COVID-19 ভ্যাকসিন িম্পসকি ত প্রায়শই সিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী:
Johnson & Johnson (িনিন অ্যান্ড িনিন)
COVID-19 মহামারীর িময়কালল আমালের দেনসিন িীবলন অ্লনক পসরবতি ন ঘলে যাওয়ায় আমালের অ্লনলকর
উপরই অ্লনক মানসিক চাপ গেলে। ভ্াললা খবর এোই গয এখন ভ্যাকসিন (শে) আলে, যা আপনালক ও
অ্নযলেরলক
COVID-19 হওয়া গেলক িুরসিত োকলত িাহাযয করলব। এই নতু ন ভ্যাকসিন িম্পলকি আপনার প্রশ্ন োকা
স্বাভ্াসবক এবং আমরা গিই উত্তর সেলত িাহালযযর িনয রলয়সে। ভ্যাকসিন িম্পলকি আলরা িানলত এই প্রচারপত্রটি

কীভ্ালব COVID-19 ভ্যাকসিন আপনালক িুরসিত রাখলব:

গকন ভ্যাকসিন গনয়া িরুসর গিই সবষলয় সবলশষজ্ঞরা প্রসতসেন নতু ন তেয
িানলেন। আমরা এখনও পযিন্ত যা িাসন:
•

এটি আপনালক COVID-19 হওয়া গেলক িুরিা গপলত িাহাযয করলব।
সবলশষজ্ঞরা সবশ্বাি কলরন গয, এই ভ্যাকসিন আপনালক অ্িুস্থ হওয়া

গেলক িুরিা সেলত পালর এমনসক আপনার COVID-19 হললও। ভ্যাকসিন
গনয়ার মাধ্যলম, আপসন আপনার চারপালশর মানুষিনলকও িুরসিত
রাখলত পালরন।
•

এটি আপনালক আলরা সনরাপে িুরিা প্রোন কলর। COVID-19 হলল সকেু
প্রাকৃ সতকভ্ালব অ্নাক্রমযতা হলত পালর, সকন্তু সবলশষজ্ঞরা িালনন না এই অ্নাক্রমযতা কতসেন োকলব। ভ্যাকসিন
আপনার শরীরলক অ্যাসিবসি দতসর করলত িাহাযয করলব, এটি ভ্াইরালির িলে লড়াই করলব ও আপনালক

অ্িুস্থ হওয়া গেলক িুরসিত রাখলব।
•

মহামারীটি বন্ধ করলত িাহাযয করার িনয এটি একটি গুরুত্বপূর্ি পেলিপ হলব। আপনার COVID-19 হলল,
ভ্যাকসিনটি আপনার শরীরলক এই গরালের িলে লড়াই করলত িাহাযয করলব। ভ্যাকসিন গনয়া, শারীসরক েূরত্ব
বিায় রাখা, মাস্ক পরা ও ঘনঘন আপনার হাত গধ্ায়া হললা এই মহামারী গশষ করলত িাহাযয করার গিলত্র
গুরুত্বপূর্ি পেলিপগুললার একটি।

ভ্যাকসিনটি কীভ্ালব কাি কলর?

শরীরলক গরালের সবরুলে লড়াই করলত গশখালনার িনয একটি সভ্ন্ন ভ্াইরাি (লভ্ক্টর) বযবহার করার মাধ্যলম COVID-19 ভ্াইরাল গভ্ক্টর ভ্যাকসিনিমূহ কাি কলর। এর ফলল আপসন COVID-19 বা গভ্ক্টর সহলিলব বযবহৃত

ভ্াইরািটির দ্বারা আক্রান্ত হলবন না।
•

ভ্যাকসিনটি আমালের গকাষগুললালক বলল গেয় কীভ্ালব "স্পাইক গপ্রাটিন" নামক SARS-CoV-2 অ্যাসিলিন দতসর
করলত হয়। অ্যাসিলিন হললা িীবার্ু গযগুললার সবরুলে শরীর লড়াই কলর, যা শরীরলক ইসমউসনটি (প্রসতলরাধ্
িমতা) দতসর করলত িহায়তা কলর। যখন আমালের শরীর গেলখ গয এই স্পাইক গপ্রাটিন আমালের শরীলরর
অ্ংশ নয় তখন এটি একটি ইসমউন গরিপন্স দতসর করলত শুরু কলর যালত আপনার শরীর বুঝলত পালর

কালের ভ্যাকসিন পাওয়া উসচত?
COVID-19 ভ্যাকসিন লভ্য হলল 18 বের বা তার গবসশ বয়িী গয গকউ গিটি সনলত পালরন (এবং
গনওয়া উসচত)।
•

িামূসহক অ্নাক্রমযতা বা হািি ইসমউসনটিলত গপ ৌঁোলত যত গবসশ িংখযক মানুলষর িম্ভব ভ্যাকসিন গনয়া
গুরুত্বপূর্।ি হািি ইসমউসনটি তখন অ্িিন করা হলব যখন কসমউসনটির বৃহত অ্ংশ গরাে গেলক িিামূসহক

অ্নাক্রমযতা পালব। এর মালন হল গয গরােটির েড়ালনার িম্ভাবনা কম ও কসমউসনটিটি িাসবিকভ্ালব িুরসিত।
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ভ্যাকসিনটি সক সনরাপে?
নতু ন ভ্যাকসিন দতসর করার িময় সনরাপত্তাই িবলেলক গবসশ প্রাধ্ানয পায়। আমরা এখনও পযিন্ত যা িাসন, েলবষর্ায়
গেখা গেলে গয COVID-19 এর ভ্যাকসিন সনরাপে ও কাযিকসর।
• গরােীলের ভ্যাকসিন গেয়ার আলে খােয এবং ঔষধ্ প্রশািন (Food and Drug Administration, FDA) িমস্ত
সনরাপত্তা তেয পযিাললাচনা কলর। সবলশষজ্ঞরা ভ্যাকসিন সনলয় েলবষর্া চাসললয় যালবন, িম্ভাবয েীঘিলময়ােী পাশ্বি
প্রসতসক্রয়া সনলয় তেয গিাোড় কলর যালবন এবং গযলকালনা সনরাপত্তা উলদ্বে তু লল ধ্রলত পেলিপ গনলবন।

িরুসর িুরিা তেয: িনিন অ্যান্ড িনিন (Johnson & Johnson) ভ্যাকসিলনর পাশ্বি প্রসতসক্রয়া
সহলিলব এক ধ্রলনর খুবই সবরল ও গুরুতর রক্ত িমাে বাৌঁধ্া িমিযার িালে িম্ভাবয গযােিূত্র পাওয়া
গেলে। ভ্যাকসিন গ্রহলর্র 3 িপ্তাহ পলর সনলচর গযলকালনা এক বা একাসধ্ক উপিেি গেখা সেলল সচসকৎিা
গিবা সনন:
•

গুরুতর বা একোনা মাো বযো (যা িালর না), ঝাপিা েৃসষ্ট, সনিঃশ্বালির স্বল্পতা, বুলক বযো, পা
গফালা, গপলে বযো এবং শে গ্রহলর্র স্থান োড়া অ্নযানয স্থালন চামড়ার সনলচ কালসশলে বা গোে
গোে িমাে রলক্তর োে।

যসে আসম েভ্ি বতী হই, েভ্ি বতী হওয়ার গচষ্টা করসে বা স্তনযপান করাসি তাহলল সক ভ্যাকসিন
সনলত পারব?
হযাৌঁ, আপসন ভ্যাকসিন সনলত পালরন। এই মুহূলতি , আপনার স্তনযেুগ্ধ, েভ্ি বস্থা বা েভ্ি ধ্ারর্ করার িমতা িসতগ্রস্ত

হলত পালর এমন সবশ্বাি করার গকালনা কারর্ আমালের কালে গনই।
•

আপনার যসে গকালনা প্রশ্ন োলক, তাহলল আপনার CHN িাক্তালরর িালে কো বলুন।

আমার COVID-19 হলয় োকললও সক আসম ভ্যাকসিন সনলত পাসর?
হযাৌঁ , আপসন ভ্যাকসিন সনলত পালরন।
•

কারর্, আপনার আবার COVID-19 হওয়ার িম্ভাবনা োকলত পালর। তাই আপনার COVID-19 হলয়লে সকনা তা
সনসবিলশলষ ভ্যাকসিন গনয়া গুরুত্বপূর্।ি

আমালক কতগুললা শে সনলত হলব?
িম্পূর্ি িুরিার িনয আপনালক 1টি শে সনলত হলব।

যসে আসম ভ্যাকসিন চাই, তাহলল কখন পাব?
সনসেি ষ্ট সকেু গোষ্ঠীর মানুষলক প্রেলম ভ্যাকসিন গেয়া হলব।
•

ভ্যাকসিন আলরা গবসশ লভ্য হলল, আমরা আপনালক িানাব কখন আপসন তা পালবন।

ভ্যাকসিলনর খরচ কত?
লভ্য হওয়ার পর সযসন ভ্যাকসিন সনলত চাইলবন তার িনয এটি সবনামূললযর হলব।
CHN-এ, আমরা এখালন আপনার প্রলশ্নর উত্তর সেলত ও এই ভ্যাকসিন িম্পলকি
আপনার গকালনা উলদ্বে োকলল তা িমাধ্ান করার িনয রলয়সে। আিই
গকালনা CHN িাক্তার বা নালিির িলে কো বলুন!

িকললর িনয স্বাস্থযলিবা।

866.246.8259

গরাে সনয়ন্ত্রর্ ও প্রসতলরাধ্ গকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) গেলক িংকসলত

