আপনি নে সন্তাি
প্রতোশা েরজেি?
নিজেজে ও আপিার
গজভের সন্তািজে সুরনিত
েরুি
আপিার নিিামূজযে প্রাপে
কোনভড-19 ও ফ্যু টিোর
মাধ্েজম

গভেিতী িারী ও যাাঁরা গভেিতী হওয়ার কেষ্ট েরজেি তাাঁজের েিে তথ্ে

োরণ যাই কহাে িা
কেি আপিার টিো
িাে কেজিি িা

যুক্তরাজ্যে 51,000,000 এরও বেশি
মানুষ তাাঁজ্ের ব াশিড-19 টি ার প্রথম
বডাযটি শনজ্েজ্েন, যার মাজ্ে রজ্েজ্েন
81,000 এরও বেশি গিভেতী নারী।এশপ্রল
2021 বথজ্ গিভেতী নারীজ্ের ব াশিড19 এর টি া বেওো হজ্ে। শনজ্যজ্ ও
আপনার সন্তানজ্ শেনামূজ্লে প্রাপে
ব াশিড-19 ও ফ্লু টি ার মাধ্েজ্ম
সুরশিত রুন।
গভেিতী ও িুজের েুধ্ খাওয়াজেি এমি
িারীজের েিে টিোটি নিরাপে ও োযের।
ে
আপিার িয়স যনে 18 িা তার কিনশ হয়
তাহজয আপনি আপিার কোনভড-19
টিো িুে েরজত পাজরি অথ্িা
কোজিা ওয়াে-ইি কসন্টাজর কযজত
পাজরি। প্রথ্ম ও নিতীয় কডােটি
কিওয়ার পর, নতি মাস পর আপনি
িুস্টার কডাে কিওয়ার েিেও কযাগে
হজিি।

আপিার িয়স যনে 12-17 হয়, তাহজয
আপনি আপিার কোনভড-19 টিো িুে
েরজত পারজিি এিং উভয় কডােই নিজত
পারজিি।
বযসে পার্শ্প্রশতক্রিো
ভ
বেখা শেজ্ত
পাজ্র বসগুজ্লা হজ্ে:
• ইজেেশজির ফজয িাহু জত িেথ্া
• ক্লান্ত যাগা
• মাথ্ািেথ্া
• শরীজর িেথ্া অিুভি হওয়া
• িনম িনম যাগা িা িনম হওয়া
আজরা গুরুতর পার্শ্ প্রনতক্রিয়া
ে
কযমি
অোযাক্রে র
ে প্রনতক্রিয়া িা রক্ত েমাি
িাাঁধ্া খুি নিরয। কোনভড-19 টিোয়
কোজিা
নডম িা প্রাণীে পণে কিই। যাাঁরা নভগাি িা
কভক্রেিানরয়াি েীিিযাপি েজরি তাাঁজের
েিেও এটি নিরাপে।
অক্সজফাডে/অোস্ট্রাজেজিো টিোয় খুি
অল্প পনরমাণ

অোযজোহয থ্াজে নেন্তু তা দেিক্রিি

কমনডনসিস অোন্ড কহযথ্জেয়ার প্রডাক্টস

খািার কযমি পাউরুটিজত যতিু েু থ্াজে
তার োইজত েম।

করগুজযিনর অোজেক্রি (এমএইেআরএ)
েতৃে
ে অিুজমানেত হজত হজি।

টি াটি আমার ব ন প্রজ্োযন?
কোনভড-19 সংিমণ এখজিা েযমাি

এমএইেআরএ এেটি নিিাহী
ে সংস্থা, কযটির
স্পির হজে নডপািে জমন্ট অি কহযথ্
অোন্ড কসাশায কেয়ার। এমএইেআরএ

এিং এটি গভেিতী িারীজের কিজে

নিক্রিত েজর কয টিোটি নিরাপত্তা,

গুরুতর হজত পাজর। নিজেজে ও আপিার

োযোনরতা
ে
ও গুণগত মাজির নেে কথ্জে

গজভের নশশুজে রিা েরার েিে

েজ ার আন্তেোনতে মাি িোয়

আপিার কোনভড-19 টিোর

রাজখ।জোজিা টিো এেিার অিুজমানেত

উভয় কডাে গ্রহণ েরা

হওয়ার পর, এটি নিরাপে ও োযের
ে তা

গুরুত্বপূণ।ে

নিক্রিত েরার েিে এটিজে নিনিড়ভাজি
পযজিিণ
ে
েরা হয়।

গিভেতী নারীজ্ের যনে
টি াটি শ শনরাপে?
কোনভড-19 টিোগুজযা নিরাপে ও
োযের।
ে
ইউজে ও পৃন থ্িীিোপী
হাোজরা গভেি তী িারীজে নিরাপজে

ব াশিড-19 টি া শ আমার
সন্তান ধ্ারণ রার িমতা ও
আমার সন্তানজ্ প্রিাশেত রজ্ে?
আপনি গভেিতী হজত পারজিি নে িা

টিো কেওয়া হজয়জে।

তার উপর কোনভড-19 টিোর কোজিা

ইউজে এর সেয টিোগুজযা স্বাধ্ীি

কিই। টিো আপিাজে িা আপিার

প্রভাি আজে এমি কোজিা প্রমাণ
সন্তািজে কোনভড-19 নেজত পাজরিা।

গভেিতী িারী ও তাাঁজের গজভের সন্তািজের েিে কোনভড-19
টিো সম্পূণ নিরাপে।
ে
টিোটি গভেপাত, নিধ্ানরত
ে সমজয়র
আজগ েন্ম িা মৃত সন্তাি েন্ম হওয়ার সম্ভািিা িৃক্রি েজর
িা।

এই টিোগুজযার কোজিাটিজতই সক্রিয়
ভাইরাস কিই, ফজয আপনি িা
আপিার সন্তাজির কোনভড-19 হওয়ার
কোজিা সম্ভািিা কিই।

তযন নারী ব াশিড-19 টি া
শনজ্েজ্েন?
এখি পযন্ত
ে 81,000 এরও কিনশ
গভেিতী িারী কোনভড-19 টিো
নিজয়জেি।

বযাশনপজ্থ অপ্রতোশিত রক্তপাজ্তর
পার্শ্প্রশতক্রিোর
ভ
সজ্েজ্হর
প্রশতজ্েেনগুজ্লা শনশেড়িাজ্ে পযজ্েিণ
ভ
রা চাশলজ্ে যাজ্ে।

আমার ব াজ্না প্রশ্ন থা জ্ল ো
সাহাজ্যের যনে আশম ব াথাে
যাে?
আপনি যনে কোনভড-19 টিো কিওয়ার
িোপাজর নিক্রিত িা থ্াজেি, তাহজয
আপিাজে উত্তজরর েিে নির্শ্স্ত

ব াশিড-19 টি া শ
ঋতু চিজ্ েোহত

আমার
রজ্ে?

এমএইেআরএ ইউজেজত কোনভড-19
এর টিো কিওয়ার পর মানসজের সমসো
(নপনরয়জডর সমসো) হওয়ার এিং
কযানিপজথ্ অপ্রতোনশত রক্তপাত হওয়ার
পার্শ্ প্রনতক্রিয়া
ে
হজয়জে িজয সজিহ
হওয়ার প্রনতজিেিগুজযা পয াজযােিা
ে
েরজে।
ঋতু েজির পনরিতেিগুজযার েথ্া
োিাজিা হজয়জে কসগুজযা স্থায়ী িয়।
এমএইচআরএ মাশসজ্ র সমসো ও

োয়গায় খুে
াঁ জত হজি। এিএইেএস,
রয়োয েজযে অি নমডওয়াইভস ও
রয়োয েজযে অি অিসজিটিেস
অোন্ড গাইজিােজযাক্রেস্টস আপিাজে
নসিান্ত গ্রহণ েরজত সাহাযে েরজত
পাজর।

গিভেতী নারীজ্ের ব ান টি াটি
গ্রহণ রা উশচত?
আপনি যনে গভেিতী হজয় থ্াজেি এিং
এখজিা কোনভড-19 টিো িা নিজয় থ্াজেি,
তাহজয আপিার েিে ভাজযা হজি

ইংযোজন্ডর ক্রিটিোয কেয়ার করাগীজের প্রায় 20% হজে টিো
িা কিওয়া গভেিতী িারী।

ফাইোর/কিাজয়াএিজিে িা মডািা ে টিো।
এর োরণ হজে এই টিোগুজযা অিোিে
কেজশ আজরা নিস্তৃতভাজি গভোিস্থায়
িেিহার েরা হজয়জে এিং নিরাপত্তার
িোপজর কোজিা উজিগ নেনিত েরা হয়নি।
যনে আপিার প্রথ্ম কডাজের েিে
আপনি ইজতামজধ্ে
অক্সজফাডে/অোস্ট্রাজেজিো টিো নিজয়
থ্াজেি তাহজয নিতীয় কডাজের েিে
আপনি নভন্ন এেটি টিো নিজত
পারজিি।
টিো আপিাজে িা আপিার সন্তািজে
কোনভড-19 নেজত পাজরিা।

আমার প্রথম বডাজ্যর যনে
আশম
অক্সজ্ফাডভ/অোস্ট্রাজ্যজ্ন া
টি া শনজ্ে থা জ্ল আমার শ
শিতীে বডাজ্যর যনে অনে
এ টি টি া বনওো উশচত?
কযসি গভেিতী িারীরা প্রথ্ম কডাজের
েিে অোস্ট্রাজেজিো টিো নিজয়জেি
তারা নিতীয় কডাজের েিে এেটি নভন্ন
টিো নিজত পারজিি। কোনভড-19 এর
নিরুজি েীর্ জময়ানে
ে
সুর িার েিে
নিতীয় কডােটি গুরুত্বপূণ ।ে আপিার
নিতীয় কডাজের েিে এেটি নভন্ন টিো
গ্রহণ েরাটি নিরাপে ও োয ের
ে

এিং এটি িতেমাি নিজেে শিার সাজথ্
সামােসেপূণ।ে
আপিার নিতীয় কডাজের েিে এেটি
নভন্ন টিো গ্রহণ েরার িোপাজর আপনি
যনে নিক্রিত িা থ্াজেি তাহজয এেেি
নমডওয়াই, অিসজিটিনসয়াি িা ক্রেনপর
সাজথ্ আজযােিা েরুি। নসিান্ত গ্রহজণ
সহজযানগতার েিে আপনি রয়ায
েজযে অি অিসজিটিনসয়ািস অোন্ড
গাইজিােজযাক্রেস্টজসর নডনসশি
অোইড অি ভোেনসজিশি ইি
কপ্রগজিক্রিও িেিহার েরজত পাজরি।

আশম শ ব াশিড-19 ও ফ্লু
টি া এ সাজ্থ শনজ্ত পারে?
হোাঁ, আপনি এেসাজথ্ কোনভড-19 ও
ফ্যু েুজিা টিোই নিজত
পারজিি।এেইসাজথ্ এগুজযা কিওয়া
নিরাপে।

আমার শ ব াশিড-19 ও ফ্লু টি া
েুজ্িাই প্রজ্োযন?
হো ।াঁ এিাজরর শীজত আজরা কিনশ
মািুজের ফ্ যূ হওয়ার সম্ভািিা রজয়জে
োরণ
কোনভড-19 পোিজডনমজের সমজয় েম
সংখেে মািুজের মাজে এটির নিরুজি
করাগ প্রনতজরাধ্ িমতা গজড় উ জি।
গজিেণায় কেখা কগজে আপিার যনে
কোনভড-19 ও ফ্যু এেসাজথ্ হয় তাহজয
আপিার গুরুতর অসুস্থ হওয়ার
সম্ভািিা কিনশ। ফ্যু ও কোনভড-19 এর
টিো নিজয তা আপিাজে ও
আপিার আজশ পাজশ যাাঁরা আজেি তাাঁজের
গুরুতর অসুস্থতা কথ্জে রিা েরজি।

গিভেতী নারীজ্ের যনে
ফ্লু টি া শ শনরাপে?
হোাঁ। গজিেণায় কেখা কগজে কয গভোিস্থার
কয কোজিা পযাজয়
ে ফ্যু টিো কিওয়া
নিরাপে।

কযসি িারীরা গভোিস্থায় ফ্যু টিো কিি
তাাঁরা নেেু সুরিা তাাঁজের সন্তািজের
মাজেও স্থািান্তর েজরি, যা তাজের
েীিজির েজয়ে মাস পযন্ত
ে স্থায়ী হয়।
কযসি িারীরা িুজের েুধ্ খাওয়াজেি
তাাঁজের েিে ফ্যু টিো কিওয়া
নিরাপে।

আশম ফ্লূ টি া ব াথাে শনজ্ত পারে?
আপনি কোথ্ায় ফ্যু টিো নিজত পারজিি
তা োিার েিে আপিার নমডওয়াইফ িা

ক্রেনপ সােোনরর সাজথ্ কযাগাজযাগ
েরুি। কোজিা কোজিা এযাোয়,
অোনন্টিোিায নক্লনিজে নমডওয়াইফরা
ফ্ যু টিো নেজত পাজরি। অিেজের
কিজে, আপিার এেটি ক্রেনপ সােোনরর
সাজথ্ অোপজয়ন্টজমজন্টর প্রজয়ােি
হজি।

ফ্লু টি া বনওোর সজ্োত্তম
ভ
সমে
ব ানটি?
কসজেম্বর ও মােে মাজসর মজধ্ে হজে
ফ্যু টিো কিওয়ার সজিাত্তম
ে
সময়। এই
সময়ই ফ্যু সিোইজত কিনশ কেখা যায়।
আপিার গভোিস্থার কয কোজিা পযাজয়
ে
আপনি ফ্যু টিো নিজত পারজিি।
আপিার ক্রেনপ িা আপিার
নমডওয়াইফ আপিাজে এটি কিওয়ার
প্রস্তাি েরজিি।

ফ্লু টি ার সাজ্থ আর ব ান টি া
আশম শনজ্ত পারে?
আপনি হুনপং োনশর টিোও এেই
সমজয় নিজত পারজিি। নেন্তু এেই
সমজয় কিওয়ার েিে ফ্যু টিো নিজত
নিযম্ব েরজিি িা।

সাউথ ইস্ট লন্ডজ্ন আপনার টি া েু
রার যনে ো আপনার স্থানীে ওো ইন শিশনজ্ অংিগ্রহণ রার যনে
পশরেিনভ রুন:nhsselvax.com

আপিার োরণ যাই কহাে িা কেি

