মর্ডানা ভ্যাকসিন িম্পর্কড প্রচসিত জনশ্রুসত

নতু ন COVID-19 ভ্যাকসিনটি িম্পর্কড অর্নক জনশ্রুসত আর্ে। আপসন যার্ত
আপনার স্বাস্থ্য িম্পর্কড গুরুত্বপূর্ড সিদ্ধান্ত সনর্ত পার্রন, তাই CHN-এ
“আসম শুর্নসে COVID-19 ভ্যাকসিনটি সনর্ি আমার COVID-19 হর্ব। এটি সক িসতয?”
এই ভ্যাকসিনটি থের্ক আপনার COVID-19 হর্ব না। এই ভ্যাকসিনটির্ত COVID-19 ঘটায় এমন

জীবন্ত ভ্াইরাি বযবহার করা হয় না। এর পসরবর্তড , ভ্যাকসিনটি COVID-19 ভ্াইরাি দ্বারা
িংক্রমর্ হর্ি তার িার্ে কীভ্ার্ব িড়র্ত হর্ব তা আপনার শরীরর্ক থশখায়। ভ্যাকসিন
থনয়ার পর আপনার জ্বর আিার মর্তা উপির্ড থেখা সের্ত পার্র। এটি আপনার শরীর CO-

“এই ভ্যাকসির্নর ফর্ি সক আমার COVID-19 পরীক্ষার ফি পসজটিভ্ আির্ব?”
না, এই ভ্যাকসির্নর ফর্ি আপনার COVID-19 পরীক্ষা পসজটিভ্ হর্ব না। পরীক্ষার ফিাফি

পসজটিভ্ মার্ন আপসন বতড মার্ন COVID-19 এ আক্রান্ত।

“ইসতমর্যযই আমার COVID-19 হর্য়সেি। তাহর্িও কী আমার্ক ভ্যাকসিন সনর্ত হর্ব?”
যসে আর্র্ আপনার COVID-19 হর্য় োর্ক, তাহর্িও সবর্শষজ্ঞরা ভ্যাকসিন থনয়ার পরামশড সের্ত পার্রন।
COVID-19 হওয়ার পর, ভ্াইরািটির সবরুর্দ্ধ আপনার শরীর স্বাভ্াসবকভ্ার্বই সকেু িুরক্ষা

ততসর করর্ত পার্র। থযর্হতু আমরা জাসন না এই িুরক্ষা কতসেন োকর্ব, তাই আপনার
আবার অিুস্থ্ হওয়ার িম্ভাবনা আর্ে। আর্রা িুরক্ষার জনয গুরুত্বপূর্ড পের্ক্ষপ হি ভ্যাকসিন

“mRNA COVID-19 ভ্যাকসিন সক আপনার DNA বের্ি থের্ব?”
ভ্যাকসিন থকার্নাভ্ার্বই আপনার DNA (থজর্নটিক থমকআপ) বেিার্ব না। কীভ্ার্ব COVID-19 এর

সবরুর্দ্ধ িড়াই করর্ত হয় ও িুরক্ষা ততসর করর্ত হয় তা আমার্ের শরীরর্ক থশখার্ত
mRNA একটি থপ্রাটিন ততসর করর্ত িাহাযয করর্ব। আমার্ের থকার্ষর থযখার্ন DNA োর্ক

“আসম শুর্নসে COVID-19 ভ্যাকসির্ন নাসক মাইর্ক্রাসচপ আর্ে। এটি সক িসতয?"
এটি িসতয নয়। এই সমেযা গুজবটি অসতমারীর িময়কাি থের্ক েড়ার্ে। সবশ্বস্ত িূত্র, থযমন

CDC এর থের্ক আপনার তেয পাওয়া গুরুত্বপূর্ড। এই ভ্যাকসিনটি িম্পর্কড শুর্নর্েন এমন সকেু
সনর্য় আপনার থকার্না প্রশ্ন োকর্ি, আপসন CHN র্াক্তার বা নািডর্কও সজজ্ঞািা করর্ত

ভ্যাকসিন সনর্য় আপনার আর্রা থবসশ প্রশ্ন োকর্ি CHN র্াক্তার বা নার্িডর িার্ে কো
বির্ত পার্রন!

িকর্ির জনয স্বাস্থ্যর্িবা।
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