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আমি উপরেে তামিকাভুক্ত 
গ্রুপগুরিাে একটিরত ের়েমি,  
আিারক ককন অরপক্া কেরত হরে?
যকরাপির-19 টিকরা িযেিহরাকরর জনযে অনুকমরাপিে 
এিং প্রপেটি িযেরাচ তেপর হওযরার সরাকে সরাকে িরাওযরা 
েরাকি। 

েরাই সকি্রাচ্চ ঝঁুপককে েরাকরা িযেপতিকির রক্রা কররার 
জনযে প্রপেটি যররাজই িরকরাপর। িে্রাপ্ত িপরমরাণ 
টিকরা িরাওযরা মরাত্রই আিনরাকক ররাকরা হকি। 

পকছু য্রাকজন েরাররা িরাপ়িকে েরাককে িরাধযে িরা 
যকযরার যহরাকম েরাককন এিং েরাররা স্রানীয টিকরা 
যকক্রে যেকে িরারকিন নরা েরাকির সঠিক ধরকণর 
টিকরা সরিররাকহর জনযে অকিক্রা করকে হকে 
িরাকর। এটি এই করারকণ যে যকি্ পকছু পকছু টিকরা 
মরানুকের িরাপ়িকে পনকয েরাওযরা যেকে িরাকর।

ককাথা়ে আমি আিাে ককামভড-19 
টিকা কপরত পামে?
যিশ ককযকটি স্রাকন টিকরা যিওযরা হকি। পকছু 
পকছু টিকরা প্রিরানকরারী টিম টিকরা যিওযরার জনযে 
য্রাকজকনর সরাকে যিখরা করকিন, যেমন যকযরার 
যহরাম, অনযেরানযে য্রাকজনকির পনকটেম যকক্রে 
যেকে হকে িরাকর। যেকহেু পকছু পকছু টিকরা খুি কম 
েরািমরাত্ররার পরিজরাকর সংরক্ণ করকে হয, েরাই 
আিপন আিনরার সরাধরারণ পজপি সরাজ্রাপরকে টিকরাটি 
নরাও যিকে িরাকরন।

আিাে ককন্দ্রটিরত যমি সহরে না 
যাও়ো যা়ে তরে কী হরে?
অনুগ্রহ ককর আিনরার জনযে প্রস্রাপিে টিকরা 
যক্রেটিকে উিপস্ে হওযরার যচষ্রা করুন। আিপন 
েপি যসই যকক্রে উিপস্ে হকে নরা িরাকরন েকি 
আিনরাকক আরও সুপিধরাজনক স্রাকন টিকরাটি 
িরাওযরার জনযে অকিক্রা করকে হকে িরাকর। 

আমি মক ে্যমক্তগতভারে ো ফারিমেমসরত 
ককামভড-19 টিকাে েন্য অথমে প্রিান 
কেরত পামে?
নরা, যকরাপির-19 টিকরা যকি্মরাত্র এনএইচএস-এর 
মরাধযেকম উিেুতি গ্রুিগুক্রার জনযে িরাওযরা েরাকি এিং 
এটি একটি পিনরামকূ্যের টিকরা।

করোনাভাইোস ইর়েরিা কারডমে ে িাধ্যরি ক�োাে 
করে সম্াে্য পার্মেপ্রমতমরি়ো সহ, আপনাে টিকা 
সম্পরকমে  মেশি োনরত অনুগ্রহ করে পর্্যে তথ্য 
সংরিান্ত মিফরিটটি পড়ুন।

একই ওর়েেসাইরট ো ইর়েরিা কাডমে  অ্যাপ 
ডাউনরিাড করে আপমন সরদেহেনক 
পার্মেপ্রমতমরি়োে ে্যাপারেও মেরপাটমে কেরত পারেন।

টিকরািরান, সিকচকয িিু্্কির রক্রা করকে 
সহরাযেরা ককর। 
আিনরার েপি যকরাপির-19 এর উির আরও েকেযের 
প্রকযরাজন হকয েকি অনুগ্রহ ককর পিপজট করুন: 
www.nhs.uk/covidvaccination

ককামভড-19 টিকাে সেেোহ 
সম্পমকমে ত তথ্য

 আমাকে কেন  
 অকেক্া েরকে হকে? 

 কোভিড-19 এর টিোদান 

পনকজকক রক্রা করুন।

ককামভড-19 এে টিকািান
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প্রেী্ 
প্রাপ্তে়েস্করিে েন্য 
কক়োে কহারি  
কাে কো  
কক়োোে

ক�োভিড-19 এর জটিলতোর 
সবচেচ়ে ঝঁুভ�চত থো�ো 
কলো�জনচ� প্রথচে  
ক�োভিড-19 টি�ো কনও়েোর 
জন্য বলো হচ়েচে। 

আপনারক টিকা কিও়োে েন্য েিা হরি আপনারক মনরত হরে যমি আপমন:

তােপরে এই টিকাটি ে়েরসে রিরিও 
কিও়ো হরে:
• েরাকির িযস 80 িছকরর যিপশ

• েরাকির িযস 75 িছকরর যিপশ

• েরাকির িযস 70 িছকরর যিপশ

• এনএইচএস এর পশকডের যররাগীর েরাপ্করায েরাকরা 
প্ররাপ্ত িযস্কররা

• েরাকির িযস 65 িছকরর যিপশ

• িীর্স্রাযী স্রাস্যে সম্পপক্ে সমসযেরা রকযকছ এমন 
প্ররাপ্ত িযস্ক েরাকির িযস 65 িছকরর কম 
(েরাপ্করা যিখুন)।

েরাকির িযস 50-64 িছর েরাকির এটি িকর  
যিওযরা হকি। 

শােীমেক সিস্যাে তামিকা: 
• রকতির কযেরান্রার (যেমন 

প্উককপমযরা, প্ক্রামরা িরা 
মরাকযক্রামরা)

• ররাযরাকিটিস
• পরকমনপশযরা 
• হৃিপিকডের সমসযেরা
• িুককর সমসযেরা িরা শ্রাস 

পনকে অসপুিধরা, েরার মকধযে 
অন্তি্ুতি রকযকছ ব্রঙ্রাইটিস, 
এপ্কসমরা িরা মরাররাত্মক 
হঁরািরাপন

• পকরপন'র (িৃককের) যররাগ
• প্িরাকরর (েকৃকের) যররাগ
• যররাগ িরা পচপকৎসরার করারকণ 

যররাগ প্রপেকররাধ ক্মেরা ককম 
েরাওযরা (যেমন এইচআইপি 
সংক্মণ, যটেরকযর জরােীয 
ওেধু, যককমরাকেররাপি িরা 
যরপরওকেররাপি)

• পরউকমটিক আরথ্রাইটিস, 
্কুিরাস িরা যসরাপরযরাপসস 

• অঙ্গ প্রপেস্রাপিে হকযকছ
• যট্রাক িরা ট্রানপসকযন্ট 

ইসককপমক অযেরাটরাক 
(ক্ণস্রাযী ইসককপমক 
আক্মণ) (টিআইএ) হকযকছ

• পনউকররা্পজকযেরা্ িরা 
মরাংসকিপশ ক্য হকয 
েরাওযরার মে শরারীপরক 
সমসযেরা 

• গুরুের িরা সসু্পষ্ ্রাপন্ং 
পরকজপিপ্টি

• আিনরার প্ীহরাকে সমসযেরা, 
উিরাহরণস্রূি, পসক্ যস্ 
যররাগ, িরা েপি আিনরার প্ীহরা 
সররাকনরা হকয েরাকক

• ওজন মরাররাত্মকিরাকি যিপশ 
(40 িরা েরার যচকয যিপশ 
পিএমআই)

• মরানপসকিরাকি গুরুের 
অসসু্

যুক্তোরে্য, িইু ধের্ে ককামভড-19  
টিকা অনুরিািন কপর়েরি। 
িীরমেকািে্যাপী সুেক্া প্রিারনে েন্য 
তারিে িইুটি কডারেে প্রর়োেন হরে। 
উভ়েটিরকই মলিমনক্যাি পেীক্া়ে 
মনোপি এেং কাযমেকে মহসারে কি�ারনা 
হর়েরি।

একটি স্াধীন মেরশষজ্ঞ িি 
এনএইচএস-কক সুপামেশ করেরি কয 
কোগ হও়োে সরেমোচ্চ ঝুোমকরত ের়েরি 
এেং ককামভড-19 এে কাের্ গুরুতে 
েটিিতা়ে ভুগরেন ো িাো যারেন 
তারিেরক কযন প্রথরি এই টিকাগুরিা 
কিও়ো হ়ে। এরত অন্তভুমে ক্ত ের়েরি 
কক়োে কহারিে প্রেী্ প্রাপ্তে়েস্ক এেং 
সম্ু� সামেে কহিথ এেং কসাশ্যাি 
কক়োে ও়োকমে ােগ্। 

য�ন আেও টিকা উপিব্ধ হরে, ত�ন 
ঝুোমকরত থাকা অন্য কিাকেনরিেরক 
যত তাড়াতামড় সম্ে টিকা কিও়োে 
েন্য েিা হরে।

আপনাে পািাে েন্য অরপক্া করুন। আপমন 
যমি উপরেে গ্রুপগুরিারত না থারকন, কসরক্ররে 
আেও সেেোহ না আসা পযমেন্ত আপনারক 
ককামভড -19 এে টিকা কনও়োে েন্য অরপক্া 
কেরত হরে। 

য�ন আেও টিকা পাও়ো যারে ত�ন আিো এটি 
েনসং�্যাে আেও গ্রুপগুরিারক সেেোহ কেে। 

প্রেী্ 
প্রাপ্তে়েস্করিে 
েন্য কক়োে  
কহারি োস  
কেরিন

সম্�ু সামেে 
কসাশ্যাি  
কক়োে  
ও়োকমে াে 

সমু্� সামেে 
কহিথরক়োে 
ও়োকমে াে

একই সারথ আে যারিেরকও টিকাটি কিও়ো হরে: 
• প্ররাপ্ত িযস্ক েরাররা িযস্ক িরা পরকজি্ িযেপতিকির পনযপমে 

িপরচে্রা প্রিরান ককরন
• িীর্ সমকযর জনযে নরাপস্ং এিং আিরাপসক িপরকিকশর 

অিস্রানকরারী কম িযস্কগণ


