অ্যান্ড্রু এম. কুওমমা
গভর্নর

হাওয়ার্ড এ. জুকার, M.D., J.D.
কমিশর্ার

লিসা জজ. লিম া, M.A., J.D.
কার্নমর্র্নাহী ডেপুটি কমিশর্ার

COVID-19 টিকার লিল িং জেকলিস্ট সম্পমকড স্বাস্থ্য জসবা জিশাদারমদর জ য তথ্য
আিমর্ট করা হময়মে: 05 মােড 2021
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1. আিল লক আজ অ্সুস্থ্ জবাধ করমে ?
র্মদ হোাঁ হয়, তাহর্ল র্তন িার্ স্বাস্থ্ে অর্স্থ্া িূলোয়র্র্র জর্ে টিকাকরণ সাইট ডহল্য ডকয়ার ডরাভাইোর্রর
সার্য ডর্াগার্র্াগ করুর্। র্মদ ডরাগী িাঝামর র্া গুরুতর অসুস্থ্ ডর্াধ কর্রর্, তাহর্ল এই িুহূর্তন টিকা ডদর্র্র্
র্া। উপসর্গনর উন্নমত হর্ল ডরাগীর্ক মির্র আসর্ত র্লুর্।
2. গত 10 লদম , আি ার লক COVID-19 িরীক্ষা হময়মে কারণ আি ার উিসগড লেি এবিং এখ ও আি ার
িরীক্ষার ফিাফমির জ য অ্মিক্ষা করমে অ্থ্বা একজ স্বাস্থ্য জসবা প্রদা কারী COVID-19 সিংক্রমণ,
সিংস্পশড বা ভ্রমমণর কারমণ বাল়িমত লবলিন্ন বা জকায়ারান্টাই করমত বমিমে ?
র্মদ হোাঁ হয়, তাহর্ল ডরাগীর্ক আইর্সার্লশর্ র্া ডকায়ারান্টাইর্র্ মির্র ডর্র্ত এর্ং আইর্সার্লশর্/ডকায়ারান্টাইর্
ডশষ হওয়ার পর পুর্রায় সিয়সূচী করার পরািশন মদর্।
র্মদ ডরাগীর 10 মদর্ আর্গ COVID-19 ধরা পর়্ে এর্ং 72 ঘণ্টা র্া তার ডর্শী সিয় ধর্র উপসগন র্া
ডদখা ডদয়, তাহর্ল ডরাগীর্ক টিকা ডদওয়া হর্ত পার্র।
র্মদ গত 10 মদর্র্ ডরাগীর ডকার্ পরীিা হর্য় যার্ক, তাহর্ল িলািল জার্র্ত চার্। র্মদ ইমতর্াচক হয়,
তাহর্ল তার্দর র্াম়ে পাঠির্য় মদর্। র্মদ ডর্মতর্াচক হয়, তারা টিকা মর্র্ত এমগর্য় ডর্র্ত পার্র। র্মদ িলািল
অমর্মিত র্া অজার্া হয়, তাহর্ল ডরাগীর্ক মির্র আসার পরািশন মদর্ র্খর্ একটি ডর্মতর্াচক পরীিা
মর্মিত করা হর্র্ অযর্া একটি ইমতর্াচক পরীিার পর 10 মদর্ অমতর্ামহত হর্র্।
3. গত 90 লদম (3 মাস) COVID-19 এর জ য আি ার লক অ্যালন্টবলর্ জথ্রালি বা ক ভ্যামিমসন্ট প্লাজমার
লেলকৎসা করা হময়মে? যলদ হযাাঁ হয়, তাহমি আিল জশষ জর্াজ কমব জিময়মে ?
র্মদ হোাঁ হয়, অোমন্টর্মে ডযরামপর ডশষ ডোর্জর অন্তত 90 মদর্ পর পুর্রায় মশমেউল করুর্।
4. আি ার লক জকা টিকা, ইমেকশ বা শট বা COVID-19 এর জকাম া উিাদা জথ্মক অ্থ্বা জকা লকেু
জথ্মক জকা তাৎক্ষলণক এিালজড প্রলতলক্রয়া কখম া হময়মে জযম হাইভ্স, মুখ ফুমি যাওয়া, শ্বাস-প্রশ্বামস
সমসযা বা অ্যা ালফিযালিস হময়মে লক?
র্মদ হোাঁ হয়, তাহর্ল এলামজন রমতমিয়া িূলোয়র্র্র জর্ে টিকাকরণ সাইট ডহল্য ডকয়ার ডরাভাইোর্রর কার্ে
র্ার্।
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উপাদার্ তামলকা https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinicalconsiderations.html#Appendix-C

এ পর্নার্লাচর্া করুর্

COVID-19 টিকার বর্পরীতে:
•

তীব্র এলামজন রমতমিয়া (উদাহরণস্বরূপ, অোর্ামিলোমিস) অযর্া পূর্নর্তী ডোর্জর পর র্া
COVID-19 টিকার একটি উপাদার্র্র পর ডর্ ডকার্ তীব্রতার তাৎিমণক এলামজন রমতমিয়া

•

র্ার্দর একটি mRNA COVID-19 টিকার রমত বর্পরীতে আর্ে তার্দর mRNA COVID-19 টিকার
ডকার্ একটি ডোজ (িাইজার র্া িোর্না) ডোজ গ্রহণ করা উমচত র্য়

COVID-19 টিকার জর্ে সতকন তা: (টিকাকরর্ণর র্োপার্র সতকন তা সম্পন্ন র্েমির আরও িুলোয়র্র্র রর্য়াজর্
আর্ে মকর্া তা ডদখার জর্ে আপর্ার সংস্থ্ার ডরার্টাকল ডদখুর্।)
•

অোলামজনর জর্ে সার্মকউর্টমর্য়াস ইমিউর্র্ার্যরামপ ো়ো অর্ে ডর্ ডকার্ টিকা র্া ইর্র্জকশর্র্র্াগে
ডযরামপর রমত তাৎিমণক এলামজন রমতমিয়া (অযনাৎ, ইন্ট্রািাসকুলার, ইন্ট্রার্ভর্াস, অযর্া
সার্মকউর্টমর্য়াস টিকা র্া ডযরামপ)

•

এক ধরর্র্র COVID-19 টিকা (উদাহরণস্বরূপ, mRNA) এর সার্য বর্পরীতে আর্ে তার্দর অর্ে
একটির জর্ে সতকন তা আর্ে (উদাহরণস্বরূপ, জোর্র্সর্ ভাইরাল ডভক্টর)
o

একজর্ এলামজনস্ট-ইমিউর্র্ালমজর্স্টর সার্য পরািশন করা উমচত ডর্ ডরাগী মর্রাপর্দ টিকা
ডপর্ত পার্র মকর্া, এর্ং এই র্েমির্দর টিকা শুধুিাত্র তীব্র এলামজন রমতমিয়া র্ের্স্থ্াপর্ায়
অমভজ্ঞ স্বাস্থ্ে ডসর্া রদার্কারীর তত্ত্বার্ধার্র্ একটি র্যার্য মিমর্কোল ডসটিং-এ গ্রহণ করা
উমচত।

o

দ্রষ্টর্ে: এই র্েমির্দর রাষ্ট্র পমরচামলত টিকাকরণ সাইর্ট COVID-19 টিকা ডদওয়া উমচত
র্য়।

এলামজনর ইমতহাস িূলোয়র্র্র পর COVID-19 টিকাকরর্ণর জর্ে দৃঢ়রমতজ্ঞ ডরাগীর্দর জর্ে মর্ম্নমলমখতগুমলর
জর্ে 30 মিমর্র্টর টিকা পরর্তী পর্নর্র্ির্ণর সিয়সীিা রর্য়াজর্:
•

অর্ে ডর্ ডকার্ টিকা র্া ইর্র্জকশর্র্র্াগে ডযরামপর ডর্ ডকার্ তীব্রতার তাৎিমণক এলামজন রমতমিয়ার
ইমতহাস আর্ে এির্ ডরাগী

•

COVID-19 টিকার বর্পরীতে আর্ে এির্ ডরাগী (উদাহরণস্বরূপ, mRNA র্র্াি জোর্র্সর্ ভাইরাল
ডভক্টর)

•

ডর্ ডকার্ কারর্ণ অোর্ামিলোমির্সর ইমতহাস আর্ে এির্ ডরাগী

5. গত 14 লদম (2 সপ্তাহ) ফ্লু শট সহ আিল লক জকাম া টিকা ল ময়মে ? যলদ হযাাঁ হয়, তাহমি সবড মশষ কমব
আিল টিকা ল ময়মে ?
র্মদ হোাঁ হয়, তাহর্ল সাম্প্রমতক টিকার অন্তত 14 মদর্ পর্র পুর্রায় সিয়সূচী করুর্।
6. আিল লক গভ্ডবতী ালক গভ্ডবতী হওয়ার কথ্া ভ্াবমে ?

আপডেট করা হডেডে: 05 মার্চ 2021

র্মদ হোাঁ হয়, তাহর্ল ডরাগীর্ক মজর্জ্ঞস করুর্ ডর্ তারা গভন ার্স্থ্ায় COVID-19 টিকার ঝুাঁ মক এর্ং উপকামরতা
সম্পর্কন কাউর্েমলংর্য়র জর্ে সাইর্টর ডকার্ স্বাস্থ্ে ডসর্া রদার্কারীর সার্য আর্লাচর্া করর্ত চার্ মকর্া।
চাইর্ল ডরাগীর্ক টিকা ডদওয়া হর্ত পার্র এর্ং তারা চাইর্ল মচমকৎসা িূলোয়র্র্ ডর্র্ত হর্র্ র্া।
7. আি ার লক কযান্সার, লিউমকলময়া, HIV/AIDS, অ্মটাইলমউ জরামগর ইলতহাস বা অ্ য জকাম া জরাগ আমে
যা জরাগ প্রলতমরাধ বযবস্থ্ামক দুবডি কমর জদয়?
র্মদ হোাঁ হয়, তাহর্ল টিকা সাইর্টর ডহল্য ডকয়ার ডরাভাইোর্রর কার্ে মগর্য় ইমিউর্র্াকর্ম্প্রািাইজে র্েমির্দর
জর্ে COVID-19 টিকা সম্পর্কন মক জার্া আর্ে এর্ং এখর্র্া জার্া র্ায়মর্ তা আর্লাচর্া করুর্। আপমর্
ডরাগীর্ক র্লর্ত পার্রর্ ডর্ র্মদ তারা ইমিউর্র্াকর্ম্প্রািাইজে হয় অযর্া এির্ ডকার্ ওষুধ গ্রহণ করর্ত যার্ক
র্া তার্দর ডরাগ রমতর্রাধ র্ের্স্থ্ার্ক রভামর্ত কর্র, তাহর্ল তার্দর টিকায় কি শমিশালী সা়ো যাকর্ত পার্র
মকন্তু তারপর্রও টিকা ডদওয়া হর্ত পার্র। COVID-19 ডযর্ক মর্র্জর্দর রিা করার জর্ে তার্দর র্তন িার্
মর্র্দন মশকা ডির্র্ চলা উমচত।
8. আিল লক এম জকাম া ওষুধ জসব কমর যা আি ার জরাগ প্রলতমরাধ বযবস্থ্ামক প্রভ্ালবত কমর, জযম
জকাটিডস , লপ্রর্ল মসা বা অ্ য জস্টরময়র্, অ্যালন্টকযান্সার ড্রাগ অ্থ্বা আি ার লক জকাম া জরলর্ময়শ
লেলকৎসা আমে?
র্মদ হোাঁ হয়, তাহর্ল টিকা সাইর্টর ডহল্য ডকয়ার ডরাভাইোর্রর কার্ে মগর্য় ইমিউর্র্াসার্রসে র্েমির্দর জর্ে
COVID-19 টিকা সম্পর্কন মক জার্া আর্ে এর্ং এখর্র্া জার্া র্ায়মর্ তা আর্লাচর্া করুর্। আপমর্ ডরাগীর্ক
র্লর্ত পার্রর্ ডর্ র্মদ তারা ইমিউর্র্াকর্ম্প্রািাইজে হয় অযর্া এির্ ডকার্ ওষুধ গ্রহণ করর্ত যার্ক র্া
তার্দর ডরাগ রমতর্রাধ র্ের্স্থ্ার্ক রভামর্ত কর্র, তাহর্ল তার্দর টিকায় কি শমিশালী সা়ো যাকর্ত পার্র
মকন্তু তারপর্রও টিকা ডদওয়া হর্ত পার্র। COVID-19 ডযর্ক মর্র্জর্দর রিা করার জর্ে তার্দর র্তন িার্
মর্র্দন মশকা ডির্র্ চলা উমচত।
9. আি ার লক লিলর্িং লর্সঅ্র্ডার আমে বা আিল িার্ লথ্ ার জসব করমে ?
র্মদ হোাঁ হয়, তাহর্ল ডরাগীর রিপার্তর ঝুাঁ মক মর্রূপণ করর্ত ডহল্য ডকয়ার ডরাভাইোর্রর কার্ে র্ার্। র্মদ
টিকাকরর্ণর জর্ে পমরষ্কার করা হয়, তাহর্ল 23 ডগজ র্া ডোট কোমলর্ার্রর সূচ র্ের্হার কর্র টিকা মদর্
এর্ং টিকাকরর্ণর স্থ্ার্র্ টিকাকরর্ণর অন্তত 2 মিমর্ট পর্নন্ত ডজার্র চাপ রর্য়াগ করুর্, ডকার্ ঘষা ো়োই।
10. আিল লক COVID-19 টিকার একটি আমগর জর্জ ল ময়মে ?
র্মদ হোাঁ হয়, তাহর্ল র্াচাই করুর্ ডর্ mRNA COVID-19 টিকার মিতীয় ডোজ আর্গর ডোর্জর িত একই
রস্তুতকারর্কর কাে ডযর্ক এর্ং মিতীয় ডোজ সঠিক সিয়সীিার ির্ধে ডদওয়া হর্ে (িাইজার্রর জর্ে রযি
ডোজ ডযর্ক 21 মদর্; িোর্নার জর্ে রযি ডোজ ডযর্ক 28 মদর্)। র্মদ ডরাগীর পূর্র্
ন তী COVID-19 টিকা
ডদওয়ার কযা স্মরণ র্া যার্ক, তাহর্ল রাযমিক পাওয়া পণে মর্ধনারণ করর্ত সাহার্ে করার জর্ে ডিমের্কল
ডরকেন, NYSIIS, CIR, এর্ং টিকা ডরকেন কােন পরীিা করুর্। একটি mRNA COVID-19 টিকার মিতীয়
ডোজ র্তটা সম্ভর্ রস্তামর্ত মর্রমতর কাোকামে ডদওয়া উমচত। জোর্র্সর্ COVID-19 টিকার জর্ে িাত্র
একটি ডোজ রর্য়াজর্।
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রাষ্ট্র পমরচামলত টিকাকরণ সাইর্ট: র্মদ ডকার্ র্েমি আর্গ িাইজার র্া িোর্না COVID-19 টিকা পাওয়ার
পর জোর্র্সর্ COVID-19 টিকার জর্ে আর্স, তাহর্ল তার্দর জর্র্সর্ COVID-19 টিকা ডদওয়া উমচত র্য়।
* যে যেউ যে যেোন স্ক্রিস্ক্রনিং প্রশ্নের উত্তর "অজোনো" উত্তর স্ক্রিশ্নে তোশ্নে পড বো স্ক্রিস্ক্রনশ্নে যেস্ক্রডশ্নেে স্ক্রডশ্নরক্টর বো িোস্ক্র়িত্বশীে স্বোস্থ্য যেবো প্রিোনেোরীর
েোশ্নে যরফোর েরশ্নত হশ্নব। (উিোহরণস্বরূপ, বযস্ক্রিটি হ়িশ্নতো প্রেটি বু ঝশ্নত পোশ্নরনস্ক্রন এবিং স্বোস্থ্য যেবো প্রিোনেোরী এটিশ্নে আশ্নরো বযোখ্যো েরশ্নত
পোশ্নরন)।
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