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COVID-19 ভ�াকিসন  এেক  এেক   কানাডায়  বসবাসকারী  সকল  �া�বয়�েদর  �দওয়া  হেব।   িসিরেজর  �থম  এই 

ফ�া�  িশট�  ডা�ারেদর  �ারা  যাচাইকৃত  এবং  এই  ভ�াকিসন  স�েক�   আপনােক  িনভু� ল , যাচাই  করা  �মিডেকল  তথ� 
�দওয়ার  জন�  িডজাইন  করা , যােত  আপিন  িনেজর  পছ�  �মাতােবক  িস�া�   িনেত  পােরন। 

 

মলূ  বাত� া : 
• COVID-19 ভ�াকিসন�   আপনােক  COVID-19 এ  আ�া�  হওয়া  �থেক  র�া  করেত  সহায়তা  করেব।  এর  জন�  দ�ু  �ডাজ 

�েয়াজন। 

• COVID-19 ভ�াকিসন  �  িবিভ�  জনেগা�ীেত  ব�াপকভােব  পরী�া   করা  হেয়েছ  এবং  তা  িনরাপদ  ও   অত��  কায�কর  িহসােব 
িবেবিচত  হেয়েছ  । 

ভ�াকিসন  �কন  িনেত  হেব ? 

• ব�  বছর  ধের  িব�জেুড়  �লােকরা  হাম , �টটানাস  এবং  �পািলওর  মেতা  মারা�ক  সং�ামক  ব�ািধ  �থেক  র�া  �পেত   ভ�াকিসন 

ব�বহার  কের  আসেছ। 

• COVID-19 ভ�াকিসন�  িনেজেক  COVID-19 সং�মণ  �থেক  র�া  করার  এবং  আমােদর  সকেলর  পে�  �াভািবক  জীবেন 
িফের  আসার  সবেচেয়  কায�কর  উপায়। 

• ভ�াকিসন  �নয়া  সহ  মেুখাশ  পরা , হাত  �ধায়া  এবং  অন�েদর  �থেক  কমপে�  2 িমটার  দরূ�  বজায়  রাখা  আমােদর  পিরবার  ও 

স�দােয়র  ভাইরােসর  সং�মণ  ব�  করার  জন�  ���পূণ�  । 

ভ�াকিসন  কীভােব  কাজ  কের ? 

• ভ�াকিসন  আপনার  �রাগ  িনরাময়  কের  না , বরং  তা  আপনােক  �থেম  অসু�  হওয়া  �থেক  �িতেরাধ  করেত  সহায়তা  কের। 

• ভ�াকিসন�  আপনার  �দহেক  িশখায়  �য  কিভড  -১৯  ভাইরাস�  �দখেত  �কমন  যােত   আপনার  শরীর   ভাইরাস�র  সং�েশ� 
এেল  �স�র  িব�ে�  লড়াই  করেত  পাের। 

• �কািভড  -১৯  �  ভ�াকিসন�  কেরানা  ভাইরাস�র  উপের  থাকা  �াইক  ��া�নএর  অন�ুপ  ��া�ন  ("এমআরএনএ ") �তির 
করার  জন�  আপনার  শরীের  িনেদ�শনা  �দয়।  এই  ��া�ন  আপনােক  অসু�  কের  না।  বরং  আপনার  �দেহ  ভিবষ�েত  যিদ 

সিত�কােরর  ভাইরাস  �েবশ  কের  তখন   সং�মেণর  িব�ে�  লড়াই  করার  জন�  আপনার  �দেহর  �রাগ  �িতেরাধ  ব�ব�া 
অ�াি�বিড  �তির  কের। 

ভ�াকিসন�িল  কতটা  কায�কর ? 

•  কানাডায়  এখন  পয��  দ�ু  ভ�াকিসন  �দওয়া  হে� , এক�  ফাইজার  / বােয়াএনেটক  এবং  অন��  মডান�ার। 

•  উভয়  ভ�াকিসেনরই    দ�ু  �ডাজ  COVID-19 অসু�তা  �িতেরােধ  খুব  কায�কর  িহসােব  িবেবিচত  হেয়েছ।  বহৃৎ  �ব�ািনক 
গেবষণায়  এ�িল  95% কায�কর  বেল  �মািণত  হেয়েছ  । 

 



 

এই  ভ�াকিসন�িলর  পা��  �িতি�য়া�িল  কী  কী ? 

COVID-19 ভ�াকিসন�িল  খুব  িনরাপদ  িহসােব  িবেবিচত  হেয়েছ।  সাধারণভােব , অন�ান�  ভ�াকিসনএর  �ব�ািনক  গেবষণার  সময় 
�য  পা��  �িতি�য়া�িল  ল��   করা  যায়   তা  এই   ভ�াকিসন  এর  সােথ  সাম�স�পূণ�।   এই  পা��  �িতি�য়া�িল  হেলা  ইনেজকশন  এর 
জায়গায় , কাঁধ  / বা�েত   ব�থা , শরীর  এবং  �পশী  ব�থা , ঠা�া  লাগা , �াি�  �বাধ  এবং  �র  ভাব  অনভূুত  হওয়া।  এই�িল  ভ�াকিসনএর 
সাধারণ  পা��  �িতি�য়া  এবং  এই�িল  �াে��র  জন�   ঝঁুিকপূণ�  নয়।  যিদ  এই  রকম  অনভূুত  হয় , তেব  এ�  �ায়  এক  িদন  বা  তার  মেধ� 
�াভািবক  অব�ায়  িফের  আেস।  এই  ল�ণ�িল  ভ�াকিসেনর  উভয়  �ডােজর  ��ে�ই   �দখা  িদেত  পাের। 

সম�  ভ�াকিসেনর  মেতা  অ�ালািজ� জিনত  �িতি�য়ার  মেতা  মারা�ক  পা��  �িতি�য়া  হওয়ার  খুব  কম  স�াবনা  রেয়েছ।  এজন� 
আপনােক  ভ�াকিসন  �দওয়ার  পের  15-30 িমিনেটর  জন�  আপনােক  �কা  �দওয়ার  সাইেট  (এক�  ি�িনক , বা  আপনার  ডা�ােরর 
অিফেস ) থাকেত  বলা  হেব , যােত  িচিকৎসা  কম�রা  আপনার  য�  িনেত  পাের। 

ভ�াকিসন  �থেক  COVID-১৯  এ  আ�া�  হওয়ার  �কােনা 
সুেযাগ  �নই । 

আিম  �কাথায়  আরও  িশখেত  পাির ? 

Health Canada িবদ�মান  িচিকৎসার   �মাণ�িল  খুবই  সাবধানতার  সােথ  পয�ােলাচনা  কেরেছ  এবং  তােত  সুর�ার  ��ে�  বড়  �কােনা 
উে�গ  িচি�ত  হয়িন।  Health Canada-র  ইংরাজী  এবং  ফরািস  ভাষায়  ফাইজার  বােয়াএনেটক  এবং  মেডরনা  ভ�াকিসন�িলর 
সংি��সার  িনেচর  িলংক।এ   রেয়েছ : 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu

stry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-indu

stry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html   
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