
এই বছরেে ফ্লু  টীকা আপনাে জীবরনে 
সবরের়ে গুরুত্বপরূ্ণ টীকা হরে পারে!
COVID-19 মহামারী এই বছররর ইনফ্লু র়েঞ্া (ফ্লু) মমৌসলুমরে আরের মের়ে অরনে মবশি 
ে্ারেশঞ্িং েরর তলু েরত পারর। েশমউশনটিরত ফ্লু ভাইরাস ছশ়ির়ে প়িার আরেই আপনার ফ্লু িট 
শনন। শনরেরে, আপনার পশরবার, আপনার প্রশতরবিী এবিং সহেমমীরেররে সলুরশষিত রাখলুন৷

ককন এই বছে ফ্লু  শট কনও়ো এেটা গুরুত্বপরূ্ণ?
ফ্লু এবিং COVID-19 উভর়েই সিংক্রশমত হও়োর সম্াবনা রর়েরছ। ফ্লু িট যা েররত পারর:

 + আপনার েীবন বাঁোরত পারর। েত বছর মাশেকি ন যলুক্তরার্রে সার়ি 35 শমশে়েরনরও মবশি মানলুষ এই ফ্লু রত 
অসলুস্থ হর়ে পর়িন, 490,000 এরও মবিী মোে হাসপাতারে ভশতকি  হন এবিং 34,000 এরও মবিী মোে এই 
ফ্লু রত মারা যান। 
 + আপনার ফ্লু মত অসলুস্থ হর়ে প়িার ঝলুঁ শে এবিং হাসপাতারে ভশতকি  হও়োর প্রর়োেনী়েতা েমা়ে।
 + আপনার আররা গুরুতর অসলুস্থতা এবিং েটিেতার ঝলুঁ শে েশমর়ে মে়ে যশে আপশন COVID-19-এও আক্রান্ত 
হর়ে থারেন।

কারেে ফ্লু  শট কনও়ো উচেৎ?
সেে শনউই়েেকি  বাসীর এেটি ফ্লু িট মনও়ো উশেৎ, শেন্তু শবরিষ েরর:*  

 + 2 বছররর েম ব়েসী শিশুরের
 + 65 বছররর মবিী ব়েসী প্রাপ্তব়েস্করের
 + যারা েভকি বতী অথবা যারা সম্প্রশত প্রসব েরররছন
 + নাশসকিিং মহারমর বাশসন্া এবিং েমকিোরী
 + যারের ডা়োরবটিস, অ্ােমা, এইেআইশভ, শেডশন এবিং হৃেররারের মত মমশডরেে েশডিিন রর়েরছ
 + COVID-19 দ্ারা সবরের়ে মবিী আক্রান্ত NYC এোো়ে বসবাসোরী প্রাপ্তব়েস্ক ব্শক্ত এবিং পশরবারবৃন্
 + সেে অপশরহাযকি েমমী, শবরিষ েরর স্াস্থ্ মসবা েমমী

ফ্লু  এবং অন্ান্ শ্াস-প্রশ্াসজচনে অসলুস্থো কেরক চনরজরক এবং অন্রেে েক্া কোে সবরের়ে ভার�া উপা়ে কী?
 + ফ্লু িট শনন
 + শন়েশমত আপনার হাত ভােভারব ম�ৌত েরুন বা স্াশনটাইে েরুন
 + আপনার মোখ, নাে, এবিং মলুখ স্পিকি েরা মথরে শবরত থাকুন
 + এেটি মাস্ক পরুন, এবিং শনশচিত েরুন ময এটি আপনার নাে এবিং মলুখ মেরে রাখরছ 
 + আপশন যশে অসলুস্থ মবা� েররন, বাশ়িরত থাকুন এবিং আমারের এেেন ডাক্তাররর সারথ এেটি ভােলুকি ়োে 
েরুরী মসবার অ্াপর়েন্টরমন্ট েরুন
 + এেটি COVID-19 পরীষিা েরান- এগুশে শবনামূরে্র, শনরাপে এবিং মোপনী়ে।

েেমান  E

*উৎস: মরাে শন়েন্ত্রণ এবিং প্রশতররা� মেন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)



ফ্লু  এবং COVID-19 – প্রকৃে েে্গুর�া জানলুন

ইনফ্লু র়েঞ্া (ফ্লু ) COVID-19
   

উভ়েই

 + ইনফ্লু র়েঞ্া ভাইরাস দ্ারা সৃষ্ট 
শ্াসযরন্ত্রর (শ্াস-প্রশ্ারসর) এেটি 
সিংক্রমণ

 + মানলুষ সিংক্রামে হরত পারর,  
অথবা এে ব্শক্ত মথরে অন্ 
ব্শক্তরত ছশ়ির়ে প়িরত পারর, 
7 শেন পযকিন্ত 

 + খাে্ ও ওষলু� প্রিাসন (Food 
and Drug Administration, 
FDA)-এর অনলুরমাশেত ওষলু� শের়ে 
শেশেৎসা েরা যা়ে যা মেূত ফ্লু 
ভাইরাসরে েষি্বস্তু েরর

 + ফ্লু-এর টীো শের়ে প্রশতররা� েরা 
যা়ে

 + SARS-CoV-2 নামে েররানাভাইরাস 
দ্ারা সৃষ্ট শ্াসযরন্ত্রর এেটি সিংক্রমণ

 + েষিণগুশে সিংক্রমণ মথরে 2-14 শেরনর 
মর�্ শবেশিত হরত পারর

 + স্াে ও েরধের অনলুভূশত হাশরর়ে মযরত 
পারর

 + ফলু সফলু স, হৃেযন্ত্র, পা বা মশতিরকের 
শিরা এবিং �মনীরত রক্ত েমাট 
বাঁ�রত পারর 

 + শিশুরের মর�্ মাশটিশসরটেম 
ইনফ্্ারমটশর শসনর্াম সৃশষ্ট েররত 
পারর

 + মোনও টীো মনই

 + শ্াসযরন্ত্রর সিংক্রামে মরাে যা 
গুরুতর অসলুস্থতা এবিং মতৃলু ্ ঘটারত 
পারর 

 + যখন ভাইরাস আক্রান্ত মেউ োশি 
মে়ে, েথা বরে বা োন ো়ে 
তখন 6 ফলু রটর মর�্ বাতারস 
ভাসমান েেী়ে েণার মা�্রম 
ছশ়ির়ে প়িরত পারর 

 + মোখ, নাে, মলুখ শের়ে ছ়িারত 
পারর

 + মানলুষ সিংক্রামে হরত পারর, 
এমনশে মোনও প্রোর েষিণ 
ছা়িাই

 + উপসেকি: জ্বর, োঁপলুশন, োশি, 
শ্াসেষ্ট, শ্াস-প্রশ্াস শনরত 
অসলুশব�া হও়ো, ক্াশন্ত, েো ব্থা, 
সশেকি ও নাে বধে হর়ে থাো, 
মপশিরত ব্থা, িরীর ব্থা, মাথা 
ব্থা, বশম, ডা়েশর়ো

 + েটিেতা: শনউরমাশন়ো, শ্াসেষ্ট, 
শ্াস-প্রশ্ারসর ব্থকিতা, মসপশসস, 
োশডকি ়োে সমস্া

 + এেই সারথ উভ়ে ভাইরারস আক্রান্ত 
হও়ো সম্ব

 + মফস েভাশরিং/মাস্ক এর ব্াবহার 
ছ়িারনা মরা� েররত পারর

 + ঘন ঘন হাত ম�া়ো ছ়িারনা মরা� 
েররত পারর

ফ্লু  শটগুচ� চনোপে, দ্রুে এবং প্রচেটি বরোরে NYC Health + Hospitals এে সব ককর্রে সামান্ খেরে 
বা চবনামূর�্ পাও়ো যা়ে। আজই আপনাে ফ্লু  শট চনন! আপনাে কাছাকাচছ ককানও কক্রে খলুঁরজ কপরে 
nychealthandhospitals.org ওর়েবসাইট কেখলুন অেবা 1–844-NYC-4NYC (1-844-692-4692) নম্বরে 
ক� করুন।

েীবন সলুস্ারস্থ্ োটান৷
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