Johnson & Johnson/Janssen COVID-19
িটকা স�েকর্ হালনাগাদকৃত তথয্
Johnson & Johnson/Janssen COVID-19 িটকািটর সােথ স�িকর্ ত একিট স�াবয্ �া�য্ সমসয্া
স�েকর্ তদে�র জনয্ সংি�� িবরিতর পর িটকািট আবার NYC এর 18 বছর এবং তার েবিশ
বয়� বয্ি�েদর জনয্ বয্বহৃত হে�। NYC �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ দ�র (NYC �া�য্ দ�র)
কতৃর্ ক Johnson & Johnson িটকা ও অনয্ানয্ অনুেমািদত COVID-19 িটকার িনরাপত্তা ও
কাযর্কািরতার উপর িব�াস জাির রাখা হেয়েছ। িনেজেক, িনেজর ি�য়জন ও আমােদর কমুয্িনিটেক
COVID-19 েথেক র�া করেত সবেচেয় গর�পূণর্ েয কাজিট আপিন করেত পােরন তা হল িটকা
েনওয়া।
Johnson & Johnson িটকা বয্বহাের েকন িবরিত েদয়া হেয়িছল?
Johnson & Johnson িটকা �হণকারী ছয়জন বয্ি�র মেধয্ একিট িবরল র� জমাট বাঁধার
ঘটনার পর এি�ল 13, 2021 তািরেখ েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েক� (Centers for Disease
Control and Prevention, CDC) এবং খাদয্ ও ওষুধ �শাসন (Food and Drug
Administration, FDA) কতৃর্ ক এই িটকািটর বয্বহার অ�ায়ীভােব ব� রাখেত বলা হয়। ঘটনাগেলা
জানা যায় CDC ও FDA এর িটকা িনরাপত্তা পযর্েব�ণ বয্ব�ার মাধয্েম। িটকািটর বয্বহাের
িবরিত েদয়া হয় েযন বাড়িত তথয্ সং�হ ও পযর্ােলাচনা করা যায়।
তদে� কী জানা েগেছ?
এি�ল 21, 2021 তািরখ পযর্�, Johnson & Johnson িটকার অনুেমাদন পাওয়ার পর েয �ায় 8
িমিলয়ন মানুষ এই িটকা িনেয়েছন তােদর মেধয্ 15 জেনর ে�ে� রে� অণুচি�কার সংখয্া কেম
যাওয়াসহ একিট িবরল ধরেনর র� জমাট বাঁধার ঘটনা েদখা েগেছ। এই অব�ার নাম হে�
�ে�াসাইেটােপিনয়াসহ (রে�র অণুচি�কার সংখয্া কেম যাওয়া) �ে�ািসস (র� জমাট বাঁধা)
িসনে�াম (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS)। মিহলােদর ে�ে� TTS এ
আ�া� বয্ি�েদর সবার বয়স িছল 18 েথেক 59 এর মেধয্, যােদর ল�ণগেলা িটকা েনওয়ার ছয়
েথেক 15 িদেনর মেধয্ েদখা েদয়। এই হারিট হে� 18 েথেক 49 বছর বয়� িটকা�হণকারী
নারীেদর মেধয্ �িত এক িমিলয়েন সাত জেনর TTS এ আ�া� হওয়ার সমান এবং 50 ও তার
উ�র্বয়সী িটকা�হণকারী নারীেদর মেধয্ �িত এক িমিলয়েন এক জেনরও কম। িটকার ি�িনকয্াল
�ায়ালসমূেহ একজন পুরষ অংশ�হণকারীও TTS এ আ�া� হেয়িছেলন।
CDC এবং FDA এই িটকার বয্বহার স�েকর্ কী বেল?
CDC এবং FDA জািনেয়েছ েয 18 বছর এবং তার েবিশ বয়� বয্ি�েদরেক Johnson &
Johnson িটকা েদয়া জাির রাখা হেব। এই িস�া�িট েনওয়া হেয়েছ িটকাদান কাযর্�ম সং�া�
উপেদ�া কিমিটর একিট পরামশর্ অনুসাের, েযিট হে� িচিকৎসা ও জন�া�য্ িবেশষ�েদর সম�েয়
গিঠত একিট �াধীন �প, যারা উপি�ত তথয্ ও উপাত্ত পযর্ােলাচনা কেরেছন এবং িটকািট
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েনওয়ার ফেল স�াবয্ �া�য্ ঝুঁ িকগেলােক এর সুিবধার িবপরীেত তু লনা কের েদেখেছন। যারা এই
িটকািট েনেবন, িবেশষ কের 50 বছর বা তার কমবয়সী নারীগণ, তােদর উিচত TTS এর
িবরল তেব বিধর্ত ঝুঁ িক স�েকর্ েজেন রাখা এবং মেন রাখা েয COVID-19 িটকার অনয্ানয্
িবক�সমূহও রেয়েছ েযগেলার ে�ে� এই ঝুঁ িক েদখা যায়িন।
এই িনরাপত্তা সমসয্ার পেরও েকন NYC েত এই িটকা বয্বহার জাির রাখা হেয়েছ?
TTS এর ঝুঁ িক খুবই কম, এবং িটকািট COVID-19 জিনত গরতর অসু�তা, হাসপাতােল ভিতর্
হওয়া ও মৃতুয্ �িতেরােধ অতয্� কাযর্কর। এখন েযেহতু আমরা ঝুঁ িকিট স�েকর্ জািন, েসেহতু
আমরা Johnson & Johnson িটকা �হণকারী বয্ি�েদরেক TTS এর স�াবয্ ল�ণগেলা সনা�
করার উপায়গেলা স�েকর্ বলেত পাির যােত তারা তৎ�ণাৎ েসবা িনেত পােরন। �া�য্ পিরচযর্া
�দানকারীরাও এই ঝুঁ িক স�েকর্ এখন অবগত, যার মােন হে� তারা Johnson & Johnson িটকা
েনওয়ার পর TTS এ আ�া� হওয়া বয্ি�েদর েরাগ িনণর্য় ও িচিকৎসা করেত পারেবন। েকােনা
ওষুধ, িচিকৎসা বা িটকাই 100% ঝুঁ িকমু� নয়।
আিম যিদ Johnson & Johnson িটকা েনওয়ার িস�া� িনই, তাহেল িক আমােক বাড়িত েকােনা
পূবর্সতকর্তা িনেত হেব?
Johnson & Johnson িটকা েথেক আপনার TTS হওয়ার স�াবনা যিদও খুবই কম, আপনার
উিচত হেব িটকা েনওয়ার পর িতন স�াহ পযর্� স�াবয্ ল�ণগেলার বয্াপাের সতকর্ থাকা, েযমন:
• �াসক�
• েচােখ ঝাপসা েদখা
• বুেক বয্থা হওয়া
• সহেজ আঘােতর দাগ পড়া
• পা ফু েল যাওয়া
• ইনেজকশেনর �ান ছািড়েয় চামড়ার
• তলেপেট দীঘর্েময়াদী বয্থা
িনেচ েছাট েছাট লাল িব�ু ৈতির
• গরতর বা দীঘর্েময়াদী মাথাবয্থা
হওয়া
িটকা েনওয়ার িতন স�ােহর মেধয্ যিদ আপনার এই ল�ণগেলার মেধয্ েকােনািট েদখা েদয়,
তৎ�ণাৎ িচিকৎসা েসবা িনন - িনকট� হাসপাতােল চেল যান বা 911 এ েফান করন।
িচিকৎসাদানকারী �িত�ানেক জানান েয আপিন Johnson & Johnson িটকা িনেয়েছন।
অনয্ িদেক, িটকা েনওয়ার পর েয সব পা�র্ �িতি�য়াসমূহ �াভািবক তার মেধয্ আেছ বাহর
েযখােন আপিন িটকা িনেয়িছেলন েসখােন বয্থা হওয়া ও ফু েল যাওয়া, �াি�, হালকা বয্থা ভাব,
কাঁপুিন, হালকা মাথাবয্থা বা হালকা �র। এসব পা�র্ �িতি�য়াগেলা �তয্ািশত এবং সাধারণত
িটকা �হেণর �থম িতন িদেনর মেধয্ই েদখা েদয় (সবেচেয় েবিশ েদখা যায় িটকা �হেনর পেরর
িদন) এবং শর হওয়ার পর এক েথেক দুই িদন পযর্� �ায়ী থােক।
অনয্ানয্ COVID-19 িটকাগেলার ফেল িক TTS হওয়ার ঝঁু িক আেছ?
যু�রাে� Pfizer-BioNTech ও Moderna COVID-19 িটকাসমূেহর 200 িমিলয়েনরও েবিশ েডাজ
�দান করা হেয়েছ এবং TTS েক এগেলার সােথ স�িকর্ ত করা হয়িন। যারা Johnson &
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Johnson িটকািট িনেত চান না তােদরেক আমরা েজার িদেয় বলব এই িটকাগেলার মধয্ েথেক
একিট েনওয়ার কথা ভাবেত।
NYC
েকে�
অথবা
ন�ের
হওয়া

জুেড় শত শত িটকাদান েক� উপল� রেয়েছ। একিট িটকাদান েক� খুঁেজ েপেত (�িতিট
েয সব িটকা েদয়া হে� তার তািলকা েদয়া আেছ) vaccinefinder.nyc.gov িভিজট করন
একিট শহর-পিরচািলত েকে� অয্াপেয়�েম� সং�া� সহায়তার জনয্ 877-829-4692
কল করন। অেনক েকে� সরাসিরও চেল যাওয়া যাে�। শহর-পিরচািলত সরাসির উপি�ত
যাে� এমন েক�গেলার একিট তািলকার জনয্ এখােন েদখুন।

িটকার িনরাপত্তা স�িকর্ত অনয্ েকােনা সমসয্া েনই তা আমরা িকভােব জানব?
CDC, FDA এবং অনয্ানয্ �পসমূহ �ারা COVID-19 িটকাসমূহেক িনিবড় িনরাপত্তা পযর্েব�েণর
মধয্ িদেয় িনেয় যাওয়া হে�। যু�রা� জুেড় ল� ল� েডাজ িটকা েদয়ার পর েসখান েথেক ��
সংখয্ক TTS এর ঘটনা সনা� হওয়া এবং ফল�িতেত Johnson & Johnson িটকা বয্বহাের
িবরিত েদয়া �মাণ কের েয িনরাপত্তা বয্ব�াগেলা কাজ করেছ এবং িনরাপত্তা ও ��তােক সেবর্া�
গর� েদয়া হে�। স�াবয্ িনরাপত্তা সমসয্াসহ িটকাসমূহ স�েকর্ সকল তথয্ সবাইেক জানােত
আমরা �িত�াব�।
েকাথায় আিম আেরা তথয্ পাব?
আপনার যিদ েকােনা �� থােক, দয়া কের আপনার �দানকারীেক অথবা 311 ন�ের েফান করন।
COVID-19 িটকা স�েকর্ তথয্ ও পিরেষবার জনয্, nyc.gov/covidvaccine িভিজট করন। FDA
এর সংেশািধত Johnson & Johnson িটকার েরাগীেদর জনয্ তথয্ প� এখােন পাওয়া যােব।
বাড়িত তথয্ উপল� রেয়েছ এখােন CDC এর ওেয়বসাইেট।

পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ন করেত পাের।
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