
শিশুদের জন্য COVID-19 ভ্যযাকশিন
শিতযামযাতযা ও শুশ্রুষযাকযারীদের জন্য প্যায়িই শজজ্যািযা করযা প্শ্যাবলী
ককন আমযার িন্যানদক COVID-19 ভ্যযাকশিন শনদত হদব?
শিশুদের মদ্যে COVID-19 শিপজ্জনক হদে উঠদে পাদর এিং 
োদের খুিই অসুস্থ কদর েুলদে পাদর। খুি বিশি অসুস্থ হদে 
পড়া শিশুদের হাসপাোদলর যদনের প্রদোজন হদে পাদর িা 
েীর্ঘদমোেী স্াস্থযেগে সমসযো বযমন বপিী িযেথা িা শ্াসকষ্ট, 
এমনশক মেুৃযেও হদে পাদর। মাশক্ঘ ন যুক্তরাদ্রে শিশুদের মদ্যে 
মেুৃযের িীর্ঘ 10টি কারদের মদ্যে COVID-19 অনযেেম। আপনার 
শিশুদক COVID-19 বথদক রক্া করার সদি্ঘাত্তম উপাে হল 
োদেরদক ভযোকশসদনর আওোে আনা।

ভযোকশসনটি শনরাপে এিং 5 বথদক 11 িছর িেসী 
শিশুদের COVID-19 জশনে অসুস্থো প্রশেদরাদ্ অেযেন্ত 
কায্ঘকর। বযসকল শিশু ভযোকশসদনর আওোে আদস োদের 
সংক্রশমে হওোর এিং COVID-19 ছড়াদনার সম্ািনা কম। 
আপনার সন্তানদক COVID-19-এর শিরুদধে ভযোকশসন প্রোন 
আপনার পশরিার এিং সম্প্রোেদক রক্া করদেও সাহাযযে কদর।

COVID-19 ভ্যযাকশিন শক ক�যাট শিশুদের জন্য শনরযািে?
হযোাঁ! Pfizer COVID-19 ভযোকশসনটি 5 বথদক 11 িছর িেসী 
হাজার হাজার শিশুদের মদ্যে পরীক্া করা হদেদছ, এিং এটি 
অেযেন্ত শনরাপে ও কায্ঘকর। এইসি শিশুদের মদ্যে কাদরারই 
গুরুের পাশ্্ঘ প্রশেশক্রো শছল না।

যুক্তরাদ্রের খােযে ও ওরু্ প্রিাসন শনশিড়ভাদি পরীক্ে 
প্রশক্রোটিদক পয্ঘদিক্ে কদরদছ। বরাগ শনেন্ত্রে ও প্রশেদরা্ বকন্দ্র 
এিং অনযোনযে শিদিরজ্ঞরা এখনও সেক্ঘ োর সাদথ COVID-19 
ভযোকশসন গ্রহেকারী শিশুদের বকানও শনরাপত্তা ঝুাঁ শক আদছ 
শকনা খুাঁদজ যাদছেন।

আমযার িন্যানদক িম্পূর্ণরূদি ভ্যযাকশিদনর আওতযায় আিদত 
হদল কত ক�যাজ COVID-19 ভ্যযাকশিদনর প্দয়যাজন হদব?

Pfizer COVID-19 ভযোকশসনটি 5 বথদক 11 িছর িেসী শিশুদের 
মদ্যে শেন সপ্াদহর িযেি্াদন েটুি ব�াজ প্রোদনর মা্যেদম 
পরীক্া করা হদেশছল। শবিেীে ব�াজ বেওোর েইু সপ্াহ পদরই 
আপনার সন্তানদক সম্পূে্ঘরূদপ ভযোকশসদনর আওোে এদসদছ িদল 
শিদিচনা করা যাে।

5 কেদক 11 ব�র বয়িী শিশুদের COVID-19 ভ্যযাকশিন শক 
অন্যদের ভ্যযাকশিদনর মদতযাই?
5 বথদক 11 িছর িেসী শিশুদের জনযে Pfizer COVID-19 
ভযোকশসন হল 10 মাইদক্রাগ্রাম, যা শকদিার এিং প্রাপ্িেস্কদের 
ব�াদজর এক-েৃেীোংি। গদিরকরা বেদখদছন বয এই 
েুলনামপূলক কম ব�াদজর কারদন বছাট শিশুদের মদ্যে কম 
পাশ্্ঘপ্রশেশক্রোর বেখা যাশছেল এিং COVID-19 প্রশেদরাদ্ উচ্চ 
ব�াদজর মেই কায্ঘকর শছল।

আমযার িন্যাদনর শক COVID-19 ভ্যযাকশিন হদত 
িযার্্ণপ্শতশরিয়যা হদব?
5 বথদক 11 িছর িেসী শিশুদের মদ্যে Pfizer COVID-19 
ভযোকশসদনর পাশ্্ঘপ্রশেশক্রো সা্ারেে মেৃ ুহে। এগুশল শকদিার 
এিং প্রাপ্িেস্কদের মদ্যে বেখা যাওো পাশ্্ঘ প্রশেশক্রোগুশলর 
মদোই সচরাচর িা অস্শতিকর নে। শিশুরা ভযোকশসন বেওোর 
সমে শকছুটা িযেথা অনভুি করদে পাদর, ঠিক অনযে বয বকানও 
ভযোকশসদনর মদোই। পরিেতীদে, োদের িাহুদে িযেথা হদে 
পাদর এিং ক্াশন্ত িা িযেথা অনভুি হদে পাদর, মাথািযেথা শকংিা 
জ্বরও আসদে পাদর। এর সিই োদের িরীর বয COVID-19-
এর শিরুদধে সুরক্া তেশর করদছ োর লক্ে। পাশ্্ঘ প্রশেশক্রো 
সা্ারেে এক িা েইু শেন পদর চদল যাে।
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িবযার জন্য 
ভ্যযাকশিদনিন



COVID-19 ভ্যযাকশিন কনওয়যার ির আমযার িন্যান শক ককযাদনযা 
স্যাস্্যগত িমি্যযার ঝঁুশকদত িড়দব, কেমন হযাদট্ণ র িমি্যযা?
Pfizer COVID-19 ভযোকশসন েীর্ঘদমোেী স্াস্থযেগে সমসযোর 
সৃশষ্ট কদর এমন বকাদনা প্রমাে বনই। 5 বথদক 11 িছর 
িেসী COVID-19 ভযোকশসন পাওো শিশুদের খুি অল্প পশরমাে 
হাদট্ঘ র প্রোদহর ঝুাঁ শক থাকদে পাদর, েদি 5 বথদক 11 িছর 
িেসী শিশুদের শক্শনকাল ট্াোদল হাদট্ঘ র প্রোদহর বকাদনা রটনা 
রদটশন। 12 বথদক 17 িছর িেসী শকদিার-শকদিারীদের মদ্যে বয 
কদেকটি রটনা বেখা শগদেশছদলা, োর বিশিরভাগই শছল মেৃ ু
এিং িযোিস্থাপদরের ওরু্ ও শিশ্াদমর মা্যেদমই বসদর উদঠ। 
কায্ঘে, আপনার শিশু COVID-19 সৃষভযোকশসনরী ভাইরাদস 
আক্রান্ত হদল েীর্ঘদমোেী হৃেদরাদগর ঝুাঁ শক এর বচদেও বিশি।

COVID-19 ভ্যযাকশিন শক আমযার িন্যাদনর প্জনন ক্ষমতযায় 
ককযানও প্ভযাব কেলদব?
Pfizer COVID-19 ভযোকশসন প্রজনন সমসযো সৃশষ্ট করদে পাদর 
এমন বকাদনা প্রমাে বনই। বরাগ শনেন্ত্রে ও প্রশেদরা্ বকন্দ্র এিং 
অনযোনযে স্াস্থযে শিদিরজ্ঞরা সুপাশরি কদরন বয যারা সন্তান লাভ 
করদে চান োরা বযন ভযোকশসন শনদে বনন।

আমযার িন্যাদনর ইশতমদ্্যই COVID-19 শ�ল এবং এখন কি 
ভযাদলযা আদ�। আমযার শক এরিরও তযাদের ভ্যযাকশিন শেদত 
হদব?
Pfizer COVID-19 ভযোকশসন সমতি বযাগযে শিশুদের জনযেই 
সুপাশরি করা হদে থাদক, োদের COVID-19 থাকুক িা না 
থাকুক। গদিরো হদে বেখা যাে বয সম্পূে্ঘ ভযোকশসন বনওো 
িযেশক্তরা COVID-19 বথদক সুস্থ হদে ওঠা িযোশক্তদের েুলনাে 
বিশি সুরশক্ে। আমরা এও জাশন না বয COVID-19 বথদক 
বসদর উঠার পদর এটির শিরুদধে সুরক্া কে সমে পয্ঘন্ত স্থােী 
হে। আপনার সন্তানদক আিারও COVID-19 আক্রান্ত হওোর 
হাে বথদক রক্া করার সিদচদে ভাদলা উপাে হল ভযোকশসন 
প্রোন।

আমযার িন্যান িীঘ্রই 12 ব�দর উিনীত হদব। আশম শক তযাদের 
উচ্চ ক�যাদজর ভ্যযাকশিন প্েযাদনর জন্য অদিক্ষযা করব?
আমরা আপনার সন্তানদক যে োড়াোশড় সম্ি ভযোকশসন 
বেওোর পরামি্ঘ শেশছে।

প্েম ক�যাজ কনওয়যার িময় েশে আমযার িন্যাদনর বয়ি 
11 ব�র হয় এবং শবিতীয় ক�যাজ কনওয়যার আদগই 12 ব�দর 
উিনীত হয়, তযাহদল তযারযা শক উচ্চ মযাত্যার ক�যাজটিই িযাদব?
হযোাঁ৷ ভযোকশসদনর ব�াজ আপনার সন্তাদনর ভযোকশসন বনওোর 
সমে োর িেদসর উপর শভশত্ত কদর বেওো হদি। েদি কম 
ব�াজ বিদছ বনওোরও সুদযাগ রদেদছ।

আমযার িন্যান শক ফু্ িদটর মদতযা অন্যযান্য ভ্যযাকশিদনর িযাদে 
একই িমদয় COVID-19 ভ্যযাকশিনও শনদত িযারদব?
হযোাঁ৷ বরাগ শনেন্ত্রে ও প্রশেদরা্ বকন্দ্র একই সমদে COVID-19 
ভযোকশসন এিং ফু্ িট সহ—অনযোনযে ভযোকশসন—বনওোর 
পরামি্ঘ বেে। এক ভযোকশসন বথদক আদরক ভযোকশসদনর 
ম্যেকার বকানও শিলদবের প্রদোজন বনই।

িম্পূর্ণ ভ্যযাকশিন কনওয়যার িদরও শক আমযার 
িন্যান COVID-19-এ আরিযান্ হদত িযাদর?

সম্পূে্ঘরূদপ ভযোকশসন বনওোর পদরও যশে আপনার 
শিশু COVID-19 সৃষভযোকশসনরী ভাইরাদসর সংস্পদি্ঘ চদল 
আদস, েদি োর সংক্রাশমে হওোর ক্ীে সম্ািনা রদেদছ। 
েদি, ভযোকশসনটি অসুস্থো, হাসপাোদলর যনে, েীর্ঘদমোেী 
জটিলো এিং মেুৃযে প্রশেদরাদ্ অেযেন্ত কায্ঘকর। আপনার সন্তান 
ভযোকশসদনর আওোে এদল োদের ভাইরাস ছড়াদনার সম্ািনাও 
কম।

আমযার িন্যাদনর সু্দল েযাওয়যার জন্য শক COVID-19 
ভ্যযাকশিন শনদত হদব?
আমরা অশেিে সুপাশরি করশছ বয আপশন আপনার সন্তানদক 
এিং োদের সহপাঠীদের সুস্থ রাখদে COVID-19-এর শিরুদধে 
ভযোকশসন শেন। এই মহুুদে্ঘ , সরকাশর সু্কল সমপূদহ যাওোর জনযে 
ভযোকশসদনর প্রদোজন বনই। বিসরকাশর সু্কল, ব�-বকোর এিং 
কযোম্ সমপূদহ এটির প্রদোজন হদে পাদর, কাদজই আপনার 
সরিরাহকারীর সাদথ বযাগাদযাগ করাই উত্তম। COVID-19 
ভযোকশসন বনওো আপনার সন্তাদনর ক্াসরুদম থাকা, সু্কল 
পরিেতী শক্রোকলাপ এিং বখলা্ুলাে অংিগ্রহে করা ও িনু্দের 
সাদথ একরে হওোদক আরও শনরাপে কদর েুলদি।

শিশুদের জন্য শক বসু্যার িট িিুযাশরি করযা হয়?
এই মপূহুদে্ঘ , 12 এিং োর বিশি িেসী প্রদেযেকদকই একটি 
িসু্ার িট গ্রহে করার জনযে উৎসাশহে করা হদছে। 12-17 
িছর িেসী বযসি িযোশক্তরা পাাঁচ মাদসরও আদগ Pfizer-এর 
প্রাথশমক শসশরদজর ভযোকশসন বপদেশছদলন োরা বকিল Pfizer-
এর িসু্ার িদটর জনযেই বযাগযে। 5-11 িছর িেসী শকছু শকছু 
ইশমউদনাকদম্প্রামাইজ� শিশুরা োদের শবিেীে িট বনওোর 
28 শেন পর Pfizer ভযোকশসদনর অশেশরক্ত ব�াজ বপদে পাদর। 
আরও জানদে আপনার সন্তাদনর প্রাথশমক যদনের শচশকৎসদকর 
সাদথ কথা িলনু।

আমযার িন্যাদনর করযাগ প্শতদরযা্ ব্যবস্যা েপূব্ণল। COVID-19 
ভ্যযাকশিন শক তযাদের িরুক্ষযা শেদব?
বরাগ শনেন্ত্রে ও প্রশেদরা্ বকন্দ্র েিু্ঘল বরাগ প্রশেদরা্ ক্মো 
সম্ন্ন িযেশক্তদের জনযে ভযোকশসদনর সুপাশরি কদর কারে োরা 
Pfizer COVID-19-এ আক্রান্ত হদল োদের অসুস্থ হওোর 
সম্ািনা বিশি থাদক। ভযোকশসন বনওোর পদরও, েিু্ঘল 
প্রশেদরা্ িযোিস্থা সম্ন্ন িযেশক্তরা ভযোকশসন প্রাপ্ অনযোনযেদের 
েুলনাে কম সুরশক্ে থাদক। বকানও এলাকার যে বিশি 
বলাকদক ভযোকশসন প্রোন করা যাদি, শিশু সহ— েিু্ঘল বরাগ 
প্রশেদরা্ িযোিস্থা সম্ন্ন িযেশক্তরা—COVID-19 হদে েে 
বিশি সুরশক্ে থাকদি। এই কারদেই যে বিশি সম্ি শনউ 
ইেক্ঘ িাসীদের ভযোকশসন বনওো গুরুত্বপপূে্ঘ। 5-11 িছর িেসী 
শকছু শকছু ইশমউদনাকদম্প্রামাইজ� শিশুরা োদের শবিেীে িট 
বনওোর 28 শেন পর Pfizer ভযোকশসদনর অশেশরক্ত ব�াজ বপদে 
পাদর।

চলমান �



আশম কীভযাদব আমযার িন্যাদনর জন্য একটি COVID-19 
ভ্যযাকশিন কিদত িযাশর?
আপনার সন্তাদনর জনযে COVID-19 ভযোকশসন বনওোর কদেকটি 
উপাে রদেদছ। আপশন এইভাদি একটি অযোপদেন্টদমন্ট শন ্্ঘারে 
করদে পাদরন:

 + আপনার শিশু বরাগ শিদিরজ্ঞদক ব�ান কদর
 + 1-877-VAX-4NYC (1-877-829-4692) নবেদর ব�ান কদর
 + Vaccinefinder.nyc. gov-এই ঠিকানাে NYC ভযোকশসন 
�াইন্ার িযেিহার কদর, যার মদ্যে রদেদছ �াদম্ঘশস, এলাকার 
স্াস্থযেদকন্দ্র, িহর-চাশলে ভযোকশসদনর শক্শনক, এিং ভ্ামযেমান 
ভযোকশসদনর ভযোন ও িাস সমপূহ

 + Forms.cityofnewyork.us/f/home-এই শলংদক শগদে 
রদরই-ভযোকশসন প্রোদনর অনদুরা্ জাশনদে

বপশ�োশট্ক ভযোকশসদনিদনর জনযে অযোপদেন্টদমন্ট শনদে 
উৎসাশহে করা হদছে। সীশমে ওোক-ইন গ্রহে করা হদছে। 
আপনার সন্তাদনর ভযোকশসদনর জনযে অনগু্রহ কদর covid19.
nychealthandhospitals. org/COVIDVaxEligibility -এই 
ঠিকানাে একটি অযোপদেন্টদমন্ট শন ্্ঘারে করুন এিং শিশুদের 
ভযোকশসদনর উপলব্ধো সম্দক্ঘ  আপনার বকাদনা প্রশ্ন থাকদল 
আমাদের দকাদনা একটি হাসপাোদল বযাগাদযাগ করুন।

বকাথাে শগদে ভযোকশসন শনদে হদি বস িযোাপাদর আরও 
জাননু vaccinefinder.nyc.gov-এই ঠিকানাে শকংিা কল 
করুন 877-829-4692 নবেদর।

আমযার িন্যান েশে COVID-19 ভ্যযাকশিন কিদয় েযাদক, 
তযাহদলও শক তযাদক সু্দল মযাস্ িরদত হদব?
ভযোকশসন পাওো, না পাওো শনশি্ঘদিদর NYC সরকাশর সু্কদলর 
ছারেদের এখনও সু্কদল একটি মাস্ক পরদে হদি। বিসরকাশর 
সু্কদলর শিশভন্ন নীশেমালা থাকদে পাদর; আপনার সন্তাদনর 
সু্কদলর সাদথ যাচাই কদর শনন।
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