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যভি আভি গিভ বতী হই তোহলে ক োভিড-19 িযো ভিন কনওয়ো আিোর জনয জরুরী ক ন? 
 

ক োভিড-19 এ টি িয়োবহ িোইরোি, ভবলেষ  লর গিভ বতী িভহেোলির জনয। আপভন যভি গিভ বতী বো িম্প্রভত 

গিভ বতী হন এবং আপনোর ক োভিড-19 হয়, তোহলে আপনোর িম্ভোবনো কবভে: 
 

• ক োভিড-19 কেল  গুরুতর অিুস্থ হওয়ো এবং ভিভ ৎিোর জনয হোিপোতোলে যোওয়োর প্রলয়োজন 

• িিলয়র আলগ আপনোর িন্তোলনর জন্ম কিওয়ো (অলন  আলগ) 

• গিভ পোত (গিভ োবস্থো নষ্ট হলয় যোওয়ো) 
 

ক োভিড-19 হলয়লে এিন বযভি ভযভন খুবই অিুস্থ তোাঁর িতুৃয পযভন্ত ঘটলত পোলর। ক োভিড-19 এর নতুন কডল্টো 

কিভরলয়ন্ট অনযলির  োলে আরও িহলজ েভ়িলয় পল়ি এবং আরও গুরুতর অিুস্থতোর  োরণ হলত পোলর। এই 

 োরলণই গিভ বতী েো ো োেীন আপনোর িযো ভিন কনওয়ো এবং আপনোর িোরপোলের কেো লির িযো ভিন কিওয়ো এত 

গুরুত্বপূণভ। 
 

ক োভিড-19 িযো ভিন ভ  গিভ বতী িভহেোলির জনয ভনরোপি? 
 

এই িযো ভিনটি িুরভিত এবং িোরুণ  োজ  লরগিভ বতী িভহেোলির ক োভিড-19 কেল  রিো  রোর জনয। এটি 
আপনোল  িভতযই গুরুতর হওয়ো এবং আপনোর গিভ োবস্থোয় ক োভিড-19 িম্পভ ভ ত িিিযোর িমু্মখীন হওয়ো কেল  

ভবরত রোখলত  োযভ রী। 
 

আভি শুলনভে কয ক োভিড-19 িযো ভিন ভনলে গিভ পোত হলত পোলর। এটি ভ  িভতয? 
 

নো। ক োভিড-19 িযো ভিলনর ফলে গিভ পোত হয় নো। গিভ বতী িভহেোরো যোরো িযো ভিন ভনলয়লেন তোলির গিভ পোত 

হওয়োর ক োন িম্ভোবনো কনই। গলবষণোয় কিখো কগলে কয গিভ বতী বযভিলির গিভ োবস্থোয় কয ক োনও িিলয় যোলির 

িযো ভিন কিওয়ো হলয়ভেে তোলির জনয িযো ভিনটি ভনরোপি ভেে। 
 

আভি যভি স্তনযপোন  রোই তোহলে ভ  আভি িযো ভিনটি পোব? 
 

হযোাঁ। যভি আপভন স্তনপোন  রোন তোহলেও িযো ভিনটি পোলবন। িযো ভিন আপনোর েরীরল  অযোভন্টবভড ততভর  রলত 

িোহোযয  রলব, এটি িোইরোলির িলে ে়িোই  রলব ও আপনোল  অিুস্থ হওয়ো কেল  রিো  রলব। যোরো িযো ভিন 

ভনলজল  এবং আপনোর ভেশুল  ক োভিড-19 কেল  রিো  রোর িলবভোত্তি উপোয় হে িযো ভিন কনওয়ো। আপনোর 
আরও প্রশ্ন েো লে আপনোর CHN পুভষ্টভবলির িোলে  েো বেনু! 

ক োভিড-19 িযো ভিন এখন 12 বের এবং তোর কবভে বয়িী ি েল  িুপোভরে  রো হয়। এর িলযয যোরো গিভ বতী, 
স্তনপোন  রোন বো যোরো িো হওয়োর কিষ্টো  রলেন তোরোও রলয়লেন। আপনোর ভনশ্চয় এই নতুন িুপোভরে িম্পল ভ  
ভ েু প্রশ্ন রলয়লে, এবং আিরো কিগুভের উত্তর কিওয়োর জনয প্রস্তুত! 

তেযগুভে CDC কেল  কনওয়ো হলয়লে 


