
টিকাটির জন্য বা স্াস্্য সেবায় যাওয়ার জন্য আমাকক 
কক কবল করা হকব?
না। আপনার বীমা ক�াম্াননক� নবল �রা হকে পাকর ন�ন্তু 
টি�াটির জন্য আপনাক� ক�াকনা ক�া-কপ বা অন্য ক�াকনা 
নি নিকে হকব না।  

আমার ব্যটতিগত তথ্য কক েরুক্ষিত থাককব?
আপনার ব্যটতিগে েথ্য �ক�ারভাকব সুরটষিে রাখা হকব। 
আইকনর আবশ্্য�ো অনুযায়ী আপনার সম্ক�কে  প্াথনম� 
েথ্য (কযমন আপনার নাম, ন��ানা, কিান নম্বর, জকমের 
োনরখ, টি�া�রকের োনরখ এবং ক�ান টি�া কিওয়া 
হকয়কে) ননউ ইয়�কে  টসটি স্াস্্য ও মানটস� স্াস্্যনবনি নবভাগ 
(Department of Health and Mental Hygiene) 
এর সাকথ ক্য়ার �রা হকব। 

আমার অন্য সকাকনা প্রশ্ন থাককল কী হকব?
কয স্াস্্য পনরচযকো প্িান�ারী আপনাক� টি�া নিকয়কেন 
োক� বা আপনার স্াস্্য পনরচযকো প্িান�ারীক� আপনন 
কিান �রকে পাকরন। আপনন 311 নম্বকরও কিান 
�রকে পাকরন। 

nyc.gov/covidvaccine

আপনার 
COVID-19 টিকা 
ননওয়ার পরর 
আপনারক কী 
জানরে হরেনকাথায় আমি আরও 

েথ্য পাে?

NYC স্াস্্য দপ্তর (NYC Health Department): 
nyc.gov/covidvaccine

কনউ ইয়ক্ক  সটেি স্াস্্য দপ্তর (New York State 
Department of Health):  

covid19vaccine.health.ny.gov 

CDC: 
cdc.gov/covidvaccine

পনরস্স্নে কযমন হকব কসই অনুযায়ী NYC স্াস্্য িপ্তর োর 
সুপানর্গুলল পনরবেকে ন �রকে পাকর। 1.12.21

Bengali

http://nyc.gov/covidvaccine
http://covid19vaccine.health.ny.gov%20
http://cdc.gov/covidvaccine


টিকাটি কখন কাজ করা শুরু করকব?
প্থম ক�াজটি কনওয়ার পকর আপনার ন�েু সুরষিানবনি 
পালন �রকে হকলও, িুটি ক�াকজর পকর টি�াটি আকরা 
কবশ্ �াযকে�র হকব। আপনার স্বিেীয় ক�াকজর এ� কথক� 
িুই সপ্তাহ না যাওয়া পযকেন্ত আপনন সম্পূেকে সুরষিা  
পাকবন না।

টিকা সনওয়ার পকর কক আকম COVID-19 েংক্ান্ত 
অন্যান্য েতক্ক তা পালন বন্ধ ককর সদব?
না। টি�া কনওয়ার পকরও আপনাক� অব্্যই প্নেকরাি� 
ব্যবস্াগুলল পালন �রা অনবরে রাখকে হকব। 

• অসুস্ হকল বাস়্িকে থা�ুন।

• অন্যকির কথক� অন্তে 6 িুি িপূকর থা�ুন।

•  এ�টি মুকখর আবরে পরুন।

•  আপনার হাে িুন এবং হ্ান্ড স্যাননিাইজার 
ব্যবহার �রুন।

COVID-19 টি�াগুলল COVID-19 কথক� সুরষিা 
প্িান �রকে বকল কিখা কগকলও, �েনিন পযকেন্ত সুরষিা 
প্িান �রকব এবং টি�াটি আপনার আক্পাক্র 
কলা�কির �েিা সুরটষিে রাখকব কস সম্ক�কে ও 
আমাকির আকরা জানকে হকব।

প্রথমবাকরর টিকা সনওয়ার পকর আপনার পার্্ক 
প্রততটক্য়া হকলও তবিতীয় টিকাটি কনন, যকদনা আপনার 

স্াস্্য পকরচয্কা প্রদানকারী আপনাকক বারণ ককরন।

করাগ ননয়ন্ত্রে এবং প্নেকরাকির (Centers for Disease 
Control and Prevention, CDC) V-safe স্ািকে কিান 
অ্যাকপর মাি্যকম পার্কে প্নেটরিয়াগুলল নরকপািকে  �রুন। 
অ্যাপটি সম্ক�কে  আকরা জানকে এবং কসটি �াউনকলা� 
�রকে, vsafe.cdc.gov কিখুন। CDC এবং খাি্য ও 
ওষুি প্্াসকনর (Food and Drug Administration) 
বিারা পনরচাললে ভ্যাক্সিন অ্যা�ভাসকে ইকভন্ট নরকপাটিকে ং 
টসকটেম (Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS) এর �াকেও আপনন নরকপািকে  �রকে 
পাকরন। vaers.hhs.gov/reportevent.html এ বা 
800-822-7967 নম্বকর কিান �করও নরকপািকে  �রা কযকে 
পাকর। আপনার নরকপািকে  �রা েথ্য কগাপনীয় রাখা হকব।

টিকা সনওয়ার ফকল কক সকাকনা এলাকজ্ক জকনত 
প্রততটক্য়া হকত পাকর?
এখনও পযকেন্ত আমরা যা জানন কসই অনুযায়ী, এলানজকে জননে 
প্নেটরিয়া সািারেে হয় না। এলানজকে জননে প্নেটরিয়া 
সািারেে টি�াটি কনওয়ার �কয়� নমননি কথক� এ� 
ঘণ্ার মকি্য শুরু হয়। গুরুের এলানজকে জননে প্নেটরিয়ার 
লষিে র্াস�ষ্ট, মুখ ও গলা িুকল যাওয়া, হৃিস্পন্দন 
দ্রুে হওয়া, সারা ্রীকর চুল�ানন, মাথা কঘারা এবং 
িুবকেলোকে অন্তভুকে তি �কর। আপনন যনি মকন �করন কয 
আপনার গুরুের এলানজকে জননে পার্কে প্নেটরিয়া কিখা 
নিকয়কে োহকল 911 নম্বকর কিান �রুন, অথবা নন�িস্ 
হাসপাোকল চকল যান।

তবিতীয়বাকরর টিকা কক প্রথমবাকরর টিকার মকতা একই 
ধরকনর হকব? 
হ্াাঁ। উভয় ক�াজ এ�ই টি�ার হকে হকব। আপনন যনি 
Pfizer টি�া কনন, োহকল 21 নিন পকর আপনার 
Pfizer টি�ারই স্বিেীয় ক�াজটি ননকে হকব। আপনন যনি 
Moderna টি�া কনন, োহকল 28 নিন পকর আপনার 
Moderna টি�ারই স্বিেীয় ক�াজটি ননকে হকব।

আপকন টিকাকরণ সকন্দ্র সেকে চকল আোর আকগ:
•  এটি আপনার প্থমবাকরর টি�া হকল, আপনার 

স্বিেীয়বাকরর টি�াটি কনওয়ার জন্য এ�টি 
অ্যাপকয়ন্টকমন্ট �রুন, কযটি আপনার প্থম 
টি�াটির নেন সপ্তাহ (Pfizer) বা চার সপ্তাহ 
(Moderna) পকর কিওয়া হকব।

•  আপনন কয এ�টি টি�া�রকের �া�কে  কপকয়কেন ো 
ননটচিে �রুন। আপনন ক�ান টি�াটি কপকয়কেন এবং 
ক�ান োনরকখ কসটি কপকয়কেন ো এই �াক�কে  কলখা 
থা�কব। আপনার স্বিেীয়বাকরর অ্যাপকয়ন্টকমকন্টর সময়, 
কযট ি অব্্যই আপনার প্থমবাকরর ট ি�াক�ক্রের 
জায়গায় হকে হকব, এই �া�কে টি ননকয় আসকবন। আপনার 
স্বিেীয় টি�াটি কনওয়ার পকর, আপনার টি�া�রকের 
�াক�কে  কয কসটি আপক�ি �রা হকয়কে ো ননটচিে �রুন।

টিকাটির পার্্ক প্রততটক্য়াগুলল কী?
সািারে পার্কে প্নেটরিয়াগুলল হল হাকের কযখাকন আপনার 
টি�া কিওয়া হকয়কে কসখাকন ব্যাথা বা িুকল যাওয়া, 
মাথাব্যাথা, ্রীকর ব্যাথা, ক্াটন্ত এবং জ্বর। স্বিেীয়বাকরর 
টি�ার পকর পার্কে প্নেটরিয়াগুলল সািারেে কবশ্ কিখা  
যায় এবং বয়স্ককির কষিত্রে ন�েুিা �ম থাক�। পার্কে 
প্নেটরিয়াগুলল সািারেে: 

•  অল্প কথক� মাঝানর

•  টি�া কনওয়ার প্থম নেন নিকনর মকি্য শুরু হয় 
(টি�া কনওয়ার পকরর নিনটিকেই কবশ্ হয়)

•  পার্কে প্নেটরিয়াগুলল আরম্ভ হওয়ার পকর প্ায় 
এ� কথক� িুই নিন থাক� 

পার্্ক প্রততটক্য়া সদখা কদকল আকম কী করব?
ক�াকনা পার্কে প্নেটরিয়ার জন্য আপনার নবক্ষ ক�াকনা 
অসুনবিা হকল বা কব্ �কয়�নিন পকরও কসটি না �মকল, 
বা 24 ঘণ্া পকরও, কযখাকন টি�া ননকয়কেন কসই জায়গার 
লাল হকয় যাওয়া বা ব্যাথা বা়িকল আপনার স্াস্্য পনরচযকো 
প্িান�ারীক� কিান �রুন। অ্যাটসিানমকনাকিন (িাইকলনল) 
বা আইবুত্প্াকিন (অ্যা�নভল) এর মকো এ�টি ওভার ি্য 
�াউন্টার ওষুি খাওয়ার ব্যাপাকর আপনার স্াস্্য পনরচযকো 
প্িান�ারীর সাকথ �থা বলুন। 

http://vsafe.cdc.gov
http://vaers.hhs.gov/reportevent.html

