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�িতব�ীেদর �কািভড-১৯ এ আ�া� হওয়ার স�াবনা �বিশ থােক।

যােদর িবকাশজিনত অ�মতা এবং শািরীরক অসু�তা আেছ, তারা �কািভড-১৯

এ আ�া� হেত পাের এবং খুব অসু�ও হেত পাের।

��: ভ�াকিসন কী?

উ�র: ভ�াকিসন আপনার �দহেক �শখায় িকভােব �রাগ �িতেরাধ এবং

�মাকােবলা করেত হেব।

��: আমােক �কন ভ�াকিসন �হণ করেত হেব? 

উ�র: ভ�াকিসন আপনােক ও আপনার আেশপােশর সবােইক িনরাপদ এবং

সু� থাকেত সহায়তা কের।

��:�কািভড-১৯ ভ�াকিসন িক িনরাপদ?

উ�র: হ�া। এই ভ�াকিসন অ� �ত �তরী করা হেয়িছল, তেব িব�ানীরা

�কািভড-১৯ ভ�াকিসন �তরী ও পরী�ার জেন� দলব�ভােব কাজ কেরিছেলন।

অেনক মানুষেক �কািভড-১৯ ভ�াকিসন �দওয়া হেয়িছল। পরী�ায় �দখা �গেছ �য

ভ�াকিসন মানুেষর জেন� িনরাপদ।

�কািভড-১৯ ভ�াকিসন স�িক� ত �� 



��:�কািভড -১৯ ভ�াকিসন িক আমােক �কািভড -১৯ এ আ�া� করেত পাের?

উ�র: না।�কািভড -১৯ ভ�াকিসন আপনােক �কািভড -১৯ এ আ�া� করেত পাের না।

��:�কািভড -১৯ ভ�াকিসন িক আমােক �কােনা �রােগ আ�া� করেত পাের বা অ�মতা �তরী করেত পাের?

উ�র: না।�কািভড -১৯ ভ�াকিসন পরী�ার করা হেয়িছল। ভ�াকিসন �হেণর কারেণ কারও �কান �রাগ না

অ�মতা �তরী হয়িন।

��: আিম ইিতমেধ� �কািভড -১৯ এ আ�া� হেয়িছ। আমার িক এখনও ভ�াকিসন িনেত হেব?

উ�র: হ�া। আপনার আবার �কািভড -১৯ এ আ�া� হওয়ার স�াবনা আেছ। অতএব, 

ভ�াকিসন �নওয়া আপনার জন� ভােলা হেব।

��: আিম �েনিছ �য, �কািভড -১৯ ভ�াকিসেনর খুব খারাপ পাশ��িতি�য়া রেয়েছ। 

ইটা িক সিত�?

উ�র: কারও কারও পাশ��িতি�য়া হেয়েছ, আবার কারও কারও হয়িন। আপনার 

মাথাব�থা, ঠা�া লাগা,�পিশব�াথা হেত পাের বা �া� লাগেত পাের। িক� �স�েলা মৃদ ুএবং এক বা দইু

িদন পেরই চেল যায়।

��: আমার িডম্, বাদাম এবং/অথবা �মৗমািছর দংশেন এলািজ�  আেছ। আমার িক তবুও 

�কািভড -১৯ ভ�াকিসন �হণ করা উিচত?

উ�র: আপনার তী� এলািজ�  থাকেলও আপিন ভ�াকিসন �হণ করেত পারেবন। িক� 

আপনার যিদ ভ�াকিসেনর �কােনা উপাদােন এলািজ�  থােক, তাহেল আপনার ভ�াকিসন �হণ করা উিচত হেব

না। আপনার সুেযাগ স�েক�  আপনার ডা�ােরর সে� আেলাচনা ক�ন।

��:�কািভড -১৯ ভ�াকিসন �হণ করার পরওিক আমােক মা� ব�বহার করেত হেব বা সািমাজক দরূ� �মেন

চলেত হেব?

উ�র: যিদ আপিন ভ�াকিসন �হণ কেরেছন এমন �বি�র আেশপােশ থােকন তাহেল আপনােক মা� ব�বহার

করেত বা বা সািমাজক দরূ� �মেন চলেত হেব না। অবশ� গণপিরবহন, ��ন, ��ন এবং ক�াব ব�বহার করার

সময় আপনােক মা� ব�বহার করেত হেব। এমনিক আপিন িকছ�  জায়গায় �কনাকাটা করেত বা ঘুরেত �গেল

আপনােক মা� পড়েত বলা হেত পাের।
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