জনসন অ্যান্ড জনসন

ভ্যাকসসন গ্রহণ

যেহহতু COVID-19 ভ্যাকসসনটি নতু ন, তাই ভ্যাকসসন যনয়ার আহে, যনয়ার সময় ও যনয়ার পহর কী হহে যসই
সম্পহকে আপনার প্রশ্ন থাকহত পাহর। আপনার আহরা প্রশ্ন থাকহে, আহরা জানহত এই প্রচারপত্রটি েযেহার করুন

এেং CHN ডাক্তার ো নাহসের সহে কথা েেুন।

কী প্রতযাশা করহেন:
আপনার ভ্যাকসসন যনয়ার আহে:
•

আপনাহক এখনই COVID-19 ভ্যাকসসন যনয়ার পরামশে যেওয়া হহে
সকনা যসই সেষহয় CHN ডাক্তার ো নাহসের সহে কথা েেুন।

•

ভ্যাকসসন সম্পহকে আপনার প্রশ্ন থাকহে, অ্নুগ্রহ কহর তা আমাহের

জানান! আমরা আপনার সাহাহেযর জনযই আসি।

আপনার ভ্যাকসসন যনয়ার সময়:
•

একজন CHN ডাক্তার ো নাসে আপনাহক:
•

একটি প্রচারপত্র যেহে, যেখাহন যকান COVID-19 ভ্যাকসসন আপসন সনহেন তা সম্পহকে তথয থাকহে।

•

একটি সম্মসত পত্র যেহে। এই ফরহম আপসন যে তথয প্রোন করহেন, যেমন- েয়স ও জন্ম তাসরখ,
তা NYC স্বাস্থ্য সেভ্াহের (NYC Department of Health) শহরেযাপী ইসমউনাইহজশন যরসজসিহত যেয়া
হহে।

•

আপনার হাহতর উপহরর সেহক একটি শট যেয়া হহে।

আপনার ভ্যাকসসন যনয়ার পর:
•

ভ্যাকসসন োস্তহে যকমন কাজ কহর তা সম্পহকে আমরা ো যজহনসি যসই সহহসহে এগুহো কহর আপনাহক
সনহজহক ও অ্নযহেরহক COVID-19 যথহক সুরসিত রাখা গুরুত্বপূণে:

•

জনেহুে স্থ্াহন আপনার নাক ও মুখ ঢাকা থাহক এমন মাস্ক পরা।

•

অ্নযহের যথহক অ্ন্তত 6 ফু ট েূহর থাকা।

•

ঘনঘন আপনার হাত য ায়া।

•

ভ্ীড় এসড়হয় চো।

ভ্যাকসসন যথহক সক যকাহনা পার্শ্ে প্রসতসিয়া হয়?
•

ভ্যাকসসন যনয়ার পর আপনার সকিু পার্শ্ে প্রসতসিয়া যেখা সেহত পাহর। আপনার শরীর COVID-19 এর সেরুহে
সুরিা ততসর করহি এই উপসেেগুসে যসগুসের েিণ। আপনার হয়হতা ফ্লু হহয়হি এমন মহন হহত পাহর, সকন্তু
কহয়ক সেহনর মহ যই পার্শ্ে প্রসতসিয়া যসহর োহে।
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সা ারণ পার্শ্ে প্রসতসিয়া:
•

*গুরুতর অ্যাোসজেজসনত প্রসতসিয়ার েিণসমূহ:

শট গ্রহহণর স্থ্াহন েযথা, োে হহয় োওয়া ো ফু হে
োওয়া

•

মাথা েযথা

•

খুে ক্লান্ত অ্নুভ্ে করা

•

যপসশহত েযথা

•

জ্বর

•

েসম েসম ভ্াে

•

র্শ্াসকষ্ট

•

মুখ ো েো ফু হে োওয়া

•

হৃেস্পন্দন যেহড় োওয়া

•

সারা শরীহর োহজ ফু সকুসড়

•

মাথা যঘারা

•

েুেেেতা

*ভ্যাকসসনটির কারহণ গুরুতর অ্যাোসজেজসনত প্রসতসিয়ার সামানয সম্ভােনা রহয়হি। এই প্রসতসিয়াগুহো ভ্যাকসসন গ্রহহণর

কহয়ক সমসনট পর যথহক এক ঘণ্টার মহ য যেখা সেহত পাহর। এ কারহণ, একজন CHN ডাক্তার ো নাসে আপনাহক
ভ্যাকসসন গ্রহহণর পর সকিু সমহয়র জনয যসন্টাহর থাকহত েেহত পাহরন োহত আপনার মহ য যকাহনা প্রসতসিয়া যেখা
যেয় সকনা তা সনসিত করা োয়।
জরুসর সুরিা তথয: জনসন অ্যান্ড জনসন (Johnson & Johnson) ভ্যাকসসহনর পার্শ্ে প্রসতসিয়া সহহসহে
এক রহনর খুেই সেরে ও গুরুতর রক্ত জমাট োাঁ া সমসযার সাহথ সম্ভােয যোেসূত্র পাওয়া যেহি।
ভ্যাকসসন গ্রহহণর 3 সপ্তাহ পহর সনহচর যেহকাহনা এক ো একাস ক উপসেে যেখা সেহে সচসকৎসা যসো
সনন:
•

গুরুতর ো একটানা মাথা েযথা (ো সাহর না), ঝাপসা েৃসষ্ট, সনিঃর্শ্াহসর স্বল্পতা, েুহক েযথা, পা
যফাো, যপহট েযথা এেং শট গ্রহহণর স্থ্ান িাড়া অ্নযানয স্থ্াহন চামড়ার সনহচ কােসশহট ো যিাট
যিাট জমাট রহক্তর োে।

আমার পার্শ্ে প্রসতসিয়া হহে কার সহে যোোহোে করে?
•

ভ্যাকসসন যনয়ার পর যকাহনা পার্শ্ে প্রসতসিয়া যেখা সেহে CHN ডাক্তার ো নাহসের সহে কথা েেুন।

•

যরাে সনয়ন্ত্রণ ও প্রসতহরা যকন্দ্র (CDC) ভ্যাকসসন যনয়ার পর পার্শ্ে প্রসতসিয়া ও আপনার অ্সভ্জ্ঞতা সংিান্ত
অ্নয তথয সম্পহকে জানাহনার েযেস্থ্া কহরহি। এই েযেস্থ্া আসহে তাহেরহক এই ভ্যাকসসহনর সনরাপত্তা যেখহত
সাহােয করহে।

V-safe হহো একটি টু ে, ো পার্শ্ে প্রসতসিয়া জানাহনার জনয আপনার স্মাটেহফাহন েযেহার করা যেহত পাহর।
•

V-safe এ সাইন আপ করার পর, এহত আপনার যফান নম্বর সেহত েো হহে। ভ্যাকসসন যনয়ার পর আপসন
যকমন আহিন তা যেখার জনয োহত আপসন যহেথ যচক-ইন সহ োতে া পান তার জনয এটি করা হহয়হি। Vsafe এ আপনার প্রেত্ত প্রসতটি েযসক্তেত তথয সুরসিত থাকহে।

•

V-safe একটি ঐসেক টু ে। সাইন আপ করহেন সক না তা আপসন

ঠিক করহেন। েসে আপসন V-Safe েযেহার করহত না চান, তাহহে
ভ্যাকসসন যনয়ার পর আপনার মারাত্মক পার্শ্ে প্রসতসিয়া যেখা সেহে
অ্সেেহম্ব CHN ডাক্তার ো নাসেহক জানান।
•

পার্শ্ে প্রসতসিয়া জানাহত যরােী ও প্রোনকারীরাও ভ্যাকসসন এডভ্াসে
ইহভ্ন্ট সরহপাটিেং সসহেম (VAERS) েযেহার করহত পাহরন।
vaers.hhs.gov/reportevent.html এ আহরা জানুন

সকহের জনয স্বাস্থ্যহসো।

আহরা জানহত
www.cdc.gov/vsafe
যেখুন অ্থো স্মাটেহফাহন QR যকাড
েযেহার করুন।

866.246.8259

যরাে সনয়ন্ত্রণ ও প্রসতহরা

যকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)

