COVID-19 ভ্যাকসিন িম্পসকি ত প্রায়শই সিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী: Moderna (মডানিা)
COVID-19 অসতমরীর িময়কালল আমালের দেনসিন িীবলন অলনক পসরবতি ন ঘটালত
আমালের অলনলকর উপরই অলনক মানসিক চাপ গেলে। ভ্াললা খবর এটাই গে এখন ভ্যাকসিন
(শট) আলে, ো আপনালক ও অনযলেরলক
COVID-19 হওয়া গেলক িুরসিত োকলত িাহােয করলব। এই নতু ন ভ্যাকসিন িম্পলকি আপনার প্রশ্ন

োকা স্বাভ্াসবক এবং আমরা গিই উত্তর সেলত িাহালেযর িনয রলয়সে। ভ্যাকসিন িম্পলকি
কীভ্ালব COVID-19 ভ্যাকসিন আপনালক িুরসিত রাখলব:
গকন ভ্যাকসিন গনয়া িরুসর গিই সবষলয় সবলশষজ্ঞরা প্রসতসেন নতু ন তেয িানলেন। আমরা এখনও পেিন্ত
ো িাসন:
•

এটি আপনালক COVID-19 হওয়া গেলক িুরিা গপলত িাহােয করলব।

সবলশষজ্ঞরা সবশ্বাি কলরন গে, এই ভ্যাকসিন আপনালক অিুস্থ
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 অনাক্রমযতা হলত পালর, সকন্তু সবলশষজ্ঞরা িালনন না এই অনাক্রমযতা কতসেন
োকলব। ভ্যাকসিন আপনার শরীরলক অযাসিবসড দতসর করলত িাহােয করলব, এটি ভ্াইরালির
িলে লড়াই করলব ও আপনালক অিুস্থ হওয়া গেলক িুরসিত রাখলব।
•

অসতমারীটি বন্ধ করলত িাহােয করার িনয এটি একটি গুরুত্বপূর্ি পেলিপ হলব। আপনার COVID-19 হলল,

ভ্যাকসিনটি আপনার শরীরলক এই গরালের িলে লড়াই করলত িাহােয করলব। ভ্যাকসিন গনয়া,
শারীসরক েূরত্ব বিায় রাখা, মাস্ক পরা ও ঘনঘন আপনার হাত গধ্ায়া হল এই অসতমারী গশষ
করলত িাহােয করার গিলে গুরুত্বপূর্ি পেলিপগুললার একটি।
ভ্যাকসিনটি কীভ্ালব কাি কলর?
COVID-19 এর গমলিঞ্জার RNA (mRNA) ভ্যাকসিন কীভ্ালব িুরিা প্রোন করলত হয় তা আমালের শরীরলক
গশখায়, ো আমালের শরীরলক গরালের িলে লড়লত িাহােয কলর। এটিলত COVID-19 ঘটায় এমন িীবন্ত ভ্াইরাি
বযবহার করা হয় না।
•

এটি আমালের গকাষগুললালক বলল গে কীভ্ালব আমালের িসত কলর না এমন গোট গপ্রাটিন
োলক "স্পাইক গপ্রাটিন" বলা হয়, তা দতসর করলত হয়। েখন আমালের শরীর গেলখ গে এই
স্পাইক গপ্রাটিন আমালের শরীলরর অংশ নয় তখন এটি একটি ইসমউন গরিপন্স দতসর করলত
শুরু কলর োলত আপনার শরীর সশখলত পালর কীভ্ালব COVID-19 এর িংক্রমর্ গেলক সনলিলক
িুরসিত রাখা োয়।

ভ্যাকসিনটি সক সনরাপে?
নতু ন ভ্যাকসিন দতসর করার িময় সনরাপত্তাই িবলেলক গবসশ প্রাধ্ানয পায়। আমরা এখনও পেিন্ত ো
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কালের ভ্যাকসিন পাওয়া উসচত?
COVID-19 ভ্যাকসিন উপলভ্য হলল প্রায় প্রলতযলকই ভ্যাকসিন গপলত পালরন (এবং পাওয়া উসচত)।
•

িামূসহক অনাক্রমযতা বা হাডি ইসমউসনটিলত গপ ৌঁোলত েত গবসশ িংখযক মানুলষর িম্ভব
ভ্যাকসিন গনয়া গুরুত্বপূর্ি। হাডি ইসমউসনটি তখন অিিন করা হলব েখন কসমউসনটির বৃহত অংশ
গরাে গেলক িিামূসহক অনাক্রমযতা পালব। এর মালন হল গে গরােটির েড়ালনার িম্ভাবনা কম
ও কসমউসনটিটি িাসবিকভ্ালব িুরসিত।

েসে 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 েসে গকালনা প্রশ্ন োলক, তাহলল আপনার CHN ডাক্তালরর িা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 শট সনলত হলব?
িম্পূর্ি িুরিার িনয আপনালক 2টি শট সনলত হলব।
•

প্রেম শট গনয়ার 28 সেলনর মলধ্য আপনালক সিতীয় শট সনলত সিলর আিলত হলব।

গডাি েুটি গনয়ার মলধ্য সক আমার COVID-19 িংক্রমর্ হলত পালর?
গডাি গনয়ার মালে আপনার COVID-19 হওয়ার িম্ভাবনা আলে, তলব িম্ভাবনা কতটা তা িম্পলকি বতি মালন
আমালের কালে পেিাপ্ত তেয গনই।
•

সনলিলক িুরসিত রাখার িনয মাস্ক পরা ও অন্তত 6 িু ট েূরত্ব বিায় রাখা আপনার পলি
গুরুত্বপূর্।ি

েসে 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?
CHN-এ, আমরা এখালন আপনার প্রলশ্নর উত্তর সেলত ও এই ভ্যাকসিন িম্পলকি
আপনার গকালনা উলিে োকলল তা িমাধ্ান করার িনয রলয়সে। আিই
গকালনা CHN ডাক্তার বা নালিির িলে কো বলুন!
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