
 

 
 

 

 

 

ক োভিড-19 টি ো সম্পর্ ে  ষোর্ োর্ধ্ে ব্যভির্ের  ী- ী 
জোনর্ে হর্ব্   

আমোর ক ন টি ো কনওয়ো উভিে? 

এই টিকা নিলে আপিালক আর ককানিড-19’এ আক্রান্ত হলে অসুস্থ হলে হলে িা। ককউ-লকউ 
ককানিড-19’এ জিয অমি অসুস্থ হলে পল়েি কে, হাসপাোলে িনেি  হলে হে।  

টি ো  ীিোর্ব্  োজ  র্র? 

এই টিকা আমালের শরীরলক অযানিেনড তেনর করলে েলে। আমরা ককানিড-19’এর সংস্পলশি আসার 
পলরও আমালের ককািও অসুখ হলে িা, এই অযানিেনড থাকলে পলর। এই টিকালে িাইরাসটা কিই, োই 
এই টিকা নিলে আপিার ককানিড-19 হলে িা। 

ষোর্ োর্ধ্ে ক োর্ র্ের জনয ক োভিড-19’এর ক মন টি ো রর্য়র্ে? 

েেি মালি ষালটার্ধ্ি কোলকলের জিয কেশ কলেকটা অিুলমানেে টিকা রলেলে। এই টিকা নিলে ককানিড-19’এর 
ফলে অসুস্থ হলে হলে িা। এই টিকাগুলো সম্পলকি  অনিক েথয পাওো োলে শহলরর এই ওলেেসাইলট: 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect- yourself-others/covid-19-

vaccines/. 

আভম এই টি ো ভনর্   েভেন সুরভিে থো ব্? 

এই মুহূলেি  আমরা ঠিক েেলে পারে িা কে এই টিকা কেনেি পেিন্ত আপিালক ককানিড-19’এর হাে 
কথলক রক্ষা করলে। টিকা কিওোর পলর সুরক্ষা কলম কেলে েুস্টার কেওো কেলে পালর। 

আমোর স্বোর্যযর ক্রভন  ভ েু সমসযো আর্ে; আভম ভ  টি ো ভনর্ে পোরব্? 

ষালটার্ধ্ি কোলকের জিয এেং োাঁলের ডােলেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃেলরাে ও ফুসফুলসর করালের মলো 
ক্রনিক সমসযা আলে োাঁলের জিযও ককানিড-19’এর সমস্ত টিকাই সুরনক্ষে। ককািও অসুস্থো ো ওষুিপত্র 
খাওোর ফলে োাঁলের করাে প্রনেলরাি ক্ষমো েুেিে হলে কেলে োাঁরা প্রথলম নিলজর নচনকৎসলকর সলে কথা 
েলে নিলে পালরি।  

আমোর অ্যো োভজে  হয়, আভম ভ  টি ো ভনর্ে পোরব্? 

ষালটার্ধ্ি কোলকলের কে mRNA টিকা কেওো হলে োর মলিয ককািও অযানিোলোটিক, েযালটক্স, নডম, 
প্রানিজ পোথি ো রক্তজ পোথি কিই। টিকার কে-লকািও িরলির উপাোলিই োাঁলের অযাোনজি  হে, 
োাঁলের প্রথলম নিলজর নচনকৎসলকর সলে কথা েলে নিলে হলে। আপিালক টিকা কেওোর পর 15 
নমনিট কেখা হলে কে আপিার শরীলর ককািও প্রনেনক্রো কেখা কেে নক িা। ককাি টিকাে কী-কী 
উপাোি আলে োর সম্পূিি োনেকা কেখলে পাওো োলে শহলরর এই ওলেেসাইলট: 

https://www.toronto.ca/home/ covid-19/covid-19-protect-yourself-others/covid-

19-vaccines/ covid-19-about-the-vaccines/ 

আমোর ক োভিড-19 হর্য়ভে , েো সর্েও ভ  আমোর্  টি ো ভনর্ে হর্ব্? 

হযাাঁ, নিলে হলে। ককানিড-19 হওোর পর স্বািানেক কে প্রনেলরাি ক্ষমো েল়ে ওলে, ো কেনশনেি 
িা-ও থাকলে পালর। োই কফর ককানিড-19 হওোর আশঙ্কা থালক। ককানিড-19’এর উপসেি থাকা 
ককািও েযনক্ত েনে টিকা নিলে চাি, োহলে প্রথলম োাঁলক সুস্থ হলে উেলে হলে এেং কস্বচ্ছা-
নিিৃেোলসর সমেটা পার করলে হলে। 
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এই টি ো ভনর্  আভম ভ  অ্সুয হর্ে পোভর? 

এই টিকালে িাইরাসটা কিই, োই এটার কথলক আপিার ককানিড-19 হলে িা। অিযািয টিকা (লেমি 
ফু্ল শট) নিলে কেমি নকেু পার্শ্ি প্রনেনক্রো কেখা কেে, কস-রকমই নকেু কেখা নেলে পালর এই টিকা 
কিওোর পলরও: এমি প্রনেনক্রো সািারিে মাত্র কলেক নেলির জিয থালক। কখোে রাখুি:  

• েুাঁ চ কফাটালিার জাোোটা োেলচ হলেলে নক িা, েযাথা করলথ নক িা ো ফুলে উলেলে নক িা  

• মাথা েযথা হলচ্ছ নক িা, ক্লান্ত োেলে নক িা, কপনশলে েযথা হলচ্ছ নক িা, োাঁলট েযথা হলচ্ছ নক িা  

• জ্বর, শরীর োন্ডা, েনম-েনম িাে, েনম হলচ্ছ নক িা 

• েেলের িীলচ েযথা ো ফুলে োওো অথো েনসকা গ্রনি কেল়ে োওো (এটা খুে কম-ই হে) 

নিেীে কডালজর পর পার্শ্ি প্রনেনক্রো কেখা কেওোর সম্ভােিা কেনশ থালক। কডাজ কিওোর পলর কলেক 
নেি ককলট োওোর পলরও প্রনেনক্রো কথলক কেলে আপিার নচনকৎসলকর সলে কথা েলে নিি।  

এই টি ো ভনর্য় আভম ভ  ভনর্জর স্বোিোভব্  জীব্র্ন ভিরর্ে পোরব্ ? 

টিকা কিওোর পর আপিার শরীলর ককানিড-19’এর নেরুলে িাে কলর করাে প্রনেলরাি ক্ষমো েল়ে 
ওোর জিয েুই সপ্তাহ সমে োেলে পার। েূথেে করাে প্রনেলরাি ক্ষমো (হাডি  ইনমউনিটি) েল়ে 
ওোর জিয সেিানিক সংখযক কোকলক টিকা কপলে হলে। কসই জিয অলিক কেনশ সংখযক কোক টিকা 
িা-পাওো পেিন্ত আমালের জি স্বাস্থয সংক্রান্ত সােিািো অেেম্বি কলর কেলেই হলে। কেমি মাস্ক 
পরা, শারীনরক েূরত্ব েজাে রাখা, অসুস্থ হলে োন়েলেই থাকা।    

এই টি ো আভম ক োথোয় পোব্? 

টিকার কোোি পেিাপ্ত হওোর সলে-সলে েে ো়োোন়ে সম্ভে আোনসকলের টিকা কেওোর জিয 
টরলিার স্বাস্থয নেিাে সহ একসলে নমলে কাজ কলর োলচ্ছ, টরলিা পােনেক কহল্থ, ওিানরও কহল্থ 
টিম ও হাসপাো, ফামিানস ও প্রাথনমক স্বাস্থয ককন্দ্রগুলো। টরলিার জিয একটা ইনমউিাইলজশি প্ল্যাি 
হে শহর-পনরচানেে ইনমউিাইলজশি নক্লনিকগুলো। এর মািযলম সমস্ত আোনসকলক টিকা কেওোর মলো 
িািা সুলোে পাওো োলে। টরলিালে টিকা প্রোি কমিসূনচ সংক্রান্ত সেিলশষ েথয কেওো হলে এই 
শহলরর এই ওলেেসাইলট: https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid- 19-protect-

yourself-others/covid-19-vaccines/ 

আর ভ েু জোনর্ে িোন ভ ? 

নেশে জািলে আপিার নচনকৎসলকর সলে কথা েেুি ো 
toronto.ca/COVID19 কেখুি।  
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