COVID-19 বুস্টার শটের সুপাররশ সমূহ
প্রত্যেত্ে যাত্ের বয়স 12 এবং যার ববশি যাত্ের এেটি COVID-19 বুস্টার িট বেওয়া উশিৎ বযাগ্ে হত্য়
ওঠার সাত্ে সাত্েই যাত্য যারা যাত্ের টিোর বেত্ে হালোগ্াে োেত্য পাত্র। আপোর টিো শেত্য়
হালোগ্াে মাত্ে আপশে সম্পূর্ণভাত্ব টিোেৃ য, এবং অশযশরক্ত ব াজ এবং বুস্টার বপত্য়ত্েে, যশে এবং যখে
আপশে বযাগ্ে হত্বে। মাশেণ ে যুক্তরাত্ের বাইত্র যারা টিো শেত্য়ত্েে বা এেটি টিোর শিশেৎসাগ্য
অধ্েয়ত্ে অংিগ্রহর্ েত্রত্েে, যারাও এেটি বুস্টাত্রর জেে বযাগ্ে হত্য পাত্রে।
একটি বুস্টার শে কী, এবং ককন কসটি সুপাররশ করা হটে?
এেটি বুস্টার িট হত্ে বাড়শয সুরো বেওয়ার জেে টিোর এেটি বাড়শয ব াজ। টিোগুশল এখেও
COVID-19 এর ফত্ল সৃষ্ট গুরুযর অসুস্থযা, হাসপাযাত্ল ভশযণ হওয়া এবং মৃযুে প্রশযত্রাত্ধ্ অযেন্ত োযণের।
শেন্তু, অেুগ্র বা মধ্েম মাোর সংক্রমত্র্র বেত্ে সুরো হয়ত্যা যযটা িশক্তিালী োও হত্য পাত্র এবং
সমত্য়র সাত্ে হ্রাস বপত্য পাত্র।
এেটি বুস্টার িট আপোত্ে, আপোর পশরবারত্ে এবং আপোর সমাজত্ে অশযশরক্ত সুরো প্রোে েরত্য
পাত্র COVID-19 হওয়ার এবং যা অেেত্ের মত্ধ্ে েড়াত্োর ঝুুঁ শে হ্রাস েত্র, যার মত্ধ্ে আত্ে এমে শিশু
যাত্ের বয়স টিো বেওয়ার অেুত্মাশেয বয়ত্সর েম এবং এমে মােুষ যারা গুরুযর COVID-19 হওয়ার
বশধ্ণয ঝুুঁ শেত্য আত্েে। ভাইরাত্সর আর বোুঁয়াত্ি বভশরত্য়ন্টগুশলর উপশস্থশযর োরত্র্ বুস্টার িটগুশল শবত্িষ
েত্র গুরুত্বপূর্ণ।
আরম কখন আমার বুস্টার শে রনটে পারব?
আপোর প্রােশমে ব াজগুশলর জেে বোে টিোর ব্র্োন্ড বপত্য়ত্েে যার উপর শেভণ র েত্র েখে আপশে
এেটি বুস্টার িট শেত্য পারত্বে:
• যশে আপশে Pfizer বা Moderna টিো বপত্য় োত্েে, আপোর বিষ ব াত্জর অন্তয পাাঁচ মাস পত্র
আপশে এেটি বুস্টার িট শেত্য পাত্রে।
• যশে আপশে Johnson & Johnson টিো বপত্য় োত্েে, আপোর টিোর অন্তয দুই মাস পত্র এেটি
বুস্টার শেত্য পাত্রে।
বুস্টার শেটি রক আমার প্রাথরমক ক াজ কে ব্র্যাটের রিল কসই একই ব্র্যাটের হটে হটব?
ো। বোে ব্র্োন্ড বেত্বে যা আপশে ববত্ে শেত্য পাত্রে। সুপাশরি েরা হয় বয আপোর বুস্টার িত্টর জেে
সম্ভব হত্ল আপশে Pfizer বা Moderna বেে। বোে টিো বেত্বে যা শেত্য় আপোর বোত্ো প্রশ্ন োেত্ল
আপোর স্বাস্থে বসবা প্রোেোরীর সাত্ে েো বলুে। এেজে বসবা প্রোেোরী খুুঁত্জ বপত্য সহায়যার প্রত্য়াজে
হত্ল, 311 েম্বত্র বফাে েরুে।
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বুস্টার শেগুরলটে রক কসই একই উপাদান থাটক ো প্রাথরমক ক াজগুরলর জনয বযবহৃে টিকার জনয
বযবহার করা হটেরিল?
হোুঁ। Pfizer এবং Johnson & Johnson বুস্টার িটগুশল হল বসই এেই টিো যা প্রােশমে টিো শহত্সত্ব
বেওয়া হয়। Moderna-র বুস্টার িত্ট এেই উপাোে োত্ে শেন্তু এটি টিোর এেটি বোট ব াজ যা
মােুষত্ে যাত্ের প্রেম েুটি ব াত্জর শহত্সত্ব বেওয়া হয়।
বুস্টার শেগুরলর কথটক রক ককান পার্শ্ব প্ররেরিো হে?
বুস্টার িট বেত্ে আপোর পার্শ্ণ প্রশযশক্রয়া হত্য পাত্র। পার্শ্ণ প্রশযশক্রয়াগুশল সাধ্ারর্য অেুগ্র বেত্ে মাঝাশর
হয় এবং এে বেত্ে শযে শেে অবশধ্ স্থায়ী হয়। পার্শ্ণপ্রশযশক্রয়াগুশলর মত্ধ্ে োেত্য পাত্র বাহুত্য বেো,
মাো বেো, িরীত্র বেো, ক্লাশন্ত এবং জ্বর। গুরুযর পার্শ্ণ প্রশযশক্রয়াগুত্লা শবরল, যত্ব এেটি বুস্টার িত্টর
পর বেখা শেত্য পাত্র।
আমার করাগ প্ররেটরাধ ক্ষমো দুববল এবং আরম েৃ েীে একটি টিকা ক াজ রনটেরি। আরম রক বুস্টার শে
রনটে পারর?
12 বের এবং যার ববশি বয়স্ক বেশক্তগ্র্ যাত্ের বরাগ্ প্রশযত্রাধ্ েমযা মধ্েম বেত্ে গুরুযর মাোয়
হ্রাসপ্রাপ্ত এবং যারা Pfizer বা Moderna টিোর এেটি যৃ যীয় ব াজ শেত্য়ত্েে যারা যাত্ের যৃ যীয় ব াত্জর
অন্তয পাুঁি মাস পত্র এেটি বুস্টার িট বপত্য পারত্বে। যৃ যীয় ব াজগুশল সম্পত্েণ যত্েের জেে
on.nyc.gov/thirddose এ যাে।
আরম একটি COVID-19 টিকা কপটেরি মারকবন েুক্তরাটের বাইটর অথবা একটি রচরকৎসাগে অধযেটনর
অংশ রহটসটব। আরম রক বুস্টার শে রনটে পারর?
আপোর বিষ টিোর ব াত্জর অন্তয পাুঁি মাস পত্র আপোর Pfizer টিকার এেটি বুস্টার ব াজ বেওয়া
উশিৎ যশে আপোর বয়স 12 এবং যার ববশি হয় এবং:
• এেটি টিোর সেল প্রােশমে ব াজগুশল বপত্য়ত্েে যা সংেটোলীে বেবহাত্রর জেে শবর্শ্ স্বাস্থে সংস্থা
(World Health Organization, WHO) অেুত্মােে েত্রত্ে শেন্তু মাশেণ ে খােে এবং ড্রাগ্ প্রিাসে
(U.S. Food and Drug Administration, FDA) দ্বারা অেুত্মাশেয বা স্বীেৃ য েয়।
• FDA-অেুত্মাশেয, FDA-স্বীেৃ য, বা WHO-অেুত্মাশেয COVID-19 টিোগুশলর সেল প্রােশমে
ব াজ বপত্য়ত্েে
• এেটি টিোর সেল প্রােশমে ব াজগুশল বপত্য়ত্েে যা সংেটোলীে বেবহাত্রর জেে WHO অেুত্মােে
েত্রত্ে শেন্তু FDA এর দ্বারা অেুত্মাশেয বা স্বীেৃ য েয়, এেটি শিশেৎসাগ্য অধ্েয়ত্ের অংি
শহত্সত্ব
• শিশুত্ের Moderna টিো শিশেৎসাগ্য অধ্েয়ত্ের অংি শহত্সত্ব সেল প্রােশমে ব াজ বপত্য়ত্েে
শিশেৎসাগ্য অধ্েয়ত্ের অংি শহত্সত্ব যারা টিোেৃ য যারা অবিেই এেটি সশক্রয় টিো বপত্য় োেত্য হত্ব,
প্ল্োত্সত্বা েয়। আপোর প্রশ্ন োেত্ল আপোর স্বাস্থে বসবা প্রোেোরীর সাত্ে েো বলুে।
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আরম ককাথাে একটি বুস্টার শে রনটে পারব?
আপশে বয ব্র্োত্ন্ডর টিো শেত্য িাে বসটি বেওয়া হত্ে এমে বয বোত্ো জায়গ্ায় আপশে এেটি বুস্টার িট
শেত্য পারত্বে। আপোর প্রেম েুই ব াজ বযখাত্ে শেত্য়শেত্লে বসই এেই জায়গ্ায় যাওয়ার প্রত্য়াজে বেই।
এেটি টিোেরত্ের সাইট খুুঁত্জ বপত্য, nyc.gov/vaccinefinder এ যাে এবং "Any vaccine" (বয বোত্ো
টিো) ড্রপ- াউে বেত্ে "Pfizer" অেবা "Moderna" ববত্ে শেে। আপশে 877-829-4692 েম্বত্র
বফােও েরত্য পাত্রে এেটি িহর-পশরিাশলয টিোোে বেন্দ্র খুুঁত্জ বপত্য সাহাযে বপত্য। শবোমূত্লে বাশড়ত্য
বত্স টিো পাওয়ার সময় ঠিে েরত্য, nyc.gov/homevaccine এ যাে বা 877-829-4692 েম্বত্র েল
েরুে।
আরম রক অনযানয টিকা, কেমন ফ্লু এর টিকার সাটথ একই সমটে একটি বুস্টার শে কপটে পারর?
হোুঁ। হোুঁ, আপশে অেোেে টিোর সাত্ে এেই সমত্য়, অেবা যার আত্গ্ বা পত্র বয বোত্ো সমত্য় এেটি
বুস্টার িট শেত্য পারত্বে। আপশে যশে এখেও আপোর ফ্লু িট ো শেত্য় োত্েে, যাহত্ল এমে এেটি
বেন্দ্র বখাুঁজার বিষ্টা েরুে বযখাত্ে েুটি টিোই বেওয়া হয়, বযমে বহু ফাত্মণশসত্য।
বুস্টার শে রক রবনামূটলযর?
হোুঁ। আপোর যশে বীমা োত্ে, যাহত্ল বসখাত্ে খরি ধ্রা হত্য পাত্র শেন্তু আপোত্ে বোত্ো প্রোে শফ বা
অেে শফ শেত্য হত্ব ো।
একটি বুস্টার শে কনওোর জনয আমার কী কাগজপত্র কদখাটনা প্রটোজন?
আপোত্ে আপোর জন্ম যাশরখ আত্ে এমে এেটি কুত্মন্ট বেখাত্য হত্ব, বযমে এেটি ড্রাইভার'স
লাইত্সন্স, েে-ড্রাইভার আইশ , IDNYC, বােণ সাটিণশফত্েট বা পাসত্পাটণ। আপোর টিোোে ো ণ টি োেত্ল
বসটি শেত্য় আসুে।
সম্পূর্বভাটব টিকাপ্রাপ্ত হওোর জনয কী আমার একটি বুস্টার শে প্রটোজন?
ো। েুই ব াত্জর টিোর (বযমে Pfizer বা Moderna) শদ্বযীয় ব াত্জর েুই সপ্তাহ বা এে ব াত্জর
Johnson & Johnson টিোর েুই সপ্তাহ পর সবাইত্ে সম্পূর্ণভাত্ব টিোপ্রাপ্ত শহসাত্ব ধ্রা হয়। শেন্তু আপশে
আপোর টিোর বেত্ে হালোগ্াে োেত্বে বুস্টার পাওয়ার পত্র। এোড়াও, শেেু শেত্য়াগ্েযণ া এবং
স্থােগুশলত্য বযাগ্ে মােুষত্ের জেে বুস্টার িত্টর প্রমার্ আবিেে হত্য পাত্র। বোয়ারােটাইত্ের আবিেেযা
হয়ত্যা শভন্ন হত্য পাত্র আপশে বুস্টার িট বপত্য়ত্েে শেো যার উপর শেভণ র েত্র।

পরররিরে অনুোেী NYC স্বািয দপ্তর োর সুপাররশগুরল পররবেবন করটে পাটর।
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