
ক�োন ক�োন ব্যক্তিদের এই ক্ি�ো 
গ্রহণ �রো উক্িত এবং ক�ন

ল�োকদেরদক প্রদ্যেক শী্কোদ� 
সরুক্ষি্ রোখদ্ সোহোযযে কদর

Flu      mmunisation

ফ্লু টিকাদান 
শীত�োল ২০১৯/২০

ছেলে-ছেলেলদর এবং গর্ভ বতী েহিোলদর জন্য তথ্য 
অন্তর্্ভ ক্ত রলেলে



এই হেফলেটটি ব্যাখ্যা 
কলর ছে আপহন হনলজলক 

এবং আপনার ছেলে-
ছেলেলদরলক হকরালব এই 

আসলে শীতকালে ফ্লু  
ছথলক সরুহষিত রাখলত 

সিােতা করলত পালরন, 
এবং ফ্লু  িওোর বহ্্ভত 
ঝঁুহকলত রলেলেন এেন 

সকে ছোকলদর জন্য ছকন 
প্রহত বের তালদর হবনােেূ্য 

টিকা গ্রিণ করা 
গুরুত্বপণূ্ভ।

ফ্লু  �ী? এিো ক্� ক�বল 
মোরোত্ম� ধরদনর সক্েদি -�োক্শ 
নয়? 

ফ্লু  প্রহত বের িে, সা্ারণত শীতকালে, 
ছে কারলণ এটালক কখনও কখনও ছেৌসহুে 
ফ্লু  বো িে। এটি একটি অত্যন্ত সংক্ােক 
্রলনর ছরাগ এবং উপসগ্ভগুলো খবুই 
তাড়াতাহড় ছবলড় ওলে। সহদ্ভ -কাহশ অলনক কে 
গুরুতর িে এবং সা্ারণত গড়ার হদলক এটা 
্ীলর ্ীলর বন্ধ নাক বা নাক হদলে সোলন সহদ্ভ  
ঝরা এবং গো ব্যথা'র েতন উপসগ্ভ হদলে 
শুরু িে। োরাত্মকরালব ফ্লু  আক্ান্ত িওো 
হকন্তু তীব্র ্রলনর সহদ্ভ  কাহশ ছথলক অলনক 
ছবহশ খারাপ িলত পালর।

ফ্লু 'এর সব্ভাহ্ক সা্ারণ উপসগ্ভগুলোলত 
অন্তর্্ভ ক্ত রলেলে জ্বর, কঁাপহুন, োথা ব্যথা, 
ছজাড়া এবং ছপশীলত ব্যথা ও েন্ত্রণা এবং 
অলনক ছবহশ শ্াহন্ত। সসু্থ ব্যহক্তরা সা্ারণত 
দইু ছথলক সাত হদলনর েল্্য ছসলর ওলে, হকন্তু 
এই ছরালগর কারলণ হকেু - হকেু ছোকলদরলক 
িাসপাতালে রহত্ভ  িলত িে, এবং তালদর স্থােী 
অষিেতা বা েত্ৃ্য ও িলত পালর।
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ফ্লু  ক�োন �োরদণ হয়?

ফ্লু  একটি ইনফ্লু লেঞ্া রাইরাস জহনত ছরাগ ছেটা শ্াসনােী এবং ফুসফুসলক সংক্হেত 
কলর। এবং ছেলিত্ এটি একটি রাইরাস জহনত ছরাগ এবং ব্যাকলটহরো (ছরাগজীবাণ)ু 
জহনত নে ছসলিত্ অ্যাহটিবালোটিক হদলে এই ছরালগর হিহকৎসা করা ছেলত 
পালর না। তলব েহদ ফ্লু  আক্ান্ত িওোর কারলণ ছকান সেস্যা ছদখা ছদে 
তািলে অ্যাহটিবালোটিলকর প্রলোজন িলত পালর।

আপক্ন ক্�ভোদব ফ্লু  আক্োন্ত হদত পোদরন? 

েখন একজন সংক্াহেত ব্যহক্ত কালশ বা িঁালি, তখন ছস তার 
েলুখর োোর ছোট ছোট ছফঁাটাে উপহস্থত ফ্লু  রাইরাসগুলোলক 
একটি ব্যাপক এোকাে েড়াে। অন্য ছোলকরা তালদর শ্াসগ্রিলণর 
ো্্যলে এই ছফঁাটাগুলোলকও গ্রিণ করলত পালরন বা ছফঁাটাগুলো 
ছেই তোে পলড়লে ছসগুলোলক স্পশ্ভ কলরও এই রাইরাস গ্রিণ করা 
ছেলত পালর। এই রাইরালসর েহড়লে পড়ার সম্াবনা ছরা্ করার জন্য আপহন 
কাশার বা িঁািার সেে আপনার েখু এবং নাক ঢাকলত পালরন, এবং রাইরাসটি গ্রিণ 
করার ঝঁুহক হ্াস করার জন্য আপহন বালর-বালর িাত ্ুলত পালরন বা িালতর ছজে ব্যবিার 
করলত পালরন। 

হকন্তু ফ্লু  রাইরালসর হশকার না িওো এবং তা না েড়ালনার সবলিলে রালো উপাে িে 
ফ্লু লের ছেৌসেু শুরু িওোর আলগ টিকা গ্রিণ করা।

আমরো ক্�ভোদব ফ্লু  কেদ� সুরক্ষিত েো�দত পোক্র?

ফ্লু -ছক হকন্তু আলগ ছথলক অনুোন করা োে না। ফ্লু লের টিকা ছসই রাইরাস ছথলক ছসরা 
সরুষিা প্রদান কলর োর কারলণ োরাত্মক ছরাগ ছদখা হদলত পালর। ফ্লু  ঘটালত পালর এেন 
সকে সম্বত রাইরাসগুলোলক ফ্লু লের ছেৌসলুের আলগই সনাক্ত করা িে এবং তারপর 
তালদরলক েথাসম্ব সঠিকরালব ে্যাি করার জন্য টিকা বানালনা িে। 

টিকাগুলোলক শরৎ ঋত্লত ছদওো িে, আদশ্ভরালব ফ্লু  েহড়লে পড়ার আলগ। গত দশ 
বেলর টিকাটি সা্ারণত প্রিেনকারী ছ্রেনগুলোলক রালোরালব ে্যাি কলরলে।

ফ্লু দয়র �োরদণ �ী ষিক্ত হদত পোদর?

ছোলকরা কখনও কখনও েলন কলরন ছে খারাপ ্রলনর সহদ্ভ -কাহশলক ফ্লু  বো িে, হকন্তু প্রােই 
সহদ্ভ  কাহশর ত্েনাে ফ্লু  অলনক ছবহশ খারাপ িলত পালর এবং আপনালক িেলতা হকেু হদলনর জন্য 
শুলে থাকলত িলত পালর।

ফ্লু লের টিকাগুলো 
হেড়ড়লে পড়া সকে 

প্র্ান ্রলনর ফ্লু লের 
রাইরাস ছথলক সরুহষিত 
থাকলত সিােতা কলর।
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অন্যলদর ত্েনাে হকেু ছোকলদর ফ্লু লের প্ররালব আক্ান্ত িওো বহ্্ভত প্রবণতা রলেলে। তালদর 
ছষিলরে, ফ্লু  হকন্তু ব্রঙ্াইটিস এবং হনউলোহনোর েতন আলরা োরাত্মক ছরাগ িওোর ঝঁুহক বাহড়লে 
ছদে অথবা ফ্লু লের কারলণ তালদর হবদ্যোন ছরাগগুলো আলরা খারাপ িলত পালর। সবলিলে খারাপ 
ছষিলরে, ফ্লু লের কারলণ িাসপাতালে থাকলত িলত পালর বা েত্ৃ্যও ঘটলত পালর।

আক্ম ক্� ফ্লু দয়র প্রভোদব কবক্শ আক্োন্ত হওয়োর বক্ধদিত ঝঁুক্�দত 
রদয়ক্ি?

ফ্লু -ছত ছেলকালনা ব্যহক্ত আক্ান্ত িলত পালর হকন্তু েহদ আপনার ছকান দীঘ্ভ ছেোদী স্াস্থ্য সেস্যা 
ছথলক থালক তািলে ফ্লু লের প্ররালব ছসটা আলরা খারাপ িলত পালর েহদও ছসই ছরাগটিলক 
রালোরালব সােোলনা িে এবং সা্ারণত আপহন হনলজর েল্্য রালো অনুরব কলরন। আপনার 
হবনােলূে্য ফ্লু  টিকা গ্রিণ করা উহিত েহদ আপহন:

•  গর্ভ বতী িন অথবা আপনার েহদ ছকান দীঘ্ভ ছেোদী সেস্যা থালক, ছেেন ্রুন:

•  হৃদহপলডের সেস্যা

•   বুলকর সেস্যা বা শ্াস হনলত অসহুব্া, োর েল্্য অন্তর্্ভ ক্ত রলেলে ব্রঙ্াইটিস, এহফিলসো বা 
োরাত্মক িঁাপাহন

•  হকডহন'র (বৃলকের) ছরাগ

•   ছকান ছরাগ বা হিহকৎসার কারলণ (ছেেন ্রুন ছটেরলেড ওষু্  বা ক্যান্ালরর হিহকৎসা) ছরাগ 
প্রহতলরা্ ষিেতা হ্াস িওো

•  হেরালরর (েকৃলতর) ছরাগ

•  ছ্রোক বা ট্ানহসলেটি ইসলকহেক অ্যাটাক (ষিণস্থােী ইসলকহেক আক্েণ) (টিআইএ) িলেলে

•  ডাোলবটিস

•   একটি স্ােহবক ছরাগ, উদািরণস্রূপ োহটিপে ছক্লেলরাহসস (এেএস), ছসহরব্রাে প্যােহস বা 
ছকান হশষিাগত অষিেতা

•   আপনার প্ীিালত সেস্যা, উদািরণস্রূপ, হসকে ছসে ছরাগ, বা েহদ আপনার প্ীিা সরালনা 
িলে থালক

•  আপনার ওজন োরাত্মকরালব ছবহশ (৪০ বা তার ছিলে ছবহশ হবএেআই)

সেস্যাগুলোর উক্ত তাহেকাটি হকন্তু িূড়ান্ত নে। এটা সবসেে হলেহনকাে রালের উপর হনর্ভ র 
করলব। আপনার হজহপ আপনার েেূ্যােন কলর হন্্ভাহরত করলত পালরন ছে ফ্লু লের কারলণ 
আপনার ছকান আলগ ছথলক উপহস্থত ছরাগ আলরা খারাপ িলত পালর হক না এবং ছসই সলগে 
আপনার স্েং ফ্লু  ছথলক ছকান োরাত্মক ্রলনর ছরাগ িওোর ঝঁুহক রলেলে হক না।
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�োহোদের ফ্লু দয়র ক্ি�ো গ্রহণ �রোর �েো 
ভোবো উক্িত?

ছসই সকে ছোক োরা পষৃ্া ৪'এ উহলিহখত সেস্যাগুলোর 
েল্্য ছে ছকালনাটিলত আক্ান্ত, অথবা োরা:

•  ৬৫ বের বা তার ছিলে ছবহশ বেসী

•  একটি আবাহসক বা নাহস্ভং ছিালে থাকলেন

•   একজন বৃদ্ধ বা হডলজবে ব্যহক্তর প্র্ান ছকোরার

•   ছরাগ প্রহতলরা্ ষিেতা হ্াস িলেলে এেন ছকান 
ব্যহক্তর বাসাে ছে সকে ছোলকরা থালকন

•   একজন ফ্রটিোইন স্াস্থ্য বা ছসাশ্যাে ছকোর কেমী 

•  গর্ভ বতী (পরবতমী অনুলছেদটি ছদখনু) 

•   একটি হনহদ্ভ ষ্ট বেলসর ছেলে-ছেলেরা  

(পষৃ্া ৭-৮ ছদখনু) 

টিকাটি গ্রিণ কলর, 

ববতহনক এবং অববতহনক 

ছকোরাররা তালদর ফ্লু -ছত 

আক্ান্ত িওোর এবং 

তালদর ছদখালশানাে রলেলে 

এেন সকে ছোকলদর 

োলঝ ফ্লু  েড়ালনার সম্াবনা 
হ্াস করলবন। 

এই পদলষিলপর ফলে, তারা 
অব্যািতরালব তালদর 

ছদখালশানাে োরা 
রলেলেন তালদর 

সিােতা করা 
িাহেলে ছেলত 

পালরন। 
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আক্ম গভদি বতী। আমোর ক্� এই বিদর 
ফ্লু দয়র ক্ি�োর প্রদয়োজন রদয়দি?

িঁ্যা। হনলজলদর এবং তালদর হশশুলদর রষিা করার জন্য 
সকে গর্ভ বতী েহিোলদর ফ্লু লের টিকা গ্রিণ করা উহিত। 
গর্ভ ্ারলণর পর ছথলক গর্ভ কােীন ছেলকালনা সেলে 
হনরাপদরালব ফ্লু লের টিকা ছদওো ছেলত পালর।

গর্ভ বতী েহিোলদর ফ্লু লের টিকা ছথলক োর িে, ছকননা 
এটা:

•   তালদর জন্য োরাত্মক সেস্যার ঝঁুহক হ্াস কলর, ছেেন 
্রুন হনউলোহনো, হবলশষকলর গর্ভ কােীন ছেোলদর 
ছশলষর হদলক

•   তালদর গর্ভ পাত িওো, হন্্ভাহরত ছেোলদর অলনক আলগ 
হশশুর জন্ম িওো বা খবুই কে ওজন হনলে হশশুর জন্ম 
িওোর েতন ঝঁুহকগুলো হ্াস কলর

•   তালদর হশশুলক সরুহষিত রাখলত সিােতা কলর, োর 
জীবলনর প্রথে কলেক োলস তার কালে ফ্লু লের প্রহতলরা্ 
করার হকেুটা ষিেতা থাকলব

•   ো ছথলক হশশু পে্ভন্ত সংক্েণ ছপৌঁোলনার সম্াবনা হ্াস 
কলর

আক্ম গভদি বতী এবং আমোর মদন হয় কে 
আমোর হয়দতো ফ্লু  হদয়দি। আমোর �ী 
�রো উক্িত?

েহদ আপনার েল্্য ফ্লু লের উপসগ্ভ ছদখা ছদে তািলে আপনালক 
দ্রুত আপনার ডাক্তালরর সালথ কথা বো উহিত, ছকননা েহদ 
আপনার ফ্লু  িলে থালক তািলে একটি ওষু্  আলে ছেটা িেলতা 
আপনালক সিােতা করলত পালর (বা সেস্যার ঝঁুহক হ্াস করলত 
পালর) হকন্তু এটালক উপসগ্ভগুলো ছদখা ছদওোর পর েত দ্রুত 
সম্ব ছনওো অপহরিাে্ভ।

আপক্ন আপনোর ক্জক্প'র ক্ন�ি ক্বনোমূদল্য ফ্লু দয়র 
ক্ি�ো গ্রহণ �রদত পোদরন, অেবো এিো হয়দতো আপনোর 
ফোমদিোক্সস্ট বো ক্মডওয়োইদফর ক্ন�ি ও লভ্য েো�দত 
পোদর। 

গর্ভ বতী 
েহিোলদর জন্য 
ফ্লু লের টিকাদান
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আক্ম গত বিদর ফ্লু দয়র ক্ি�ো গ্রহণ �দরক্িলোম। আমোর ক্� এই 
বিদর আর এ�ক্ি ক্ি�োর প্রদয়োজন রদয়দি?

িঁ্যা; প্রলত্যক শীতকালের জন্য বতহর করা ফ্লু লের টিকা ছসই সেস্ত ফ্লু লের ছ্রেনগুলো ছথলক সরুষিা 
প্রদান কলর ছেগুলো সম্বত ছসই ছেৌসলুে উপহস্থত থাকলব এবং এগুলো িেলতা গত বেলর 
হবদ্যোন রাইরাসগুলো ছথলক হরন্ন িলত পালর। 

এই কারলণ আেরা দঢ়ৃরালব সপুাহরশ কহর ছে গত বেলর টিকা গ্রিণ করা সতড় লত্বও আপনার 
এই বেলর আবার টিকা গ্রিণ করা উহিত। এোড়া ফ্লু লের টিকা ছথলক িেলতা ছকবে েে োলসর 
জন্যই সরুষিা পাওো োে এবং ছসই জন্য আপনালক প্রলত্যক ফ্লু লের ছেৌসলুে ফ্লু লের টিকা গ্রিণ 
করা উহিত। 

আমোর মদন হয় কে আমোর ইক্তমদধ্য ফ্লু  হদয়দি, আমোর ক্� ক্ি�ো 
ের�োর?

িঁ্যা; অন্য রাইরালসর কারলণও আপহন ফ্লু লের েতন উপসগ্ভ অনুরব করলত পালরন, অথবা 
আপনার িেলতা সহত্যই ফ্লু  িলে থাকলত পালর হকন্তু ছেলিত্ এলকর ছিলে ছবহশ ্রলনর ফ্লু  
রাইরাস রলেলে ছসলিত্ আপনার টিকাটি গ্রিণ করা উহিত েহদও আপহন েলন কলরন ছে আপহন 
ইহতেল্্য ফ্লু  আক্ান্ত িলেলেন। 

আমোর কিদল-কমদয়দের কষিদরে �ী হদব? তোদের ক্� ক্ি�োর 
প্রদয়োজন রদয়দি?

েহদ আপনার েে োলসর ছিলে ছবহশ বেসী ছেলে বা ছেলে থালক ছে পষৃ্া ৪এ উহলিহখত 
সেস্যাগুলোর েল্্য ছকান একটিলত আক্ান্ত তািলে তালদর ফ্লু লের টিকা গ্রিণ করা উহিত। ফ্লু  
আক্ান্ত িলে এই সকে ছেলে-ছেলেলদর োরাত্মকরালব অসসু্থ িওোর ছবহশ সম্াবনা রলেলে, 
এবং এলত তালদর হবদ্যোন সেস্যাগুলো ও আলরা খারাপ িলত পালর। ফ্লু লের ছেৌসেু শুরু িওোর 
আলগই আপনার হজহপ'র সালথ আপনার ছেলে বা ছেলেলক ফ্লু লের টিকা ছদওোর কথা হনলে 
আলোিনা করুন।

েে োলসর ছিলে কে বেসী হশশুলদর ছষিলরে ফ্লু লের টিকাটি খবু একটা রালোরালব কাজ কলর 
না এবং ছসই কারলণ তা ছনওোর সপুাহরশ করা িে না। ছসই জন্যই গর্ভ বতী েহিোলদর টিকাটি 
ছনওো এলতাটা গুরুত্বপণূ্ভ - তারা তালদর হশশুলক এই ছরালগর প্রহতলরা্ করার হকেু ষিেতা 
ছদলবন ছেটা হশশুলক তার জীবলনর প্রথে কলেকটা োলস সরুহষিত রাখলব।

ছেলে ছেলেলদর হকেু অন্যান্য গ্রুপগুলোলকও ফ্লু লের টিকা প্রদান করা িলছে। এর উলদেশ্য িলছে 
তালদরলক ফ্লু লের ছরাগ ছথলক সরুহষিত রাখলত সিােতা করা এবং অন্যান্য ছেলে ছেলেলদর এবং 
তালদর হনজস্ রাই ছবালনলদর উরলের োলঝ এই ছরাগটি েহড়লে পড়ার সম্াবনা হ্াস করলত 
সিােতা করা এবং অবশ্যই এই পদলষিলপর ফলে তালদর োতা হপতা এবং দাদা দাদী ছকও ফ্লু  
ছথলক সরুহষিত রাখা ছেলত পারলব। এই পদলষিলপর সািালে্য আপনালক ফ্লু লের কারলণ বা ফ্লু -ছত 
আক্ান্ত আপনার ছেলে ছেলেলদর ছদখালশানা করার কারলণ কাজ ছথলক েুটি হনলত িলব না।
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এই বেলর ছে সেস্ত ছেলে ছেলেলদরলক টিকাটি ছদওো িলছে, তারা িে:

•  ছসই সকে ছেলে ছেলেরা োরা ৩১ অগাটে ২০১৯ সালে দইু বা হতন বের বেসী িলব1

•  সকে প্রাথহেক স্লু ে বেসী ছেলে ছেলেরা2 

দইু বা হতন বের বেসী ছেলে ছেলেলদরলক তালদর ছজনালরে প্র্যাহটিলস সা্ারণত তালদর 
প্র্যাহটিলসর নাস্ভ দ্ারা টিকা ছদওো িলব। প্রাে সকে প্রাইোহর স্লু ে বেসী ছেলে-ছেলেলদরলক 
তালদর স্লু লে ফ্লু লের টিকা ছদওো িলব। অহ্কাংশ ছেলে ছেলেলদরলক তালদর প্রলত্যকটি নালকর 
ফুলটাে একটি ছ্রে রূলপ টিকাটি ছদওো িলব। এটা একটি খবুই দ্রুত এবং ব্যথািীন পদ্ধহত। 

ছেলে ছেলেলদর ছষিলরে ফ্লু  টিকা সংক্ান্ত আলরা তথ্য জানার জন্য nhs.uk/child-flu এ 
এনএইিএস ওলেবসাইলট উহলিহখত তথ্য ছদখনু।

আমোর ক�োন ধরদনর ফ্লু দয়র ক্ি�ো গ্রহণ �রো উক্িত?

নানান ্রলনর ফ্লু লের টিকা ের্য রলেলে। আপনার বেলসর উপর হনর্ভ র কলর, আপনালক 
হনম্নহেহখতগুহের েল্্য ছথলক একটি টিকা ছদওো িলব ছেটা আপনার ছষিলরে সবলিলে কাে্ভকর 
িলব:

•   ছোগ্য বলে গণ্য করা িে এেন সকে ২ ছথলক ১৭ বের বেসী ছেলে ছেলেলদরলক একটি 
োইর অ্যালটনুএলটড কুঅহরির্যালেটি র্যাকহসন (এেএআইহর) ছদওো িে, ছেটা ছনজাে ছ্রে 
রূলপ িে 

•   ১৮ ছথলক ৬৪ বের বেসী োরা িে গর্ভ বতী, বা োরা ছকান দীঘ্ভ ছেোদী স্াস্থ্য সেস্যার কারলণ 
ফ্লু  ছথলক বহ্্ভত ঝঁুহকলত রলেলেন, তালদরলক ইনলজকশলনর ো্্যলে একটি কুঅহরির্যালেটি 
টিকা ছদওো িে। প্রদান করা টিকালক িে হডলে বা ছকালষ (QIVe বা QIVc)হবকহশত করা 
িলেলে - উরেলক সোনরালব কাে্ভকর বলে গণ্য করা িে 

•   ৬৫ বের বা তার ছিলে ছবহশ বেসী প্রাপ্ত বেস্লদরলক িে হডলে হবকহশত ইনলজকশলনর 
ো্্যলে ছদওো অ্যাডজলুরনলটড ট্াইর্যালেটি টিকা (TIV) বা ছকালষ হবকহশত ইনলজকশলনর 
ো্্যলে ছদওো  কুঅহরিলর্যলেটি টিকা (QIVc) প্রদান করা িলব। উরে টিকালক সোনরালব 
কাে্ভকর বলে গণ্য করা িে।

েহদ আপনার ছেলে বা ছেলের বেস ৬ োস ছথলক ২ বেলরর েল্্য িে এবং ছস ফ্লু লের জন্য 
উচ্চ-ঝঁুহক'র গ্রুলপ রলেলে তািলে তালক ইনলজকশলনর ো্্যলে ফ্লু লের টিকা গ্রিণ করার 
প্রস্তাব ছদওো িলব ছকননা ছনজাে ছ্রেটিলক দইু বেলরর ছিলে কে বেসী ছেলে-ছেলেলদর জন্য 
োইলসন্ করা িেহন। উচ্চ-ঝঁুহকর েল্্য রলেলে এেন হকেু দইু বেলরর ছিলে ছবহশ বেসী ছেলে 
ছেলেলদরও ইনলজকশলনর ো্্যলে টিকা গ্রিণ করলত িলব েহদ তালদর জন্য োইর অ্যালটনএুলটড 
কুঅহরির্যালেটি টিকালক উপেকু্ত বলে গণ্য করা না িে।

 [১] অথ্ভাৎ োলদর জন্ম ১ ছসলটেম্বর ২০১৫ এবং ৩১ অগাটে ২০১৭'এর েল্্য িলেলে
 [২] অথ্ভাৎ োলদর জন্ম ১ ছসলটেম্বর ২০০৮ এবং ৩১ অগাটে ২০১৫'এর েল্্য িলেলে
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আমোর কিদল বো কমদয়দ� ক্� অন্যোন্য ক্ি�োর সদগে এ�ই সময় 
ফ্লু দয়র ক্ি�োও কেওয়ো কেদত পোদর?

িঁ্যা। বশশলবর সকে রুটিন টিকাদালনর সলগে একই সেে ফ্লু লের টিকা ও ছদওো ছেলত পালর। 
েহদ আপনার ছেলে বা ছেলের সহদ্ভর েতন িােকা অসখু িলে থালক তািলে টিকাদান করা ছেলত 
পালর হকন্তু েহদ আপনার ছেলে বা ছেলের এেন ছকান ছরাগ িলে থালক োর জন্য জ্বর িে তািলে 
টিকাদানলক িেলতা হবেহম্বত করার প্রলোজন িলত পালর।

এমন ক্� ক�োন ব্যক্তি আদি েোর এই ক্ি�ো গ্রহণ �রো উক্িত নয়?

প্রােই সবাই এই টিকা গ্রিণ করলত পালরন হকন্তু েহদ কখনও আপনার 
এই টিকা বা তার ছকান উপাদালনর প্রহত ছকান োরাত্মক ্রলনর 
অ্যাোহজ্ভ িলে থালক তািলে আপনার এই টিকা গ্রিণ করা 
উহিত নে। েহদ আপনার হডলের প্রহত অ্যাোহজ্ভ িে বা 
আপনার এেন ছকান সেস্যা ছথলক থালক োর কারলণ 
আপনার ছরাগ প্রহতলরা্ ষিেতা দবু্ভে িলে হগলে থালক 
তািলে িেলতা আপহন হকেু হনহদ্ভ ষ্ট ্রলনর ফ্লু লের টিকা 
গ্রিণ করলত পারলবন না - আপনার হজহপ'র সালথ এই 
কথাটি োিাই কলর ছনলবন। েহদ আপনার জ্বর িলেলে 
তািলে আপনার সসু্থ িওো পে্ভন্ত টিকাদানটিলক হবেহম্বত 
করার প্রলোজন িলত পালর।

আমোর কিদল-কমদয়দের কষিদরে �ী হদব? 

ছেলে ছেলেরা িেলতা ছনজাে টিকা গ্রিণ করলত পারলবন না েহদ তারা: 

•   সম্প্রহত সঁাসঁা কহরো হনঃশ্াস ছফলে বা গত ৭২ ঘণ্াে সঁাসঁা কহরো হনঃশ্াস ছফলেহেে, 
তািলর সরুষিা হবেহম্বত না করার জন্য ইনলজকশলনর ো্্যলে উপেুক্ত টিকা প্রদান করা 
উহিত

•   হনম্নহেহখত সেস্যার কারলণ ইনলটনহসর ছকোলরর প্রলোজন িলেলে
– িঁাপাহন বা3

– হডলের প্রহত অ্যাোহজ্ভক অ্যানাফাইোহসিলসস3

•   এেন ছকান ছরাগ আলে, বা এেন হিহকৎসাে রলেলে ছেটা তালদর ছরাগ প্রহতলরা্ ষিেতালক 
োরাত্মক রালব দবু্ভে কলর হদলেলে বা তালদর পহরবালর এেন ছকান ব্যহক্ত রলেলে োলদর ছরাগ 
প্রহতলরা্ক ব্যবস্থাপনা োরাত্মকরালব দবু্ভে িওোর কারলণ সম্ূণ্ভরালব আোদা থাকার 
প্রলোজন রলেলে

•   টিকার ছে ছকান অন্য উপাদালনর প্রহত অ্যাোহজ্ভ রলেলে4

[৩]  এই দটুি গ্রুলপ রলেলে এেন সকে ছেলে ছেলেলদর জন্য তালদর হবলশষজ্ঞ ছথলক পরােশ্ভ ছনওোর কথা 
সপুাহরশ করা িে এবং তালদর িেলতা িাসপাতালে ছনজাে টিকা হনলত িলত পালর 

[৪]  ওলেবসাইট ছদখনু http://xpil.medicines.org.uk এবং টিকাে ছে সেস্ত উপাদান রলেলে তার তাহেকা 
ছদখার জন্য সাি্ভ  করার বলসি Fluenz Tetra হেখনু।

সকে ফ্লু লের টিকা 
হকন্তু ছেলে ছেলেলদর জন্য 
উপেুক্ত নে। অনগু্রি কলর 

আলগ ছথলক এই হবষলে আপনার 
নাস্ভ, হজহপ বা ফাে্ভাহসলটের সালথ 

আলোিনা করার কথা হনহচিত 
করলবন।
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ছসই সলগে, ছে সকে ছেলে ছেলেলদরলক ছনজাে ছ্রে হদলে টিকা প্রদান করা িলেলে তালদরলক 
টিকাদালনর পর প্রাে দইু সপ্তাি পে্ভন্ত এেন ছকান ছোলকর সংস্পলশ্ভ আসা উহিত নে োলদর 
ছরাগ প্রহতলরা্ ষিেতা োরাত্মকরালব দবু্ভে ছকননা খবুই কে সম্াবনা রলেলে ছে তারা টিকাে 
উপহস্থত রাইরাসলক তালদর োলঝ েড়ালত পালর।

কনজোল ক্ি�োয় ক্� শূ�র কেদ� প্রোপ্ত ক্জদলক্িন রদয়দি 
(কপোরসোইন ক্জদলক্িন)? 

িঁ্যা। ছনজাে টিকাে একটি অত্যন্ত প্রহক্োজাত ্রলনর হজলেটিন রলেলে (ছপারসাইন 
হজলেটিন), ছেটা নানান ্রলনর অত্যাবশ্যক ওষলু্ ব্যবহৃত িে। ব্যবহৃত হজলেটিন টিকার 
রাইরাসগুলোলক হস্থহতশীে রাখলত সিােতা কলর োলত টিকাটি ফ্লু  ছথলক ছসরা সরুষিা প্রদান 
করলত পালর।

আমোর কিদল বো কমদয় ক্� ইনদজ�শদনর মোধ্যদম কেওয়ো কসই 
ক্ি�ো গ্রহণ �রদত পোদর নো েোদত ক্জদলক্িন কনই?

ছনজাে টিকা, ফ্লু লের হবরুলদ্ধ রালো সরুষিা প্রদান কলর, হবলশষরালব অল্পবেসী ছেলে-ছেলেলদর 
ছষিলরে। এই টিকার সািালে্য, উদািরণস্রূপ, এেন ছকান হশশু রাই বা ছবালনর ছষিলরে ও ঝঁুহক 
হ্াস িে, োর বেস খবুই কে থাকার কারণ ছস টিকা গ্রিণ করলত পালর না, এবং ছসই সলগে 
এলত পহরবালরর এেন অন্যান্য সদস্যলদর ছষিলরে ও ঝঁুহক হ্াস িে (উদািরণস্রূপ, দাদা - দাদী) 
োলদর েল্্য ফ্লু লের সেস্যাে আক্ান্ত িওোর বহ্্ভত প্রবণতা রলেলে। 

এই কাে্ভক্লের একটি অংশ হিলসলব সসু্থ ছেলে ছেলেলদরলক ইনলজকশলনর ো্্যলে এই টিকা 
প্রদান করা িলছে না। তলব েহদ, এক বা একাহ্ক ছেহডলকে সেস্যা বা হিহকৎসার কারলণ 
আপনার ছেলে বা ছেলের ফ্লু  ছথলক বহ্্ভত ঝঁুহক থালক এবং ছস ছনজাে ফ্লু  টিকা হনলত না 
পালর তািলে তালদর ইনলজকশলনর ো্্যলে ফ্লু লের টিকা গ্রিণ করা 
উহিত।

হকেু - হকেু ্াহে্ভক গ্রুপ, ছেহডলকে পলণ্য ছপারসাইন 
হজলেটিলনর ব্যবিারলক গ্রিণ কলর - অবশ্যই ছশষ হসদ্ধান্তটি 
সম্ূণ্ভরালব আপনার উপর হনর্ভ র কলর। ছপারসাইন হজলেটিন 
এবং ছনজাে ফ্লু  টিকার হবষলে অহ্কতর তথ্য জানার জন্য, 
nhs.uk/child-flu-FAQ ছদখনু।
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আমোর ক্� ক�োন পোর্দি প্রক্তক্ক্য়ো হদব?

ছনজাে টিকার সালথ জহড়ত পাশ্্ভ প্রহতহক্োে সা্ারণত নাক ছথলক সহদ্ভ  পড়া বা নাক 
বন্ধ িওো, োথাে ব্যথা, শ্াহন্ত এবং হকেুটা ষুি্া হ্াস িওোর েতন উপসগ্ভ ছথলক থালক। 
ইনলজকশলনর ো্্যলে টিকা গ্রিণ কলরলেন এেন ব্যহক্তলদর ছষিলরে ছদখা োে ছে টিকাদালনর পর 
এক বা দইু হদন পে্ভন্ত িেলতা ইনলজকশন ছনওোর স্থালন তালদর িালত েন্ত্রণা িলত পালর, িােকা 
জ্বর িলত পালর এবং ছপশীলত ব্যথা িলত পালর। উরে টিকার সালথ সা্ারণত ছকান োরাত্মক 
পাশ্্ভ প্রহতহক্ো জহড়ত নে।

ফ্লু দয়র ক্ি�ো ক্� আমোদ� সম্ণূদিভোদব সুরক্ষিত রোখদব?

ছেলিত্ ফ্লু লের রাইরাস বেলর-বেলর বদোলত থালক ছসলিত্ সব সেে একটি ঝঁুহক রলেলে ছে 
েহড়লে পড়া রাইরালসর সালথ টিকা হেে খালব না। গত দশ বেলর টিকাটি সা্ারণত প্রিেনকারী 
ছ্রেনগুলোলক রালোরালব ে্যাি কলরলে।

আক্ম �তক্েন ধদর সুরক্ষিত েো�ব?

টিকাটি আপনালক সম্ণূ্ভ ২০১৯/২০ ফ্লু  ছেৌসলুে সরুহষিত রাখলব।

আমোদ� এখন �ী �রদত হদব?

েহদ আপহন এই হেফলেলট উহলিহখত ছকান গ্রুলপ রলেলেন তািলে আপনার জন্য আপনার ফ্লু  
টিকা গ্রিণ করা গুরুত্বপণূ্ভ। 

টিকাদালনর জন্য একটি অ্যাপলেটিলেটি বুক করার জন্য এবং ছসরা সম্ব সরুষিা গ্রিণ করার 
জন্য আপনার হজহপ বা প্র্যাহটিস নাস্ভ বা হবকল্পরূলপ আপনার স্থানীে ফাে্ভাহসলটের সালথ 
কথা বেনু। গর্ভ বতী েহিোলদর জন্য, টিকাটি িেলতা ে্যাটারহনটি পহরলষবার ো্্যলেও ের্য 
থাকলত পালর। ফ্লু লের টিকাটি হবনােলূে্য প্রদান করা িে। তাই টিকাটি গ্রিণ করার জন্য একটি 

অ্যাপলেটিলেটি বুক করুন।

ছে সেস্ত সংগেন তালদর কেমীলদরলক ফ্লু  ছথলক সরুহষিত রাখলত িান (েহদ না তারা 
ঝঁুহকলত রলেলেন) তালদরলক তালদর ছপশাগত স্াস্থ্য হবরালগর দ্ারা টিকা প্রদান 
করার ব্যবস্থা করলত িলব। এই টিকাগুলো এনএইিএলস'র ো্্যলে ের্য নে এবং 

হনলোগকত্ভ ালক তার জন্য অথ্ভ পহরলশা্ করলত িলব।

আপহন েহদ একজন ফ্রটিোইন স্াস্থ্য বা ছসাশ্যাে ছকোর কেমী িন তািলে, জানুন ছে 
আপনার কে্ভলষিলরে ফ্লু  ছথলক সরুষিা প্রদান করার জন্য ছকান-ছকান ব্যবস্থা করা িলেলে। 

আপনার সরুহষিত থাকাটা গুরুত্বপণূ্ভ।
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•  ৬৫ বের বা তার ছিলে ছবহশ বেসী সকে ব্যহক্ত

•   ৬৫ বেলরর ছিলে কে বেসী সকে ব্যহক্ত োরা পষৃ্া ৪এ উহলিহখত ছেলকালনা ছেহডলকে সেস্যাে 
আক্ান্ত, োর েল্্য বাচ্চারা এবং েে োলসর ছিলে ছবহশ বেসী হশশুরা অন্তর্্ভ ক্ত রলেলে

•  সকে গর্ভ বতী েহিো, গর্ভ াবস্থার ছেলকালনা পে্ভালে

•   সকে দইু এবং হতন বের বেসী ছেলে ছেলেরা (এই শলত্ভ  ছে সম্প্রহত ফ্লু  ছেৌসলুের ৩১ অগালটে 
তারা দইু বা হতন বের বেসী িলব)

•  ছসই সকে ছেলে ছেলেরা োরা প্রাথহেক হবদ্যােলে রলেলে 

•  ছসই সকে ব্যহক্তরা োরা একটি আবাহসক বা নাহস্ভং ছিালে থাকলেন

•  সবাই োরা একজন বদৃ্ধ বা হডলজবে ছোলকর ছদখালশানা কলর

•   অত্যন্ত দবু্ভে ছরাগ প্রহতলরাল্র ষিেতা রলেলে এেন একজন ব্যহক্তর 
বাসাে ছে সকে ছোলকরা থালকন

•  সকে ফ্রটিোইন স্াস্থ্য এবং ছসাশ্যাে ছকোর কেমী

ফ্লু  টিকার হবষলে পরােশ্ভ এবং তথ্য জানার জন্য, আপনার হজহপ, প্র্যাহটিস নাস্ভ 
বা ফাে্ভাহসলটের সালথ কথা বেনু।

ফ্লু লের ছকান ঘটনা ছদখা ছদওোর আলগই শরৎ কালে 
ফ্লু লের টিকা গ্রিণ করা সবলিলে রালো। েলন রাখলবন ছে 
আপনার প্রহত বের এই টিকা গ্রিণ করার দরকার িলব, 
সতুরাং অনেুান করলবন না ছে গত বেলর একটি টিকা 
গ্রিণ করার ফলে আপহন এই বেলরও সরুহষিত থাকলবন।

কসই স�ল কলো�দের সংহষিপ্তসার োলদর জন্য 
ফ্লু দয়র ক্ি�ো গ্রিণ করার সুপোক্রশ �রো হয়
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