মর্ডানা ভ্যাকসিন গ্রহণ
যেহহতু COVID-19 ভ্যাকসিনটি নতু ন, তাই ভ্যাকসিন যনয়ার আহে, যনয়ার িময় ও
যনয়ার পহর কী হহে যিই িম্পহকড আপনার প্রশ্ন থাকহত পাহর। আপনার আহরা প্রশ্ন

কী প্রতযাশা করহেন:
আপনার ভ্যাকসিন যনয়ার আহে:
•

আপনাহক এখনই COVID-19 ভ্যাকসিন যনয়ার পরামশড
যেওয়া হহে সকনা যিই সেষহয় CHN র্াক্তার ো নাহিডর িহে
কথা েলুন।

•

ভ্যাকসিন িম্পহকড আপনার প্রশ্ন থাকহল, অনুগ্রহ কহর তা
আমাহের জানান! আমরা আপনার িাহাহেযর জনযই আসি।

আপনার ভ্যাকসিন যনয়ার িময়:
•

একজন CHN র্াক্তার ো নািড আপনাহক:
•

একটি প্রচারপত্র যেহে, যেখাহন যকান COVID-19 ভ্যাকসিন আপসন সনহেন তা িম্পহকড
তথয থাকহে।

•

একটি িম্মসত পত্র যেহে। এই ফহমড আপসন যে তথয প্রোন করহেন, যেমন েয়ি ও
জন্মতাসরখ, তা NYC স্বাস্থ্য সেভ্াহের (NYC Department of Health) শহরেযাপী
ইসমউনাইহজশন যরসজসিহত যেয়া হহে।

•

আপনার হাহতর উপহরর সেহক একটি শট যেয়া হহে।

আপনার ভ্যাকসিন যনয়ার পর:
•

আপনাহক সিতীয় শহটর জনয যকহে আোর 28 সেন পর আিহত হহে। িম্পূণড িুরক্ষার জনয
আপনাহক উভ্য় শটই সনহত হহে।

•

ভ্যাকসিন োস্তহে যকমন কাজ কহর তা িম্পহকড আমরা ো যজহনসি যিই সহহিহে এগুহলা কহর
আপনাহক সনহজহক ও অনযহেরহক
COVID-19 যথহক িুরসক্ষত রাখা গুরুত্বপূণড:

প্রথম শহটর অযাপহয়ন্টহমহন্টর তাসরখ: _______________________________________
সিতীয় শহটর অযাপহয়ন্টহমহন্টর তাসরখ: ______________________________________
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ভ্যাকসিন যথহক সক যকাহনা পার্শ্ড প্রসতসিয়া হয়?
ভ্যাকসিন যনয়ার পর আপনার সকিু পার্শ্ড প্রসতসিয়া যেখা সেহত পাহর। আপনার শরীর COVID-19
এর সেরুহে িুরক্ষা ততসর করহি এই উপিেডগুসল যিগুসলর লক্ষণ। আপনার হয়হতা ফ্লু হহয়হি

•

এমন মহন হহত পাহর, সকন্তু কহয়ক সেহনর মহযযই পার্শ্ড প্রসতসিয়া যিহর োহে।

এখনও পেডন্ত জানা যেহি যে, সকিু মানুহষর COVID-19 ভ্যাসিহনর সিতীয় শট যনয়ার যেসশ
কহর পার্শ্ড প্রসতসিয়া যেখা সেহয়হি।

•

প্রচসলত পার্শ্ড প্রসতসিয়া:

র্াক্তারহক কখন যফান করহত হহে:

•

শট যেয়ার স্থ্াহন েযথা ো ফু হল োওয়া

•

জ্বর ো ঠান্ডা লাো

•

ক্লাসন্ত

•

•

যে স্থ্াহন শট যেয়া হহয়হি যিই স্থ্াহন 24
ঘণ্টার পহরও লাল হহয় থাকা ও তীব্র
েযথা হওয়া যেহে যেহল

•

মাথা েযথা

েসে কহয়ক সেহনর মহযয পার্শ্ড প্রসতসিয়ার
অেনসত হয় ো না িাহর

আমার পার্শ্ড প্রসতসিয়া হহল কার িহে যোোহোে করে?
•

ভ্যাকসিন যনয়ার পর যকাহনা পার্শ্ড প্রসতসিয়া যেখা সেহল CHN র্াক্তার ো নাহিডর িহে কথা
েলুন।

•

যরাে সনয়ন্ত্রণ ও প্রসতহরায যকে (CDC) ভ্যাকসিন যনয়ার পর পার্শ্ড প্রসতসিয়া ও আপনার

V-safe হল একটি টু ল, ো পার্শ্ড প্রসতসিয়া জানাহনার জনয আপনার স্মাটডহফাহন েযেহার করা যেহত পাহর। Vsafe এর মাযযহম, কখন আপনাহক সিতীয় শহটর জনয যেহত হহে তার অনুস্মারক পাহেন।
•

V-safe এ িাইন আপ করার পর, এহত আপনার যফান নম্বর সেহত েলা হহে। ভ্যাকসিন যনয়ার

পর আপসন যকমন আহিন তা যেখার জনয োহত আপসন যহলথ যচক-ইন িহ োতড া পান তার
জনয এটি করা হহয়হি। V-safe এ আপনার প্রেত্ত প্রসতটি েযসক্তেত তথয িুরসক্ষত থাকহে।
•

V-safe একটি ঐসেক টু ল। িাইন আপ করহেন সক না তা আপসন
ঠিক করহেন। েসে আপসন V-Safe েযেহার করহত না চান, তাহহল
ভ্যাকসিন যনয়ার পর আপনার মারাত্মক পার্শ্ড প্রসতসিয়া যেখা সেহল
অসেলহম্ব CHN র্াক্তার ো নািডহক জানান।

•

পার্শ্ড প্রসতসিয়া জানাহত যরােী ও প্রোনকারীরাও ভ্যাকসিন
এর্ভ্ািড ইহভ্ন্ট সরহপাটিডিং সিহেম (VAERS) েযেহার করহত
পাহরন। vaers.hhs.gov/reportevent.html এ আহরা জানুন

িকহলর জনয স্বাস্থ্যহিো।

আহরা জানহত
www.cdc.gov/vsafe
যেখুন অথো স্মাটডহফাহন QR যকার্
েযেহার করুন।

866.246.8259 www.chnnyc.org

যরাে সনয়ন্ত্রণ ও প্রসতহরায যকহের (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)

