Pfizer COVID-19 টিকা নেওয়া
নেহেতু COVID-19 ভ্যাকসিেটি েতু ে, তাই ভ্যাকসিে নেয়ার আহে, নেয়ার িময় ও নেয়ার পহর কী েহে নিই
িম্পহকে আপোর প্রশ্ন থাকহত পাহর। আপোর আহরা প্রশ্ন থাকহে, আহরা জােহত এই প্রচারপত্রটি েযেোর করুে
এেং ডাক্তার ো োহিের িহে কথা েেুে।

কী প্রতযাশা করহেে:
আপোর ভ্যাকসিে নেয়ার আহে:
•

এই মুহুহতে আপোর COVID-19 টিকা নেওয়া উসচৎ সকো তা
নেখহত নকাহো ডাক্তার ো োহিের িাহথ কথা েেুে।

•

ভ্যাকসিে িম্পহকে আপোর প্রশ্ন থাকহে, অেুগ্রে কহর তা
আমাহের জাোে! আমরা আপোর িাোহেযর জেযই আসি।
12-15 েয়িী েযসক্তরা এখে Pfizer ভ্যাকসিে নপহত পাহরে। আপোর েয়ি েসে 18
েিহরর কম েয়, তহে আপোর সপতামাতা ো অসভ্ভ্ােকহক এটি নেওয়ার জেয িম্মসত
সেহত েহে।

আপোর ভ্যাকসিে নেয়ার িময়:
•

আপোর োহতর উপহরর সেহক একটি শে নেয়া েহে।

আপোর ভ্যাকসিে নেয়ার পর:
•

আপোর সিতীয় ইহেকশহের জেয আপোহক 21 সেহের মহযয নকহে নেরত আিহত েহে। িম্পূর্েরূহপ
িুরসিত েওয়ার জ্জেয আপোহক েুটি ইহেকশেই সেহত েহে।

•

ভ্যাকসিে োস্তহে নকমে কাজ কহর তা িম্পহকে আমরা ো নজহেসি নিই সেহিহে এগুহো কহর
আপোহক সেহজহক ও অেযহেরহক
COVID-19 নথহক িুরসিত রাখা গুরুত্বপূর্ে:
•

জেেহুে স্থাহে আপোর োক ও মুখ ঢাকা থাহক এমে মাস্ক পরা।

•

অেযহের নথহক অন্তত 6 েু ে েূহর থাকা।

•

ঘেঘে আপোর োত নযায়া।

•

ভ্ীড় এসড়হয় চো।

প্রথম শহের অযাপহয়ন্টহমহন্টর তাসরখ: _______________________________________
সিতীয় শহের অযাপহয়ন্টহমহন্টর তাসরখ: ______________________________________
িেেহশষ আপহডে 6.17.2021

ভ্যাকসিে নথহক সক নকাহো পার্শ্ে প্রসতসিয়া েয়?
ভ্যাকসিে নেয়ার পর আপোর সকিু পার্শ্ে প্রসতসিয়া নেখা সেহত পাহর। আপোর শরীর COVID-19 এর
সেরুহে িুরিা ততসর করহি এই উপিেেগুসে নিগুসের েির্। আপোর েয়হতা ফ্লু েহয়হি এমে মহে েহত

•

পাহর, সকন্তু কহয়ক সেহের মহযযই পার্শ্ে প্রসতসিয়া নিহর োহে।

এখেও পেেন্ত জাো নেহি নে, সকিু মােুহষর COVID-19 ভ্যাসিহের সিতীয় শে নেয়ার নেসশ কহর পার্শ্ে
প্রসতসিয়া নেখা সেহয়হি।

•

প্রচসেত পার্শ্ে প্রসতসিয়া:

ডাক্তারহক কখে নোে করহত েহে:

•

শে নেয়ার স্থাহে েযথা ো েু হে োওয়া

•

জ্বর ো ঠান্ডা োো

•

ক্লাসন্ত

•

মাথা েযথা

•

নে স্থাহে শে নেয়া েহয়হি নিই স্থাহে 24
ঘণ্টার পহরও োে েহয় থাকা ও তীব্র েযথা
েওয়া নেহড় নেহে

•

েসে কহয়ক সেহের মহযয পার্শ্ে প্রসতসিয়ার
অেেসত েয় ো ো িাহর

•

জরুরী অেস্থার জেয 911 কে করুে।

আমার পার্শ্ে প্রসতসিয়া েহে কার িহে নোোহোে করে?
•

আপোর নকাহো পার্শ্েপ্রসতসিয়া থাকহে আপোর PCP-এর িাহথ নোোহোে করুে। আপোর PCP ো
থাকহে, 866-246-8259 েম্বহর CHN-এর িাহথ নোোহোে করুে

•

নিন্টািে ের সডসজজ কহরাে অযান্ড সপ্রহভ্েশে (CDC) V-Safe এর মাযযহম আপোর পার্শ্েপ্রসতসিয়াগুসে
সরহপােে করহত আপোর জেয েু েি েহড় তু হেহি।

V-safe েে একটি েু ে, ো পার্শ্ে প্রসতসিয়া জাোহোর জেয আপোর স্মােেহোহে েযেোর করা নেহত পাহর। Vsafe এর মাযযহম, কখে আপোহক সিতীয় শহের জেয নেহত েহে তার অেুস্মারক পাহেে।
•

V-safe এ িাইে আপ করার পর, এহত আপোর নোে েম্বর সেহত েো েহে। ভ্যাকসিে নেয়ার পর আপসে

নকমে আহিে তা নেখার জেয োহত আপসে নেেথ নচক-ইে িে োতে া পাে তার জেয এটি করা েহয়হি।
V-safe এ আপোর প্রেত্ত প্রসতটি েযসক্তেত তথয িুরসিত থাকহে।
•

V-safe একটি ঐসিক েু ে। িাইে আপ করহেে সক ো তা আপসে
ঠিক করহেে। আপসে V-Safe েযেোর ো করার সিোন্ত সেহে,
টিকা নেওয়ার পহর আপোর নকাহো গুরুতর পার্শ্েপ্রসতসিয়া নেখা
সেহে অসেেহম্ব নকাহো ডাক্তার ো োিেহক জাোে।

•

পার্শ্ে প্রসতসিয়া জাোহত নরােী ও প্রোেকারীরাও ভ্যাকসিে এডভ্ািে
ইহভ্ন্ট সরহপাটিেং সিহেম (VAERS) েযেোর করহত পাহরে।
vaers.hhs.gov/reportevent.html এ আহরা জােুে

িকহের জেয স্বাস্থযহিো।

আহরা জােহত
www.cdc.gov/vsafe
নেখুে অথো স্মােেহোহে QR নকাড
েযেোর করুে।

866.246.8259 www.chnnyc.org

নরাে সেয়ন্ত্রর্ ও প্রসতহরায নকহের (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)

