
সবার জন্য 
ভ্যাকসসননশন

 + ফ্লু  শট
 + Moderna COVID-19 
ভ্যাকসসন সমূহ
• প্রথম ও সবিতীয় ড�াজ
• যারা ইসমউননাকনপ্ামাইজ� তানের 

জন্য প্রাথসমক সসসরনজর অসতসরক্ত 
ড�াজ

• বলুস্ার সমহূ

ডযাগ্য ব্যাসক্তনের জন্য এখানন 
উপলব্ধ রনয়নে

COVID-19 এবং ফ্লু ম�ৌসলু� একসাথে হওযায, 
নিথেথক এবং নরিযেিথক অসলুস্থ হওযা মেথক 
রক্া করা আথের মেথয অথিক মবনি 
গুরুত্বপূর্ণ।

COVID-19 এবং ফ্লু ভ্াকনসিগুনি অসলুস্থতা, 
হাসপাতাথি ভনত্ণ  হওযা এবং এ�িনক �তৃলু ্র 
ঝলুঁ নক ক�াথতও নিরাপদ এবং অত্ন্ত কার্ণকর।

আপনি একই স�থয একটি COVID-19 
ভ্াকনসি এবং ফ্লু িট মপথত পাথরি আপিার 
নিে পথকট মেথক মকািও খরে ছাডাই।

আপিার েি্ মকাি ভ্াকনসিটি সঠিক মস 
সম্পথক্ণ  আরও োিলুি। QR মকাডটি স্্াি 
করুি বা কি করুি 1-844-NYC-4NYC 
(1-844-692-4692) িম্বথর।

ফ্লু ভ্াকনসি সম্পথক্ণ  
আরও োিলুি

COVID-19 ভ্াকনসিগুনি 
সম্পথক্ণ  আরও োিলুি
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ফ্লু  এবং COVID-19-এর জন্য কার  
ভ্যাকসসন ডনওয়া উসিৎ?

ইনফ্লু নয়ঞ্া (ফ্লু ) ভ্যাকসসন
ছয �াস বা তার মবনি বযথসর রিথত্থকরই রিনত বছর একটি ম�ৌসলু�ী ইিফ্লু থযঞ্া (ফ্লু) ভ্াকনসি মিওযা উনেত, নবথিষ কথর:

 + 2 বছথরর ক� বযসী নিশু
 + 65-এর অনিক বযসী �ািলুষ
 + রারা েভ্ণ বতী বা সম্প্রনত েন্ম নদথযথছি
 + রাথদর ডাযাথবটিস, হাঁপানি, হৃদথরাে বা এইেআইনভর �ত ম�নডথকি কনডিিি রথযথছ
 + স্াস্থ্থসবা ক�মী এবং �ািলুথষর শুশ্রুষাকারীের সহ অপনরহার্ণ ক�মীরা, রারা অসলুস্থ হওযার উচ্চ ঝলুঁ নকথত রথযথছ। রারা 

নিশুথদর, নবথিষ কথর ছয �াথসর ক� বযসী িবোতকথদর মসবা মদি তাথদর ফ্লুর ভ্াকনসি মিওযা উনেৎ।

COVID-19 ভ্যাকসসন
মবনিরভাে মিাথকরাই এখি একটি COVID-19 ভ্াকনসি পাওযার মরাে্:

 + 5 মেথক 11 বছর বযসী মিাথকরা Pfizer-BioNTech-এর দলুটি মপনডযানরিক মডাে (এক তৃতীযাংি িনতির) মপথত পাথর
 + 12 বছর বা তার মবনি বযথসর মিাথকরা Pfizer-BioNTech-এর দলুটি মডাে মপথত পাথরি
 + 18 বছর বা তার মবনি বযথসর মিাথকরা Moderna-এর দলুটি মডাে, বা Johnson & Johnson/Janssen-এর একটি মডাে 

মপথত পাথর

Pfizer বা Moderna COVID-19 ভ্যাকসসননর প্রাথসমক সসসরনজর অসতসরক্ত ড�াজ
রিােন�ক নসনরথের অনতনরতি মডাে ক�পথক্ 28 নদি আথে COVID-19 ভ্াকনসথির নবিতীয মডাে পাওযা, এবং মকািও িারীনরক 
স�স্া বা নেনকৎসােত কারথর দলুব্ণি ইন�উি নসথটে� স�দৃ্ধ ব্ানতিথদর েি্ পাওযা রাথছে। এর �থি্ অন্তভলু্ণ তি োকথত পাথর:

 + ক্ান্াথরর সনরিয নেনকৎসা
 + ইন�উি নসথটেথ�র িনতি ক�াথত অঙ্গ রিনতস্থাপি এবং ওষলুি
 + নবেত 2 বছথরর �থি্ মটে� মসি রিনতস্থাপি
 + �াঝানর বা গুরুতর রিােন�ক ইন�উথিাথডনিনসথযনন্
 + এডভান্ড বা নেনকৎসা িা করা এইেআইনভ
 + মরাে রিনতথরাি ক্�তাথক �াঝানর বা গুরুতরভাথব দবূ্ণি কথর মদয এ�ি কটি্ণ থকাথটেরথযড বা অি্াি্ ওষলুথির উচ্চ 

�াত্াথরাথে সনরিয নেনকৎসা।
Pfizer-এর রিােন�ক নসনরথের অনতনরতি মডাে মপথত হথি আপিার বযস অবি্ই 5 বা তার মবনি হথত হথব এবং Moderna-এর 
রিােন�ক নসনরথের অনতনরতি মডাে মপথত 18 বা তার মবনি হথত হথব। ডাযাথবটিস, হৃদথরাে বা িলু সিলু থসর মরাথের �থতা অি্াি্ 
িারীনরক স�স্া স�দৃ্ধ মবনিরভাে �ািলুথষর মক্থত্ রিােন�ক নসনরথের অনতনরতি মডাে সলুপানরি করা হয িা।

COVID-19 বলুস্ার ড�াজ - Pfizer এবং Moderna ভ্যাকসসন গ্রহীতাগণ
12 বছর বা তার মবনি বযসী রিথত্থকরই তাথদর রিােন�ক Pfizer বা Moderna COVID-19 ভ্াকনসি নসনরথের নবিতীয মডাে 
পাওযার অন্তত 5 �াস পথর একটি বলুটোর িট মিওযা উনেত।
মর স�স্ত ব্নতিরা Pfizer বা Moderna ভ্াকনসথির দলুটি িট মপথযথছি তাথদর বলুটোর নহথসথব একই ভ্াকনসি মিওযার মেষ্া করা 
উনেত, তথব �ানক্ণ ি রলুতিরাথ্রে অিলুথ�ানদত নতি িরথির ভ্াকনসথির �ি্ মেথক মরথকািও একটিথত পনরবত্ণ ি করার স্ািীিতা 
রথযথছ।
12-17 বছর বযসী মরসব ব্ানতিরা পাঁে �াথসরও আথে Pfizer-এর রিােন�ক নসনরথের ভ্াকনসি মপথযনছথিি তারা মকবি Pfizer-
এর বলুটোর িথটর েি্ই মরাে্। 5-11 বছর বযসী নকছলু নকছলু ইন�উথিাকথম্প্রা�াইেড নিশুরা তাথদর নবিতীয িট মিওযার 28 নদি পর 
Pfizer ভ্াকনসথির অনতনরতি মডাথের মরাে্ হথত পাথর।

COVID-19 বলুস্ার ড�াজ - Johnson & Johnson ভ্যাকসসন গ্রহীতাগণ
18 বছর বা তার মবনি বযসী রিথত্থকরই একক মডাথের রিােন�ক COVID-19 ভ্াকনসি মিওযার অন্তত দলুই �াস পর একটি বলুটোর 
িট মিওযা উনেত। Pfizer বা Moderna (mRNA COVID-19 ভ্াকনসি) বলুটোরগুনিথক মবনিরভাে পনরনস্থনতথত অগ্ানিকার মদযা হয।

NYC Health + Hospitals ব্াবস্থার হাসপাতাি স�হূ Pfizer এবং J&J ভ্াকনসিগুনি নদথয োথক। NYC Health + Hospitals/Gotham Health মকন্দ্রস�হূ 
Moderna ভ্াকনসিগুনি নদথয োথক। অবস্থাথির একটি সমূ্পর্ণ তানিকা েি্, আ�াথদর ওথযবসাইথট নভনেট করুি: nychealthandhospitals.org-এই 
ঠিকািায।


