড-19’এর উপসে গ কেখো কেয়, তোহসল তোরো সুস্থ ন্ো-হওয়ো পে গন্ত টট ো কেওয়োসবন্ 

ন্ো। 

• আপন্োর সন্তোসন্র কটস্ট  রোসন্োর পর ক োভিড-19 পক্তজটটি যরো পডোর জন্ে বো কস ক োভিড-19 আক্রোন্ত ক োন্ও বেক্তক্তর সংস্পসি গ আসোর জন্ে 

তোস  েভে কেচ্ছো-ভন্িৃত বোসস থো সত বলো হয়, তোহসল তোর ভন্িৃত বোসসর সময় কিষ হওয়ো পে গন্ত অসপক্ষো  সর কফর ন্তুন্  সর টট োর জন্ে 

তোর ন্োম কলখোসবন্। 

• আপন্োর সন্তোসন্র েভে মোভিভসসস্টম ইন্সেসমটভর ভসন্সরোম (MIS-C) থোস , তোহসল কসই করোে ভন্ণ গয় হওয়োর পর টট ো কন্ওয়োর 
জন্ে অন্তত 90 ভেন্ অসপক্ষো  রসত হসব।  

 

পকাডিি-19 ও অনযানয টিকা 
• NACI-এর েরামিশ এই দয, 5 দথয়ক 11 বছর বয়য়শি দকানও শিশু অনয দকানও টিকা শনয়য় থাকয়ল, োর অন্তে 14 ভেন্ পর তোস  কেন্ 

ক োভিড-19 টট ো কেওয়ো হয়। এটো হল এ  যরসন্র সত গতো মলূ  বেবস্থো, এবং এ -এ  জন্ ভিশুর কক্ষসে এ -এ  র ম িোসব ভবভিন্ন 

টট োর মসযে সমসয়র বেবযোন্স   ম  রো কেসত পোসর। আপন্োর সন্তোসন্র অবস্থো ভন্সয় েোস্থে পভরিে গো োরীর সসে  থো বসল ভন্ন্। 
 

স্বাস্থ্য েডরচর্বাকারীর িয়ে কো বয়ল ডনন 

আেনার শিশুর স্বাস্থ্য েশরচযশাকারী বা এলাশজশ য়ের িয়ে কথা বয়ল শনন, যশে: 

● আপন্োর ভিশু এমন্ ক োন্ও ওষুয খোসচ্ছ, েো তোর করোে প্রভতসরোয ক্ষমতোস  েুব গল  সর ভেসত পোসর। আপভন্ হয়সতো এ-ও িোইসত পোসরন্ কে, 

ওষুয িলসত থো ো অবস্থোসতই টট ো কেওয়ো কহো । 

● ক োভিড-19 টট োর প্রথম কডোজ কন্ওয়োর পর িোর র্ণ্টোর মসযে এলোক্তজগ হয়। 

● টট োর ক োন্ও উপ রসণ গুরুতর এলোক্তজগ কথস  থোস । 

 
টিকা পনওয়ার জনয অবগডি িম্পন্ন িম্মডি 

• ভিশুর হসয় তোর বোবো-মো/অভিিোব  সম্মভত কেসবন্। 

 
 
ডনয়জর িন্তানয়ক, ডনয়জয়ক, ও অনযয়ের িববো িুরডিি রাখুন 

ক োভিড-19’এর ভবরুসে সুরভক্ষত থো োর সবসিসয় িোল কে-উপোয় আমোসের  োসে আসে, তো হল টট ো। এখন্ আমোসের িোরীভর  েরূত্ব বজোয় করসখ 

িলসত হসব, মোস্ক পরসত হসব, এবং র্ন্-র্ন্ হোত যসুত হসব। েত ভেন্ ন্ো-পে গন্ত আরও কবভি সংখে  মোন্ুসষর টট ো রণ হয়, তত ভেন্ এগুসলো  সর কেসতই 

হসব। 

ডবিে জানয়ি: আমায়ের স্বাস্থ্য েশরচযশাকারীর িয়ে কথা বলুন বা toronto.ca/COVID19 কেখুন্। 
 

উৎি: করোে প্রভতসরোয সংক্রোন্ত জোতীয় উপসেষ্টো  ভমটট। ক োভিড-19 টট ো বেবহোর সংক্রোন্ত সুপোভরি 
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