ক োভিড-19 টি োর জন্য প্রো -টি ো কেবন্
যোচোই তোভি ো
টি ো কেবন্ োরীজের জন্য:

ন্োি

ভন্জচর প্রশ্নগুভি আিোজেরজ ভন্র্ণোরর্ রজত েোহোযয রজব কয আজ আপন্োর ক োভিড-19 টি ো ন্ো
কন্ওয়্োর ক োজন্ো োরর্ েো জত পোজর ভ ন্ো। যভে ক োজন্ো এ টি প্রজশ্নরও উত্তর “হযোাঁ” হয়্, তোহজি
তোর িোজন্ এই ন্য়্ কয আপন্োর টি ো কেবন্ রো উভচত ন্য়্। এর অ্েণ হি, অ্ভতভরক্ত প্রশ্ন ভজজ্ঞোেো
রো হজত পোজর। ক োজন্ো প্রশ্ন স্পষ্ট ন্ো হজি আপন্োর স্বোস্থ্যজেবো প্রেোন্ োরীজ কেটি বুভিজয়্ বিজত
বিুন্।
1.

বয়্ে

হযোাঁ

ন্ো

জোভন্ ন্ো

















o পভিইভেভিন্ গ্লোইজ োি (PEG), যো কজোিোপ এবিং ক োিন্স্কভপ পদ্ধভতর জন্য প্রস্তুভতর ওষুজর্র িজতো ভ েু ওষুজর্ পোওয়্ো যোয়্







o পভিেরজবট, কযটি ভ েু টি ো, ভফল্ম ভেজয়্ কিোডো টযোবজিট এবিং ইন্ট্রোজিন্োে কেরজয়্জড েোজ
















আপন্োর ভ আজ অ্েুস্থ্ িোগজে?

2. আপভন্ ভ

খজন্ো ক োভিড-19 টি োর ক োজন্ো কডোজ ভন্জয়্জেন্?

• যভে হযোাঁ, হয়্ তোহজি আপভন্ ক োন্ টি োটি ভন্জয়্জেন্?
ফোইজোর

িডোন্ণো

ইয়্োন্জেন্
(জন্েন্ অ্যোন্ড জন্েন্)

 অ্ন্য ক োজন্ো টি ো

• আপভন্ ভ আপন্োর টি ো কেবজন্র কর ডণ োডণ বো অ্ন্য ক োজন্ো ন্ভেপত্র এজন্জেন্? (হযোাঁ/ন্ো)
3. আপন্োর ভ

খজন্ো এগুভিজত অ্যোিোভজণ হজয়্জে:

প্রভতভিয়্ো অ্ন্তিুণ ক্ত েো জব [কযিন্, অ্যোন্োফোইিযোভিে] যোর জন্য এভপজন্ভিন্ বো এভপজপন্® ভেজয়্ ভচভ ৎেোর
ের োর হয়্ বো যোর জন্য আপন্োজ হোেপোতোজি কযজত হয়্। এর িজর্য এিন্ অ্যোিোভজণ প্রভতভিয়্োও অ্ন্তিুণ ক্ত েো জব যোর ফজি আিবোত, কফোিো বো
বুজ েোাঁ েোাঁ শব্দেহ শ্বেন্তজের অ্েুস্থ্তো কেখো কেয়্।)
(এর িজর্য গুরুতর অ্যোিোভজণ

• ক োভিড-19 টি োর িজর্য ভন্জচর উপোেোন্গুভির িজর্য কয ক োজন্ো এ টি ভেি:

• ক োভিড-19 টি োর আজগর কডোজ
4. অ্ন্য ক োজন্ো টি ো (ক োভিড-19 টি ো েোডো) বো ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি ক োজন্ো ওষুর্ ভন্জয়্ ভ আপন্োর খজন্ো ক োজন্ো অ্যোিোভজণ
প্রভতভিয়্ো হজয়্ভেি?

প্রভতভিয়্ো অ্ন্তিুণ ক্ত েো জব [কযিন্, অ্যোন্োফোইিযোভিে] যোর জন্য এভপজন্ভিন্ বো এভপজপন্® ভেজয়্ ভচভ ৎেোর
ের োর হয়্ বো যোর জন্য আপন্োজ হোেপোতোজি কযজত হয়্। এর িজর্য এিন্ অ্যোিোভজণ প্রভতভিয়্োও অ্ন্তিুণ ক্ত েো জব যোর ফজি আিবোত, কফোিো বো
বুজ েোাঁ েোাঁ শব্দেহ শ্বেন্তজের অ্েুস্থ্তো কেখো কেয়্।)
(এর িজর্য গুরুতর অ্যোিোভজণ

5. আপন্োর কেজত্র প্রজযোজয েব টিজত টি ভেন্:
 আভি 18 কেজ 49 বের বয়্স্কো এ জন্ িভহিো
 টি ো বো ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি কেওয়্ো কেরোভপ েোডোও খোবোর, কপোষয, ভবষ, পভরজবশ বো িুজখ গ্রহর্ রোর ওষুর্ কেজ গুরুতর অ্যোিোভজণ

প্রভতভিয়্ো হজয়্ভেি

 ক োভিড-19 হজয়্ভেি এবিং কিোজন্োজলোন্োি অ্যোভিবভড অ্েবো ন্িোজিজেি ভেরোি ভেজয়্ ভচভ ৎেো রো হজয়্ভেি
 ক োভিড-19 েিংিিজর্র পজর িোভিভেজেি ইন্জেজিটভর ভেজরোি (MIS-C বো MIS-A) র্রো পজড
 করোগ প্রভতজরোর্ বযবস্থ্ো েুবণি (কযিন্, এইচআইভি েিংিির্, যোন্সোর)
 প্রভতজরোর্ েিতো েুবণি োরী ওষুর্ বো কেরোভপ কন্ন্
 রক্ত জিোট বোাঁর্োর েোজে েিংভিষ্ট অ্েুস্থ্তো আজে
 রক্ত পোতিো রোর ওষুর্ কেবন্ জরন্
 কহপোভরন্-ইন্ভডউেড থ্রজবোেোইজটোভপভন্য়্োর (HIT) ইভতহোে আজে
 বতণ িোজন্ গিণ বতী বো স্তন্যপোন্ রোজেন্
 ডোিণোি ভফিোর ভন্জয়্জেন্

ফরি পযণোজিোচন্ো জরজেন্
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তোভরখ

ইভিউন্োইজজশন্ অ্যো শন্ ক োয়্যোভিশন্ (IAC) ভিভন্িং যোচোই তোভি ো কেজ প্রোপ্ত স্বী ৃ ভতর েোজে েোিঞ্জেযপূর্ণ

1

এই পৃষ্ঠোটি ইেো ৃ তিোজব ফোাঁ ো রোখো হজয়্জে।

ক োভিড-19 টি োর জন্য প্রো -টি ো কেবন্ যোচোই
তোভি ো
স্বোস্থ্যজেবোর কপশোেোরজের জন্য তেযোবিী
ক োভিড-19 টি োর ভন্েোভন্ ন্ীভত ভন্জেণ ভশ োর বযোপোজর আরও তেয জোন্জত, কেখুন্ https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/ info-byproduct/clinical-considerations.html.

টি ো কেবজন্র চচণো েিংিোন্ত উপজেষ্টো ভিটির অ্ভতভরক্ত তেয কপজত টি ো কেবজন্র েোর্োরর্ ন্ীভত ভন্জেণ ভশ ো, কেখুন্
https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html.

ক োভিড-19 টি োগুভি ভিন্ন বয়্ঃজগোষ্ঠীর জন্য অ্ন্ুজিোভেত এবিং কপভশর িজর্য েুটি কডোজজর ভেভরজজ বো এ

কডোজজ কেওয়্ো হয়্।

টি ো পর্য

অ্ন্ুজিোভেত বয়্ঃজগোষ্ঠী

ভেভরজ

ির্যবতী েিয়্

ফোইজোর-বোজয়্োএন্জট ক োভিড-19 টি ো

12 বের বো তোর কবভশ বয়্েী

2টি কডোজ

21 ভেন্

িডোন্ণো ক োভিড-19 টি ো

18 বের বো তোর কবভশ বয়্েী

2টি কডোজ

28 ভেন্

ইয়্োন্জেন্ ক োভিড-19 টি ো (জন্েন্ অ্যোন্ড জন্েন্)

18 বের বো তোর কবভশ বয়্েী

1টি কডোজ

প্রজযোজয ন্য়্

ক োজন্ো পজর্যর অ্ন্ুজিোভেত বয়্ঃজগোষ্ঠীর বভহিূণ ত ক োজন্ো বযভক্তর টি োটি কন্ওয়্ো উভচত ন্য়্।

কযেব বযভক্তর ক োভিড-19 টি ো কেবজন্ ক োজন্ো ভবভর্ভন্জষর্ কন্ই তোজের জন্য টি ো কেবজন্র পজর পযণজবেজর্র েিয়্
▪ 30 ভিভন্ট:

▪ 15 ভিভন্ট:

o ক োজন্ো টি ো বো ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি কন্ওয়্ো কেরোভপ কেজ েজে েজে
কযজ োজন্ো তীব্রতোর অ্যোিোভজণ

o অ্ন্যোন্য েব বযভক্ত

প্রভতভিয়্ো কেখো কেওয়্োর ইভতহোে

o ভিন্ন র্রজন্র ক োজন্ো ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্োর কেজত্র ভন্জষর্োজ্ঞো
(কযিন্, কযেব বযভক্তর mRNA টি ো কন্ওয়্োর কেজত্র ভন্জষর্োজ্ঞো আজে
তোরো ইয়্োন্জেন্ (জন্েন্ অ্যোন্ড জন্েন্ ক োভিড-19 টি ো) কন্ন্
o ক োজন্ো োরজর্ অ্যোন্োফোইিযোভিজের ইভতহোে আজে

ক োভিড-19 টি ো এবিং অ্ন্য টি োর েহপ্রজয়্োগ
ক োভিড-19 টি ো এবিং অ্ন্যোন্য টি ো েিয়্ ভন্ভবণজশজষ প্রজয়্োগ রো হজত পোজর। এর িজর্য এ ই েোেোজত পর পর ক োভিড-19 টি ো ও অ্ন্যোন্য টি ো কন্ওয়্োও অ্ন্তিুণ ক্ত রজয়্জে।
অ্ন্যোন্য টি ো ক োভিড-19 টি ো কেবজন্র পজর বো আজগ কযজ োজন্ো েিজয়্ও প্রজয়্োগ রো হজত পোজর।

1. আপন্োর ভ আজ অ্েুস্থ্ িোগজে?
গুরুতর অ্েুস্থ্তো েো জিই কয টি োর োযণ োভরতো জি যোয়্ বো ভবরূপ প্রভতভিয়্ো

কেবন্ োরীর েুটি কডোজজর িজর্য প্রেি কডোজ কেবজন্র আজগ কহো বো ন্ো কহো এই

কবজড যোয়্ এিন্ ক োজন্ো প্রিোর্ কন্ই, তবুও েত ণ তো ভহজেজব িোিোভর কেজ

প্রস্তোবন্োটি প্রজযোজয হজব। টি ো কেওয়্ো হজব ভ ন্ো শুর্ুিোত্র এই ভেদ্ধোন্ত কন্ওয়্োর জন্য

গুরুতর অ্েুস্থ্ করোগীজের টি ো কেবন্ অ্েুস্থ্তো কেজর ন্ো যোওয়্ো পযণন্ত স্থ্ভগত

বতণ িোন্ বো অ্তীজতর েিংিির্ িূিযোয়্ন্ রজত িোইরোি বো কেজরোিভজ োি পরীেোর

রোখোই কেয়্।

েুপোভরশ রো হজে ন্ো।

ক োজন্ো বযভক্তর SARS-CoV-2 েিংিির্ হজয়্ েো জি ভতভন্ যতভেন্ ন্ো গুরুতর

িৃেু অ্েুস্থ্তো েো ো বযভক্তজের টি ো কেওয়্ো কযজত পোজর। ক োজন্ো বযভক্ত

অ্েুস্থ্তো কেজ কেজর উঠজেন্ এবিং ভন্িৃ তবোে বন্ধ ন্ো রজেন্ ততভেন্ অ্বভর্ টি ো

অ্যোভিবোজয়্োটি ভন্জি টি ো কেবন্ বন্ধ রোখজবন্ ন্ো।

কেবন্ বন্ধ রোখজত হজব। েুই-কডোজজর টি োর কেজত্র SARS-CoV-2 েিংিির্
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ক োভিড-19 টি োর জন্য প্রো -টি ো কেবন্ যোচোই
তোভি ো
স্বোস্থ্যজেবোর কপশোেোরজের জন্য তেযোবিী
2. আপভন্ ভ

খজন্ো ক োভিড-19 টি োর ক োজন্ো কডোজ ভন্জয়্জেন্?

ক োভিড-19 টি োগুভি পোরস্পভর প্রভতস্থ্োপন্জযোগয ন্য়্।

(অ্ন্তত 28 ভেজন্র বযবর্োজন্ পৃে কডোজ)। যভে েুটি ভিন্ন mRNA ক োভিড-19

েুই কডোজজর পজর্যর কেজত্র কিভড যোি কর ডণ, টি ো কেবন্ েিংিোন্ত তজেযর ভেজেি
এবিং টি ো কেবন্ কর ডণ োডণ কেজখ প্রেজি কয পর্যটি কন্ওয়্ো হজয়্জে তো ভন্র্ণোরর্
রুন্। যভে প্রেি কডোজজর জন্য টি োর পর্য ী ভেি তো কবোিো ন্ো যোয়্ বো আর কেই
তেয ন্ো েোজ , তোহজি ভবেযিোন্ কযজ োজন্ো mRNA টি ো প্রজয়্োগ রো কযজত পোজর

টি োর েুটি কডোজ অ্েোবর্োন্তোবশত কন্ওয়্ো হয়্, তোহজি পজর্যর আর ক োজন্ো
অ্ভতভরক্ত কডোজ ন্ো ভন্জত পরোিশণ কেওয়্ো হজে।
যোরো পরীেোিূি টি ো ভন্জয়্জেন্ তোজের পরীের্ স্পন্েজরর েোজে পরোিশণ জর ঠি
রো উভচত কয তোজের আর অ্ভতভরক্ত কডোজ কন্ওয়্ো েম্ভব ভ ন্ো।

যোরো যুক্তরোজের বোইজর ক োভিড-19 টি ো ভন্জয়্জেন্:
▪ যোরো FDA- অ্ন্ুজিোভেত ক োভিড-19 টি োর েুপোভরশ ৃ ত েব টি কডোজ

▪ যোরো WHO-এর েুপোভরশ ৃ ত আপৎ োিীন্ বযবহোজরর জন্য তোভি োিু ক্ত

ভন্জয়্জেন্ তোজের আর ক োজন্ো অ্ভতভরক্ত কডোজ কন্ওয়্োর ের োর কন্ই। যোরো

কযজ োজন্ো টি োর েব টি েুপোভরশ ৃ ত কডোজ পোন্ভন্, তোকেরক েম্পূর্ণ FDA-

FDA- অ্ন্ুজিোভেত এিন্ ক োভিড-19 টি োর প্রেি কডোজ ভন্জয়্জেন্ কযটির জন্য

অ্ন্ুজিোভেত এ টি ক োভিড-19 টি োর ভেভরজ কেওয়্ো হজত পোজর। ক োজন্ো FDA-

েুটি কডোজ প্রজয়্োজন্, তোজের যুক্তরোজে টি োর ভেভরজ আবোর শুরু রোর ের োর

অ্ন্ুজিোভেত ক োভিড-19 টি ো প্রজয়্োজগর আজগ FDA-অ্ন্ুজিোেন্হীন্ টি োর কশষ

কন্ই ভ ন্তু তোরো েুপোভরশ ৃ ত েিজয়্র যতটো েম্ভব োেো োভে েিজয়্ ভিতীয়্ কডোজ

কডোজজর পজর অ্ন্তত 28 ভেন্ অ্জপেো রুন্।

কন্জবন্।

▪ যোরো WHO-এর েুপোভরশ ৃ ত আপৎ োিীন্ বযবহোজরর জন্য তোভি োিু ক্ত ন্য়্

▪ যোরো WHO-এর েুপোভরশ ৃ ত আপৎ োিীন্ বযবহোজরর জন্য তোভি োিু ক্ত ক োজন্ো

এবিং FDA-এর অ্ন্ুজিোেন্হীন্ ক োজন্ো ক োভিড-19 টি োর েব টি বো ভ েু

টি োর েব টি েুপোভরশ ৃ ত কডোজ পোন্ভন্, তোকেরক এ টি FDA-অ্ন্ুজিোভেত

েুপোভরশ ৃ ত কডোজ ভন্জয়্জেন্ তোজেরজ েম্পূর্ণ FDA-অ্ন্ুজিোভেত এ টি

ক োভিড-19 টি োর অ্ভতভরক্ত িোত্রো কেওয়্োর ের োর কন্ই । বতণ িোজন্ যুক্তরোজে

ক োভিড-19 টি োর ভেভরজ কেওয়্ো হজত পোজর। ক োজন্ো FDA-অ্ন্ুজিোভেত

অ্ন্ুজিোভেত ক োভিড-19 টি োর বযবহোজরর জন্য অ্ন্তবণতী ভন্েোভন্ ভবজবচন্োগুভি

ক োভিড-19 টি ো প্রজয়্োজগর আজগ অ্ন্ুজিোেন্হীন্ FDA- টি োর কশষ কডোজজর

কেখুন্ (https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/

পজর অ্ন্তত 28 ভেন্ অ্জপেো রুন্।

clinical-considerations.html)। এজত আপৎ োিীন্ বযবহোজরর জন্য WHOএর েুপোভরশ ৃ ত টি োর এ টি তোভি ো কেওয়্ো আজে।

3. আপন্োর ভ

খজন্ো এগুভিজত অ্যোিোভজণ হজয়্জে:

• ভন্জচরগুভিেহ ক োভিড-19 টি োর ক োজন্ো উপোেোন্:
o

পভিইভেভিন্ গ্লোইজ োি (PEG),যো কজোিোপ এবিং ক োিন্স্কভপ পদ্ধভতর জন্য প্রস্তুভতর ওষুজর্র িজতো ভ েু ওষুজর্ পোওয়্ো যোয়্

o

পভিেরজবট, কযটি ভ েু টি ো, ভফল্ম ভেজয়্ কিোডো টযোবজিট এবিং ইন্ট্রোজিন্োে কেরজয়্জড েোজ

• ক োভিড-19 টি োর আজগর কডোজ
যোজের আজগ ক োজন্ো ক োভিড-19 টি ো ভন্জয়্ েজে েজে অ্যোিোভজণ

প্রভতভিয়্ো* হজয়্ভেি বো

টি োর ক োজন্ো উপোেোজন্ অ্যোিোভজণ হয়্ বজি জোন্ো কগজে (র্রো পজডজে) তোজের টি োটি কন্ওয়্ো

কন্ওয়্োর বযোপোজর েত ণ তো অ্বিবন্ রজত হজব, এিন্ভ ক োন্ উপোেোন্ কেজ কেই অ্যোিোভজণ
প্রভতভিয়্ো হজে তো ন্ো জোন্ো েো জিও।

বোরর্।
যোজের ক োজন্ো mRNA ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্ো বোরর্ তোরো mRNA টি োগুভির ক োজন্োটির
(ফোইজোর-বোজয়্োএন্জট বো িডোন্ণো) কডোজ ভন্জত পোরজবন্ ন্ো। যোজের ক োজন্ো mRNA ক োভিড19 টি ো কন্ওয়্ো বোরর্ (তোর িজর্য যোজের PEG†-কত অ্যোিোভজণ আজে বজি জোন্ো কগজে [র্রো
পজডজে]) তোজেরজ ইয়্োন্জেন্ ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্োর েিয়্ েত ণ েো জত হজব।
ইয়্োন্জেন্ ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্ো বোরর্ এিন্ বযভক্তজের (তোর িজর্য যোজের পভিেরজবজট *

*যভে টি ো কেবন্ োরী েজে েজে অ্যোিোভজণ প্রভতভিয়্ো কেখো কেওয়্োর ইভতহোজের েো জোন্োন্, তোহজি প্রেোন্ োরীরো
ভন্র্ণোরর্ রোর কচষ্টো রজবন্ কয টি ো কেবজন্র পজর কেখো কেওয়্ো প্রভতভিয়্ো েোর্োরর্ত টি ো কেবজন্র পজরই কেওয়্ো
অ্যোিোভজণ প্রভতভিয়্োর েোজে েোিঞ্জেযপূর্ণ ভ ন্ো, কযিন্ কিজেোজিগোি প্রভতভিয়্ো বো টি ো কেবজন্র পোশ্বণ প্রভতভিয়্ো (যো
ক োজন্ো mRNA ক োভিড-19 টি োর ভিতীয়্ কডোজ ভন্জত বোরর্ জর কেওয়্োর োরর্ ন্য়্)।
†পভিইভেভিন্ গ্লোই ি (PEG) েুটি mRNA ক োভিড-19 টি োরই এ টি উপ রর্, এবিং পভিেরজবট 80 ইয়্োন্জেন্
ক োভিড-19 টি োর এ টি উপ রর্। PEG ও পভিেরজবট গঠন্গত ভে কেজ এজ অ্পজরর েোজে েম্পভ ণ ত হওয়্োয়্
এই েুই কযৌজগর িজর্য পোরস্পভর -প্রভতভিয়্োজভন্ত অ্ভতেিংজবেন্শীিতো কেখো ভেজত পোজর।

অ্যোিোভজণ আজে বজি জোন্ো কগজে [র্রো পজডজে]) mRNA ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্োর েিয়্
েত ণ েো জত হজব।
যোজের এিন্ ক োজন্ো টি ো বো ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি কন্ওয়্ো কেরোভপজত েজে েজে অ্যোিোভজণ
প্রভতভিয়্ো কেখো কেওয়্োর ইভতহোে আজে যোজত ভবভবর্ উপোেোন্ রজয়্জে, যোর িজর্য এ বো
এ োভর্ উপোেোন্ ক োজন্ো ক োভিড-19 টি োজতও আজে, তোজেরজ কেই ক োভিড-19 টি ো
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ক োভিড-19 টি োর জন্য প্রো -টি ো কেবন্ যোচোই
তোভি ো
স্বোস্থ্যজেবোর কপশোেোরজের জন্য তেযোবিী
ক োভিড-19 টি োর উপোেোন্*
ভববরর্

ফোইজোর-বোজয়্োএন্জট mRNA ক োভিড19 টি ো

িডোন্ণো mRNA ক োভিড-19 টি ো

ইয়্োন্জেন্ ক োভিড-19 টি ো

েভিয়্ উপ রর্

ভন্উভলওেোইড-েিংজশোভর্ত mRNA যোজত
SARS-CoV-2-র িোইরোি স্পোই (S)
গ্লোইজ োজপ্রোটিন্ এন্জ োড রো আজে

ভন্উভলওেোইড-েিংজশোভর্ত mRNA যোজত SARSCoV-2-র িোইরোি স্পোই (S) গ্লোইজ োজপ্রোটিন্
এন্জ োড রো আজে

িোইরোি কিক্টর; ভর ভবন্যোি, অ্ন্ু রজর্ অ্েি
Ad26 কিক্টর, যোজত SARS-CoV-2 স্পোই
(S) কপ্রোটিজন্র এ টি ভস্থ্ভতশীি ববভচত্রয এন্জ োড
রো আজে

ভন্ভিয়্ উপ রর্

2[(পভিইভেভিন্ গ্লোই ি {PEG})- 2000]-N, Nডোইজটট্রোভডেোইজিভেটোিোইড
1,2-ভডভেয়্োরজয়্ি-এেএন্-গ্লোইজেজরো-3ফেজফোজ োিোইন্
ক োজিজেরি
(4-হোইড্রভিভবউটিি)
অ্যোজোজন্ভডভয়্ি)ভবে(কহজিন্-6,1-ডোভয়্ি)ভবে(2কহিোইিজড োজন্োজয়্ট)
কেোভডয়্োি কলোরোইড
কিোজন্োজবভে পটোভশয়্োি ফেজফট
পটোভশয়্োি কলোরোইড
ডোইজবভে কেোভডয়্োি ফেজফট ডোইহোইজড্রট
েুজিোজ

PEG2000-DMG: 1,2-ভডভিভরজেোভয়্ি-রযো গ্লোইজেরি, কিেভিপভিইভেভিন্ গ্লোই ি
1,2- ভডভেয়্োরজয়্ি-এেএন্-গ্লোইজেজরো-3ফেজফোজ োিোইন্
ক োজিজেরি
SM-102: কহপ্টোজড োন্-9-yl 8-((2হোইড্রভিইেোইি) (6-oxo-6-(আন্ভডেোইলভি)
কহিোইি) অ্যোভিজন্ো) অ্ক্টোজন্োজয়্ট
কট্রোজিেোিোইন্
কট্রোজিেোিোইন্ হোইজড্রোজলোরোইড
অ্যোভেটি অ্যোভেড
কেোভডয়্োি অ্যোভেজটট
েুজিোজ

পভিেরজবট-80
2-হোইড্রভিজপ্রোভপি-ভবটো-েোইজলোজডিভট্রন্
(HBCD)
েোইভট্র অ্যোভেড কিোজন্োহোইজড্রট
ট্রোইজেোভডয়্োি েোইজট্রট ডোইহোইজড্রট
কেোভডয়্োি কলোরোইড
ইেোন্ি

*এই টি োগুভির ক োজন্োটিজত ভডি, ভজজিটিন্, িযোজটি বো ভপ্রজোজিণ টিি কন্ই।

ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্োর পজর অ্যোিোভজণ প্রভতভিয়্োর েম্ভোবয ববভশষ্টয, কিজেোজিগোি প্রভতভিয়্ো এবিং টি োর পোশ্বণ প্রভতভিয়্ো
কযেব করোগী টি ো কেবজন্র পজর উপেজগণ িু গজেন্, তোজের এটিওিভজ (অ্যোিোভজণ

ও উপেজগণর েোরর্ীটি েহোয়্ উপ রর্ ভহজেজব কেখোর জন্য, তজব তো েম্পূর্ণ ভববরর্

প্রভতভিয়্ো, কিজেোজিগোি প্রভতভিয়্ো বো টি োর পোশ্বণ প্রভতভিয়্োেহ) ভন্র্ণোরর্ রো

ন্োও হজত পোজর, করোগীজের েব িের্ বো উপেগণ ন্োও কেখো ভেজত পোজর। প্রেোন্ োরীরো

গুরুত্বপূর্ণ যোজত ক োজন্ো বযভক্ত টি োর অ্ভতভরক্ত কডোজ (ক োজন্ো mRNA ক োভিড-19

অ্েুস্থ্তো ভন্র্ণোরর্ এবিং তো যেোযেিোজব ভন্য়্েজর্র জন্য করোগীজ িূিযোয়্জন্র েিয়্

টি োর ভিতীয়্ কডোজেহ) ভন্জত পোজরন্ ভ ন্ো তো ঠি

তোজের ভন্েোভন্ ভবজবচন্ো প্রজয়্োগ রজবন্।

েজে েজে অ্যোিোভজণ

ববভশষ্টয

রো যোয়্। ভন্জচ কেওয়্ো িের্
প্রভতভিয়্ো

(অ্যোন্োফোইিযোভিেেহ)

টি ো কেবজন্র পজরর েিয়্

কবভশরিোগই টি ো কেবজন্র 15-30 ভিভন্ট পজর
ঘজট

কিজেোজিগোি প্রভতভিয়্ো

টি োর পোশ্বণ প্রভতভিয়্ো
(স্থ্োন্ীয়্ এবিং তজের)
টি ো কেবজন্র পজর গডপডতো 1 কেজ 3 ভেজন্র

কবভশরিোগই টি ো কেবজন্র 15 ভিভন্ট পজর ঘজট

িজর্য ঘজট (যোর কবভশরিোগই টি ো কেবজন্র
পজরর ভেজন্ ঘজট)

িের্ এবিং উপেগণ
েজে েজে অ্যোিোভজণ

ববভশষ্টয

প্রভতভিয়্ো

(অ্যোন্োফোইিযোভিেেহ)

শোরীভর

ভন্য়্ভত ঘভন্জয়্ আেোর অ্ন্ুিূভত
~90% িোন্ুজষর িজর্য প্রুভরটোে, আটিণ যোভরয়্ো,

ভ উটযোভন্য়্োে

েোভশিং, অ্যোভঞ্জওইভডিোেহ অ্যোন্োফোইিযোভিে
ঘটিত ত্বজ র উপেগণ কেখো কগজে

কিজেোজিগোি প্রভতভিয়্ো

টি োর পোশ্বণ প্রভতভিয়্ো
(স্থ্োন্ীয়্ এবিং তজের)

ঠোন্ডো বো গরি িোগো

জ্বর, ঠোন্ডো িোগো, লোভন্ত

ভববর্ণতো, ডোয়্োজফোজরভেে, চটচজট ত্ব , িুখ গরি হজয়্ ওঠোর

ইজঞ্জ শজন্র স্থ্োজন্ বযেো, এভরভেিো বো কফোিো,

অ্ন্ুিূভত

টি ো কেবজন্র হোজত ভিম্ফোজডজন্োপযোভে

িোেো কঘোরো, িোেো হোি ো হজয়্ যোওয়্ো, েোিভয়্ অ্জচতন্তো
স্নোয়্ু েিংিোন্ত

ভবভ্রোভন্ত, ভস্থ্ভতভবন্যোে হোরোজন্ো, িোেো কঘোরো,

(প্রোয়্ই কপ্রোজড্রোিোি উপেজগণর জয়্ কেজ ন্ড বো ভিভন্ট পজর),

িোেো হোি ো হজয়্ যোওয়্ো, েুবণিতো, িূেণো যোওয়্ো

েুবণিতো, েৃভষ্টশভক্তজত পভরবতণ ন্ (কযিন্ আজিোর ভশখো েপ্ েপ্

িোেো বযেো

রো, েৃভষ্টশভক্তজত ত্রুটি), েবর্শভক্তজত পভরবতণ ন্
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ক োভিড-19 টি োর জন্য প্রো -টি ো কেবন্ যোচোই
তোভি ো
স্বোস্থ্যজেবোর কপশোেোরজের জন্য তেযোবিী
েজে েজে অ্যোিোভজণ প্রভতভিয়্ো

ববভশষ্টয

(অ্যোন্োফোইিযোভিেেহ)

শ্বেন্ েিংিোন্ত

িোস্কু জিোজস্কভিটোি

(স্থ্োন্ীয়্ এবিং তজের)

শ্বোে ষ্ট, বুজ েোাঁ েোাঁ শব্দ, ব্রজকোস্পযোজি,

ভিন্ন হজত পোজর; শ্বেজন্র হোর কবজড কগজি উজিগ কবজড

ভিডর, হোইজপোভিয়্ো

কযজত পোজর

হৃেযে এবিং রক্তন্োিী েিংিোন্ত হোইজপোজটন্শন্, টযোভ
গযোজিোইন্জটভেন্োি

টি োর পোশ্বণ প্রভতভিয়্ো

কিজেোজিগোি প্রভতভিয়্ো

ভিন্ন হজত পোজর; েোিভয়্ অ্জচতন্তো েিংভিষ্ট ইজিজির

োভডণয়্ো

েিয়্ হোইজপোজটন্শন্ বো ব্রযোভড োভডণয়্ো হজত পোজর

বভিিোব, বভি রো, তিজপজট ভখি র্রো, কপট
খোরোপ
প্রজযোজয ন্য়্

প্রজযোজয ন্য়্
প্রজযোজয ন্য়্
বভি রো বো কপট খোরোপ কেখো ভেজত

বভিিোব, বভি রো

পোজর

প্রজযোজয ন্য়্

িোয়্োিভজয়্ো, আথ্রণোিভজয়্ো

টি োর েুপোভরশ
েজে েজে অ্যোিোভজণ প্রভতভিয়্ো

ববভশষ্টয

(অ্যোন্োফোইিযোভিেেহ)

টি োর পোশ্বণ প্রভতভিয়্ো

কিজেোজিগোি প্রভতভিয়্ো

(স্থ্োন্ীয়্ এবিং তজের)

প্রেি কডোজজ যভে ক োজন্ো
mRNA ক োভিড-19 টি ো
কন্ওয়্ো হয়্, তোহজি ভ ভিতীয়্ ন্ো

হযোাঁ

হযোাঁ

কডোজজও ভ mRNA টি ো
কন্ওয়্ো েুপোভরশ ৃ ত?
স্বোস্থ্যজেবো
প্রেোন্ োরী
এবিং
স্বোস্থ্য
ভবিোগও
ভলভন্ োি
ইভিউন্োইজজশন্
কেফটি
অ্যোজেেজিি
COVIDvax
প্র জের
োে
কেজ
পরোিশণ
চোইজত
পোজর
(https://www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html) োরর্ যুক্তরোজে বেবোে োরী ক োজন্ো করোগীর জটিি ক োভিড-19 টি োর েুরেোিূি প্রশ্নগুভি CDC ভন্জেণ ভশ োয়্ েহজজ
ন্োও পোওয়্ো কযজত পোজর।

স্বোস্থ্যজেবো কপশোেোরজের অ্ভবিজব কেখো কেওয়্ো অ্যোিোভজণ

ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি কেওয়্ো টি োর কেজত্র ভবজশষ জর ভ জশোর ভ জশোরীজের

প্রভতভিয়্ো শন্োক্ত রোর েোজে অ্িযস্ত হজত

িজর্য েোিভয়্ অ্জচতন্ত কেখো ভেজত পোজর। পজড ভগজয়্ আঘোত িোগো এবিং

হজব, তোর িজর্য অ্যোন্োফোইিযোভিে অ্ন্তিুণ ক্ত আজে, এবিং তোজেরজ টি ো প্রজয়্োজগর েিয়্ এেজবর

েোিভয়্ অ্জচতন্তোর প্রভতভিয়্ো ভন্য়্েজর্র জন্য যেোযে পদ্ধভত কযন্ হোজতর

ভচভ ৎেো রোর বযোপোজরও েুেে হজত হজব। ক োভিড-19 টি ো প্রজয়্োজগর পজর যভে ক োজন্ো গুরুতর
অ্যোন্োফোইিযোভক্ট প্রভতভিয়্ো কেখো কেয়্ তোহজি অ্যোিোভজণ

প্রভতভিয়্ো িোজন্োর জন্য েত্ত্বর কযন্ যেোযে

ভচভ ৎেো কেবো পোওয়্ো যোয়্। ক োভিড-19 টি োেোন্ ক জে অ্যোন্োফোইিযোভিে ভন্য়্ের্ | অ্ভতভরক্ত
ভন্জেণ ভশ োর জন্য CDC কেখুন্। https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-byproduct/pfizer/anaphylaxis-management.html

োজে েোজ । ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্োর পজর েবোইজ অ্ন্তত 15 ভিভন্জটর
জন্য পযণজবের্ রোর েুপোভরশ রো হজে। পযণজবের্ চিো োজি করোগীরো
অ্জ্ঞোন্ হজয়্ পডজি আঘোজতর িুাঁ ভ

িোজন্োর জন্য তোজেরজ বভেজয়্ বো শুইজয়্

রোখজত হজব। যভে েোিভয়্ অ্জচতন্তো বোজড, তোহজি উপেগণ ন্ো িো পযণন্ত
করোগীজেরজ পযণজবের্ রজত হজব।

4. আপন্োর ভ
খজন্ো অ্ন্য ক োজন্ো টি ো (ক োভিড-19 টি ো েোডো) বো ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি কন্ওয়্ো কেরোভপ কেজ অ্যোিোভজণ
প্রভতভিয়্ো হজয়্ভেি?
অ্ন্য ক োজন্ো টি ো বো ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি কন্ওয়্ো কেরোভপজত (কযিন্, ইন্ট্রোিোস্কু িোর,

অ্যোিোভজণ ে-ইভিউজন্োিভজজের েোজে পরোিশণ রোর েো ভবজবচন্ো রো কযজত পোজর। টি ো

ইন্ট্রোজিন্োে, বো েোবভ উটযোভন্য়্োে টি ো বো কেরোভপ যো ক োভিড-19 টি োর উপোেোজন্র েোজে

কেবজন্র ভবজবচন্োর িজর্য অ্ন্তিুণ ক্ত রজয়্জে SARS-CoV-2-এর েিংস্পজশণ আেোর িুাঁ ভ , ক োভিড-

েম্পভ ণ ত ন্য়্) েজে েজে (4 ঘণ্টোর িজর্য) ক োজন্ো অ্যোিোভজণ

19-এর েরুর্ গুরুতর অ্েুস্থ্তো বো িৃতুযর িুাঁ ভ , অ্তীজত ক োভিড-19 েিংিির্, ক োভিড-19

প্রভতভিয়্ো কেখো কেওয়্োর ইভতহোে

েো জি তো বতণ িোজন্ অ্ন্ুজিোভেত ক োভিড-19 টি োর কেজত্র েত ণ তো ভহজেজব ভবজবচন্ো রো

টি ো কেবজন্র পজর অ্যোন্োফোইিযোভিজের অ্জোন্ো িুাঁ ভ এবিং অ্যোন্োফোইিযোভিে হজি েজে েজে

হজব। টি ো প্রজয়্োগ কযজত পোজর, তজব করোগীজেরজ গুরুতর অ্যোিোভজণ

কেবন্ োরীজ পভরচযণো রো ের োর হজি তো ভেজত পোরোর েোিেণয। টি োেোজন্র পজর এই

প্রভতভিয়্ো কেখো

কেওয়্োর অ্জোন্ো িুাঁ ভ র বযোপোজর উপজেশ ভেজত হজব এবিং কেই িুাঁ ভ গুভির েোজে টি ো কন্ওয়্োর
উপ োভরতো ী ী তোও জোভন্জয়্ রোখজত হজব। টি ো কেবন্ স্থ্ভগত রোখো এবিং/বো ক োজন্ো
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ক োভিড-19 টি োর জন্য প্রো -টি ো কেবন্ যোচোই
তোভি ো
স্বোস্থ্যজেবোর কপশোেোরজের জন্য তেযোবিী
5. ভন্েোভন্ ভবজবচন্ো:
প্রভতভিয়্ো

ভবজবচন্ো
18 কেজ 49 বের বয়্স্কো িভহিোরো FDA-অ্ন্ুজিোভেত ক োভিড-19 টি োর কযজ োজন্ো এ টি ভন্জত পোজরন্। তজব ইয়্োন্জেন্
ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্োর পজর তোজেরজ রক্ত জিোট বোাঁর্োেহ থ্রজবোেোইজটোভপভন্য়্োর (TTS) ভবরি, ভ ন্তু বভর্ণত িুাঁ ভ
www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/ janssen-covid19-vaccine এবিং FDA- অ্ন্ুজিোভেত অ্ন্যোন্য ক োভিড-19 টি োর বযোপোজর অ্বভহত রো উভচত।

18 কেজ 49 বের বয়্স্কো িভহিো

TTS এ টি ভবরি িের্ যোজত ভশরো বো র্িন্ীজত গুরুতর রক্ত জিোট বোাঁর্োর ঘটন্ো ঘজট এবিং কয করোগীজের েম্প্রভত ভবন্দুিোত্র
কহপোভরন্ ভেি ন্ো তোজের িজর্যও ন্তু ন্ জর থ্রজবোেোইজটোভপভন্য়্োর েূত্রপোত ঘটজত কেখো যোয়্।
টি ো কেবন্ োরীরো অ্ভতভরক্ত ভশেোিূি উপ রর্ কপজত পোজরন্ এই ভিক কেজ www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.

টি ো বো ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি কেওয়্ো
কেরোভপ েোডোও খোবোর, কপোষয, ভবষ,
পভরজবশ বো িুজখ গ্রহর্ রোর ওষুর্
কেজ গুরুতর অ্যোিোভজণ প্রভতভিয়্ো
হজয়্ভেি

ক োভিড-19 হজয়্ভেি এবিং
কিোজন্োজলোন্োি অ্যোভিবভড অ্েবো
ন্িোজিজেি ভেরোি ভেজয়্ ভচভ ৎেো
রো হজয়্ভেি
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বতণ িোজন্ অ্ন্ুজিোভেত ক োভিড-19 টি ো কেবজন্র কেজত্র টি ো, ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি গ্রহর্ রো কেরোভপ বো ক োভিড-19-এর
টি োর উপোেোজন্র েোজে েম্পভ ণ ত ন্য়্ এিন্ গুরুতর অ্যোিোভজণ

প্রভতভিয়্োেহ অ্যোিোভজণ

প্রভতভিয়্ো বোরর্ বো েত ণ তোযুক্ত

ন্য়্। তজব, োরর্ যোই কহো ন্ো ক ন্ ক োজন্ো বযভক্তর যভে কয ক োজন্ো ভ েু জতই গুরুতর অ্যোিোভজণ

প্রভতভিয়্ো কেখো ভেজয়্

েোজ , তোহজি তোজ টি ো কেবজন্র পজর 30 ভিভন্ট র্জর পযণজবের্ রজত হজব।

আজগ উপেগণেহ বো উপেগণহীন্ SARS-CoV-2 েিংিিজর্র ইভতহোে েো ো বযভক্তজেরজ টি ো কেবন্ রজত হজব। েিংিির্
এবিং টি ো কেবজন্র িজর্য েিজয়্র ক োজন্ো ন্ূযন্তি ভবরভত রোখোর ভবষয়্টি েুপোভরশ ৃ ত ন্য়্।
তজব যভে ক োজন্ো করোগী ক োভিড-19-এর ভচভ ৎেোর জন্য কিোজন্োজলোন্োি অ্যোভিবভড অ্েবো ন্িোজিজেি ভেরোি কপজয়্
েোজ ন্, তোহজি অ্ন্তত 90 ভেজন্র জন্য টি ো কেবন্ স্থ্ভগত রোখো উভচত। অ্ভতভরক্ত তেয ভবেযিোন্ ন্ো হওয়্ো পযণন্ত এটি এ টি
েত ণ তোিূি পেজেপ, যোজত টি ো-েৃষ্ট করোগ প্রভতজরোর্ েিতোর ওপর অ্যোভিবভড ভচভ ৎেোর হস্তজেপ এডোজন্ো যোয়্।
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ক োভিড-19 টি োর জন্য প্রো -টি ো কেবন্ যোচোই
তোভি ো
স্বোস্থ্যজেবোর কপশোেোরজের জন্য তেযোবিী
প্রভতভিয়্ো

ভবজবচন্ো
MIS-C বো MIS-A-র ইভতহোে েো ো বযভক্তজের িজর্য ক োভিড-19 টি ো কেবন্ কেজ অ্ভন্য়্ভেত করোগ প্রভতজরোর্ েিতোর
িুাঁ ভ আজে ভ ন্ো তো জোন্ো কন্ই।
MIS-C বো MIS-A-র ইভতহোে েো ো বযভক্তরো টি ো কেবন্ রজিই িোজিো হয়্। টি ো কেবজন্র ভবজবচন্োর িজর্য অ্ন্তিুণ ক্ত
রজয়্জে:

িোভিভেজেি ইন্জেজিটভর ভেজরোি
ভেি; হয়্ MIS-C (ভশশু) বো MIS-A
(প্রোপ্তবয়্স্ক)

◼

MIS-C বো MIS-A কেজ ভন্েোভন্ িোজব আজরোগযিোি রো, েোজে হৃেযজের োযণ িোপ স্বোিোভব অ্বস্থ্োয়্ ভফজর আেো

◼

গুরুতর ক োভিড-19 হওয়্োর বযভক্তগত িুাঁ ভ (কযিন্, বয়্ে, অ্ন্তভন্ণভহত করোগবযোভর্)

◼

ক োভিড-19 ভিউভন্টিজত েডোজন্ো এবিং আবোর ভন্জজ েিংিোভিত হওয়্োর িুাঁ ভ

◼

এেব অ্েুস্থ্তো হওয়্োর পজর ক োভিড-19 টি োর েুরেো েিংিোন্ত কডটোর অ্িোব আজে

◼

ক োজন্ো ইভিউজন্োিভডউজিটভর কেরোভপর েিয়্ (টি ো কেবজন্র জন্য েোর্োরর্ ন্ীভত ভন্জেণ ভশ ো ভন্জয়্ আরও তেয কপজত
কেখো কযজত পোজর https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/ acip-recs/general-recs/index.html)

কযজহতু েোম্প্রভত প্রিোজর্ কেখো কগজে প্রেিবোর েিংিিজর্র পজর SARS-CoV-2 আবোর েিংিোভিত হওয়্োর িুাঁ ভ

ি, তোই

MIS-C বো MIS-A ইভতহোে েো ো বযভক্তজের উভচত েিংিির্ েম্পূর্ণ কেজর ন্ো ওঠো পযণন্ত এবিং তোজের MIS-C বো MIS-A
র্রো পডোর পজর 90 ভেন্ পযণন্ত টি ো কেবন্ স্থ্ভগত রোখো।
করোগী, তোজের বোবো-িো এবিং তোজের ভন্েোভন্ েি অ্েবো ভবজশষজজ্ঞর েোজে আজিোচন্ো রজি তো ক োভিড-19 টি ো কেবজন্র
ভেদ্ধোন্ত কন্ওয়্োর কেজত্র েহোয়্ হজত পোজর। স্বোস্থ্যজেবো প্রেোন্ োরী এবিং স্বোস্থ্য ভবিোগও ভলভন্ োি ইভিউন্োইজজশন্ কেফটি
অ্যোজেেজিি প্র জের োে কেজ পরোিশণ চোইজত পোজর
www.cdc.gov/vaccinesafety/ensuringsafety/monitoring/cisa/index.html.
ক োভিড-19 টি ো অ্ন্তভন্ণভহত অ্েুস্থ্তো, কযিন্ এইচআইভি েিংিির্ বো অ্ন্যোন্য েভতগ্রস্থ্ করোগ প্রভতজরোর্ বযবস্থ্োযুক্ত বো করোগ

করোগ প্রভতজরোর্ বযবস্থ্ো েুবি
ণ হজয়্
রজয়্জে (এইচআইভি েিংিির্,
যোন্সোর)
প্রভতজরোর্ েিতো েুবণি োরী ওষুর্ বো
কেরোভপ কন্ন্

প্রভতজরোর্ েিতো েুবণি োরী ওষুর্ বো কেরোভপ কন্ওয়্ো বযভক্তজেরজ প্রজয়্োগ রো কযজত পোজর যোজের টি ো কন্ওয়্োর কেজত্র ক োজন্ো
বোরর্ কন্ই।
যোই কহো , অ্জোন্ো টি োর েুরেোর পোশ্বণভচত্র এবিং েভতগ্রস্থ্ করোগ প্রভতজরোর্ বযবস্থ্োযুক্ত বযভক্তজের িজর্য কেগুভির োযণ োভরতোর
বযোপোজর তোজেরজ পরোিশণ কেওয়্ো উভচত, েোজে করোগ প্রভতজরোর্ েিতো িোর েম্ভোবন্ো এবিং তোজেরজ ক োভিড-19-এর হোত
কেজ েুরভেত রোখজত েব েোম্প্রভত ভন্জেণ ভশ ো অ্ন্ুেরর্ রো চোভিজয়্ যোওয়্োর প্রজয়্োজন্ীয়্তোও কবোিোজত হজব।
ক োভিড-19 স্থ্োন্ীয়্ বো ইন্ট্রোআটিণকুিোর ভচভ ৎেোেহ টিণ জেরজয়্ড ভচভ ৎেো ভন্ভবণজশজষ প্রজয়্োগ রো হজত পোজর। করোগ
প্রভতজরোজর্র েিতো পুন্িণোি রোর পজর আবোর টি ো কন্ওয়্ো েুপোভরশ ৃ ত ন্য়্।
অ্ন্য েব টি োর িতই ক োভিড-19 টি োর পর্যও এই করোগীজেরজ কেওয়্ো হজত পোজর, যভে ক োজন্ো ভচভ ৎে করোগীর
রক্তপোজতর িুাঁ ভ র েোজে পভরভচত েোজ ন্ এবিং ভতভন্ ভন্র্ণোরর্ জরন্ কয টি োটি যজেষ্ট েুরেোর েোজে কপভশর িজর্য প্রজয়্োগ রো
কযজত পোজর।

রক্ত জিোট বোাঁর্োর েোজে েিংভিষ্ট
অ্েুস্থ্তো আজে

ACIP েুপোভরশ জরজে কয রক্ত জিোট বোাঁর্োর েোজে েিংভিষ্ট করোগী বো যোরো রক্ত পোতিো রোর ওষুর্ কেবন্ জরন্ তোরো
ইন্ট্রোিোস্কু িোর টি ো কেবজন্র জন্য ভন্ম্নভিভখত পদ্ধভত অ্বিবন্ রজত পোজরন্: টি ো কেবজন্র জন্য এ টি েূক্ষ্ম-গজজর েুাঁ চ (23-

রক্ত পোতিো রোর ওষুর্ কেবন্ জরন্ গজ বো তোর ি িোজপর) বযবহোর রো উভচত, টি ো কেওয়্োর পজর জোয়্গোটি ন্ো ডজি কজোজর চোপ ভেজয়্ অ্ন্তত 2 ভিভন্ট র্জর
রোখজত হজব।

যোরো ভন্য়্ভিত ওষুজর্র অ্িংশ ভহজেজব অ্যোেভপভরন্ বো রক্ত পোতিো োরী ওষুর্ কেবন্ জরন্, তোজেরজ ক োভিড-19 টি ো
কন্ওয়্োর আজগ এই ওষুর্গুভি বন্ধ রজত হজব ন্ো।
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ক োভিড-19 টি োর জন্য প্রো -টি ো কেবন্ যোচোই
তোভি ো
স্বোস্থ্যজেবোর কপশোেোরজের জন্য তেযোবিী
প্রভতভিয়্ো

ভবজবচন্ো
রক্ত জিোট বোাঁর্োেহ থ্রজবোেোইজটোভপভন্য়্োর (TTS) োরর্ ক ন্ ইয়্োন্জেন্ ক োভিড-19 টি োর েোজে েম্পভ ণ ত তো এখন্ও স্পষ্ট ন্য়্, তজব িজন্ হয়্
এটি অ্ন্য এ ভবরি করোগ প্রভতজরোর্ েিতোয়্ হস্তজেপ োরী িের্, যো কহপোভরন্-েৃষ্ট থ্রজবোেোইজটোভপভন্য়্োর (HIT) অ্ন্ুরূপ। আরও তেয
ভবেযিোন্ ন্ো হওয়্ো পযণন্ত, রক্ত জিোট বোাঁর্ো এবিং থ্রজবোেোইজটোভপভন্য়্োর ববভশষ্টযেহ HIT-র িত করোগ প্রভতজরোর্ েিতোয়্ হস্তজেপ োরী ভেজরোজির
ঘটন্োর ইভতহোে আজে এিন্ বযভক্তজেরজ তোজের অ্েুস্থ্তো কেজর ওঠোর 90 ভেন্ পজর বো তোর িজর্যই আজর টি ক োভিড-19 টি ো (কযিন্,
mRNA টি ো) কেওয়্ো উভচত। 90 ভেন্ পজর করোগীজেরজ FDA-অ্ন্ুজিোভেত কযজ োজন্ো ক োভিড-19 টি ো টি ো কেবন্ রোজন্ো কযজত পোজর।
ভবজশষজ্ঞরো িজন্ জরন্ কয ভন্ম্নভিভখত ভবষয়্গুভি ইয়্োন্জেন্ ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্োর পজর েিংভিষ্ট বযভক্তর িজর্য TTS-এর িুাঁ ভ কবভশ
বোডোয়্ ন্ো। এই অ্েুস্থ্তো েো ো বযভক্তজেরজ কযজ োজন্ো FDA-অ্ন্ুজিোভেত ক োভিড-19 টি ো কেওয়্ো কযজত পোজর, যোর িজর্য ইয়্োন্জেন্ ক োভিড-

কহপোভরন্-েৃষ্ট থ্রজবোেোইজটোভপভন্য়্োর
ইভতহোে (HIT)

19 টি োও অ্ন্তিুণ ক্ত রজয়্জে:
◼

কিন্োে থ্রজবোএবভিজজির পূবণ ইভতহোে

◼

কিন্োে থ্রজবোএবভিজজির িুাঁ ভ র োরর্ (কযিন্, বিংশজভন্ত বো প্রোপ্ত থ্রজবোভফভিয়্ো যোর িজর্য ফযোক্টর V িোইজডন্; কপ্রোথ্রভবন্ ভজন্ 20210A
ভিউজটশন্; অ্যোভিফেজফোভিভপড ভেজরোি; কপ্রোটিন্ ভে, কপ্রোটিন্ এে বো অ্যোভিথ্রভবন্ ঘোটভত রজয়্জে)

◼

থ্রজবোেোইজটোভপভন্য়্োর েোজে জভডত ন্য়্ এিন্ অ্ন্যোন্য র্রজন্র রক্ত জিোট বোাঁর্োর পূবণ ইভতহোে

◼

গিণ োবস্থ্ো, প্রেজবর পজরর অ্বস্থ্ো, হরজিোন্ জভন্ত গিণ ভন্জরোর্ উপোেোন্ (কযিন্, এ েোজে িুজখ গ্রহর্ রোর গিণ ভন্জরোর্ , পযোচ, ভরিং) গ্রহর্
রো

টি ো কেবন্ োরীরো অ্ভতভরক্ত ভশেোিূি উপ রর্ কপজত পোজরন্ এই ভিক কেক

www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html.
গিণ বতী বো স্তন্যেোত্রী িভহিোরো বতণ িোজন্ অ্ন্ুজিোভেত কযজ োজন্ো ক োভিড-19 টি ো কেবজন্র কযোগয এবিং তো ভন্জত পোজরন্।
বতণ িোজন্ কযটু কু জোন্ো কগজে তোর ভিভত্তজত ভবজশষজ্ঞরো িজন্ জরন্ কয ক োভিড-19 টি োর পজে গিণ বতী িভহিো বো ভ্রূজর্র ক োজন্ো িুাঁ ভ েৃভষ্ট
রো অ্েম্ভব। FDA-অ্ন্ুজিোভেত ক োভিড-19 টি োগুভি িো বো ভ্রূর্, োজরোরই েিংিির্ েৃভষ্ট রজত পোজর ন্ো। তজব এেব বযভক্তর িজর্য
ক োভিড-19 টি োর েম্ভোবয িুাঁ ভ অ্জোন্ো, োরর্ গিণ বতী িভহিোজের িজর্য টি ো ভন্জয়্ েিীেো রো হয়্ভন্।

বতণ িোজন্ গিণ বতী বো স্তন্যপোন্
রোজেন্

ভেদ্ধোন্ত কন্ওয়্োর েিয়্ গিণ বতী িভহিো এবিং তোজের স্বোস্থ্যজেবো প্রেোন্ োরীজের ভিউভন্টির িজর্য ক োভিড-19 েডোজন্োর িোত্রো, করোগীর ভন্জজর
ক োভিড-19 বহজন্র িুাঁ ভ , করোগীর িজর্য গুরুতর COVID-19 কেখো কেওয়্োর িুাঁ ভ বোডো ও ভ্রূজর্র েম্ভোবয িুাঁ ভ , টি ো কেবজন্র জোন্ো ও
েম্ভোবয উপ োভরতো, টি োর োযণ োভরতো, টি োর পোশ্বণ প্রভতভিয়্ো, এবিং গিণ োবস্থ্োয়্ টি োর েুরেো ভন্জয়্ েীভিত অ্েচ িিবভর্ণত কডটো িোজিো
জর ভবজবচন্ো রো উভচত।
18 কেজ 49 বের বয়্স্কো গিণ বতী, স্তন্যেোত্রী ও প্রেব-পরবতী িভহিোজের ইয়্োন্জেন্ ক োভিড-19 টি ো কন্ওয়্োর পজর TTS কেখো কেওয়্োর িুাঁ ভ
এবিং FDA-অ্ন্ুজিোভেত অ্ন্যোন্য ক োভিড-19 টি োর (কযিন্, mRNA টি ো) বযোপোজর কজজন্ রোখো উভচত।
FDA-অ্ন্ুজিোভেত ক োভিড-19 টি োগুভি এিন্ বয ভক্তদ্র উপর প্রজয়্োগ রো কযজত পোজর যোরো ইজঞ্জ শজন্র িোর্যজি ডোিণোি ভফিোর ভন্জয়্জেন্,
ও যোজের টি ো কন্ওয়্োর বযোপোজর ক োজন্ো বোরর্ বো েত ণ তো অ্বিবজন্র ের োর কন্ই।

ডোিণোি ভফিোর আজে

অ্ভন্য়্ভিতবোজব, এেব বযভক্ত ক োভিড-19 টি োর ক োজন্ো এ টি কডোজ প্রজয়্োজগর পজর ভফিোর ইজঞ্জ শজন্র স্থ্োজন্ বো তোর োেো োভে (েোর্োরর্ত
িুজখ বো কঠোাঁজট) েোিভয়্ িোজব কফোিোিোব িেয রজত পোজরন্। টি ো কেবজন্র পর ডোিণোি ভফিোজরর োেো োভে ক োেোও কফোিো কেখো কগজি টি ো
কেবন্ োরীজ তোজের স্বোস্থ্যজেবো প্রেোন্ োরীর েোজে কযোগোজযোগ রোর পরোিরশণ কেওয়্ো হজে।
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