পরিবার এবং শিক্ষাদাতাদের জন্য COVID-19 টিকাগুলি সম্পর্কিত
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

12 ও 17 বছর বয়সী কিশ�োররা Pfizer COVID-19
টিকাটি নিতে পারবেন।
আপনার কাছাকাছি একটি টিকাকরণ কেন্দ্র খুঁজে পেতে nyc.gov/vaccinefinder এ বা
877-829-4692 নম্বরে ফ�োন করুন। বহু টিকাদান কেন্দ্রে অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়�োজন নেই।
• টিকা নেওয়ার জন্য ক�োন�ো অর্থ প্রদান করতে হবে না! টিকা নেওয়ার জন্য আপনার স্বাস্থ্য বিমা লাগবে না।
• একজন নাবালকের টিকা নেওয়ার জন্য পিতামত বা অভিভাবকদের নিজে এসে বা ফ�োনে অনুমতি দিতে হবে।
অনেক কেন্দ্র লিখিত অনুমতিও স্বীকার করে। 12 থেকে 15 বছর বয়সীদের অবশ্যই একজন প্রাপ্তবয়স্ককে সঙ্গে
আনতে হবে।
• ID বা জন্মের শংসাপত্রের মত�ো একটি বয়সের প্রমাণ আবশ্যক। একজন পিতামাতা বা অভিভাবককে নাবালকটির
হয়ে বয়স নিশ্চিত করতেও হতে পারে।
• Pfizer টিকাটি 12 থেকে 17 বছর বয়সী কিশ�োরদের মধ্যে চিকিৎসাগত ভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং দেখা
গেছে যে সেটি COVID-19 অসুস্থতার ক্ষেত্রে নিরাপদ এবং কার্যকর। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণ এবং এর অর্থ
আপনার শরীর র�োগ প্রতির�োধ ক্ষমতা গড়ে তু লছে!
1. 18 বছরের কম বয়সী কার�োর টিকা নেওয়ার প্রয়�োজন কী? আমার মনে হয়েছে COVID-19 তরুণদের সংক্রমিত
করে না।

যে ক�োন�ো বয়সের মানুষই COVID-19 এ আক্রান্ত হতে পারেন। COVID-19 সাধারণত বড়দের ক্ষেত্রে বেশি বিপজ্জনক হলেও,
তরুণরা খুব অসুস্থ হতে পারে এবং COVID-19 এর কারণে মারা যেতে পারে। কিছু মানুষের COVID-19 হওয়ার পরে শ্বাস প্রশ্বাস
সংক্রান্ত সমস্য বা দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তির মত�ো দীর্ঘকালীন শারীরিক সমস্যাও হতে পারে।
তরুণদের টিকাকরণ করিয়ে নিলে তা ঠাকুর্দা ঠাকুমা এবং এমন ক�োন�ো আত্মীয় যাদের একটি শারীরিক অসুস্থতা আছে যার
জন্য তাদের গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার ঝুঁকি খুব বেশি, তাদের মত�ো অন্যান্য মানুষদের সুরক্ষিত রাখতেও সহায়তা করে। যেহেতু
টিকাকরণ ভাইরাসটির বিস্তার র�োধ করে তাই সেটি আমাদের কমিউনিটিতে থাকা মানুষদেরও সুরক্ষিত করে। এমনকি কিছু
তরুণ অসুস্থ ব�োধ না করলেও তাদের মধ্যে ভাইরাসটি থাকতে পারে এবং তাদের থেকে ভাইরাসটির বিস্তার ঘটতে পারে।
2. আমার কি টিকা নেওয়ার প্রয়�োজন আছে?
টিকা নেওয়াটা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পছন্দ। একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুবিধার জন্য আমরা মানুষেরর কাছে
প্রয়�োজনীয় তথ্য উপলভ্য রাখছি।
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3. 18 বছরের কম বয়সী কেউ ক�োথায় টিকা নিতে পারবে?

NYC তে টিকা নেওয়াটা খুব সহজ। আপনার নিকটবর্তী একটি টিকাকরণ কেন্দ্র খুজঁ ে পেতে আপনি nyc.gov/vaccinefinder-এ
যেতে পারেন বা 877-829-4692 নম্বরে ফ�োন করতে পারেন। 12 থেকে 17 বছর বয়সীরা শুধুমাত্র Pfizer টিকা নিতে পারবেন,
তাই সেই টিকাটি দিচ্ছে এমন কেন্দ্রগুলিই খুঁজন
ু ।
4. টিকাগুলি যে তরুণদের ক্ষেত্রে কার্যকর তা আমরা কীভাবে জানব?

Pfizer টিকাটি তরুণদের মধ্যে অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং দেখা গেছে সেটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং কার্যকর। প্রক্রিয়াটি মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য এবং ওষুধ প্রশাসন (U.S. Food and Drug Administration) এবং অন্যান্য সংস্থা সেইসাথে বেসরকারি
বিশেষজ্ঞ দ্বারা অত্যন্ত মন�োয�োগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।
5. পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুল�ো কী কী? এটিতে নিতে গেলে কি লাগে?
টিকাটি নেওয়ার সময় একটি তরুণের অন্যান্য ইঞ্জেকশন নেওয়ার মত�ো একটু ব্যাথা লাগতে পারে। পরে, তাদের হাতে যেখানে
ইঞ্জেকশনটি নেওয়া হয়েছে সেখানে ব্যাথা থাকতে পারে, ক্লান্ত লাগতে পারে এবং ব্যাথা হতে পারে, মাথা যন্ত্রণা হতে পারে বা জ্বর
আসতে পারে। শরীর যে প্রতিরক্ষা গড়ে তু লছে এগুলি সাধারণত তারই লক্ষণ। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুল�ো সাধারণত এক থেকে দুই দিন
থাকে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুল�ো সম্পর্কে আপনার ক�োন�ো সমস্যা থাকলে, আপনার শিশুর�োগ বিশেষজ্ঞের সাথে কথা বলুন বা 311
নম্বরে ফ�োন করুন।
Pfizer টিকাটিতে দুবার ইঞ্জেকশন নিতে হয়। প্রথম ইঞ্জেকশনটি নেওয়ার পরে আপনার শিশুর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলেও দ্বিতীয়
ইঞ্জেকশনটি নেওয়া জরুরি।
6. টিকাটি নেওয়ার খরচ কত? আমার বিমা না থাকলে কী হবে?
টিকাটি বিনামূল্যের এবং সেটি নেওয়ার জন্য আপনার বিমার প্রয়�োজন নেই। আপনার যদি বিমা থাকে, তাহলে সেখানে বিল করা
হতে পারে, কিন্তু আপনাকে ক�োন�ো ক�ো-পে বা অন্য ফি দিতে হবে না।
7. আমার পরিবারের ক�োন�ো ডাক্তার নেই। আমার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে কাকে ফ�োন করব?

টিকাগুলি সম্পর্কে আর�ো তথ্যের জন্য, nyc.gov/covidvaccine বা cdc.gov/covidvaccine দেখুন। আপনি 311
নম্বরেও ফ�োন করতে পারেন এবং COVID-19 টিকাগুলি সম্পর্কে কার�োর সাথে কথা বলতে চাইতে পা্রেন।
8. টিকা নেওয়া হয়ে গেলে পরে একজন তরুণ কী করতে পারবেন?
একজনের সম্পূর্ণ টিকাকরণের পরে সমস্ত কার্যকলাপ নিরাপদ! সম্পূর্ণ টিকাকরণ হয়ে যাওয়া মানুষজন অতিমারীর আগে
যে সমস্ত কার্যকলাপ উপভ�োগ করতেন তার সবগুলিই পুনরায় শুরু করতে পারবেন এবং বেশিরভাগ কার্যকলাপ একটি মুখের
আবরণ না পরে বা শারীরিক দূরত্ব বজায় না রেখে করতে পারবেন। নির্দিষ্ট কিছু জায়গায়, টিকা নেওয়া থাকলেও মাস্ক পরে
থাকতে হবে। এই জায়গাগুলির মধ্যে রয়েছে স্কু ল, গণপরিবহন, দ�োকানপাট এবং অন্যান্য সর্বজনীন জায়গা যদি মালিক
বা অপারেটর আবশ্যিক করেন।
আর�ো মানুষকে টিকা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ভিতরে থাকাকালীন প্রত্যেককে মুখের আবরণ পরে থাকার সুপারিশ করি।
9. 12 থেকে 17 বছর বয়সীদের টিকা নেওয়ার জন্য কি অনুমতি নিতে হবে?
হ্যাঁ। একজন পিতামাতা বা অভিভাবককে অবশ্যই সম্মতি দিতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়ে নিজে গিয়ে বা ফ�োনে সম্মতি
দেওয়া যাবে। সমস্ত সিটি-পরিচালিত-কেন্দ্র সহ কিছু টিকাকরণ কেন্দ্র লিখিত সম্মতিও স্বীকার করে। 12 থেকে 15 বছর বয়সী
শিশুদের সাথে টিকাদান কেন্দ্রে অবশ্যই একজন পিতা/মাতা/অভিভাবক বা পিতা/মাতা/অভিভাবকের মন�োনীত অন্য ক�োন�ো
প্রাপ্তবয়স্ক তত্বাবধায়ককে উপস্থিত থাকতে হবে।
একজন তরুণের জন্মের শংসাপত্র বা জন্ম তারিখ থাকা ID-র মত�ো বয়সের প্রমাণপত্র লাগবে। তাদের জন্মের প্রমাণপত্র না
থাকলে, একজন পিতামাতা বা অভিভাবক তাদের বয়স প্রত্যয়িত করতে পারেন। টিকাকরণের জন্য আপনাকে আপনার
অভিবাসন স্থিতি শেয়ার করতে হবে না।
পরিস্থিতি যেমন হবে সেই অনুযায়ী NYC স্বাস্থ্য দপ্তর তার সুপারিশগুলি পরিবর্ত ন করতে পারে। 5.26.21
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অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নিউ ইয়র্ক সিটিতে COVID-19 টিকাদান
কেন্দ্রের অবস্থানসমূহ
নিচের কেন্দ্রগুলির জন্য ক�োন�ো অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রয়�োজন নেই। আর�ো কেন্দ্র দেখতে,
nyc.gov/vaccinefinder-এ যান এবং “Pfizer” টিকার ধরন দিয়ে অনুসন্ধান করুন।
Brooklyn
NYC Health + Hospitals,
Coney Island
2601 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235
NYC Health + Hospitals,
Kings County
451 Clarkson Ave.
Brooklyn, NY 11203
NYC Health + Hospitals,
Woodhull
760 Broadway
Brooklyn, NY 11206
NYC Vaccine Hub St. Nicks Alliance
211 Ainslie St.
Brooklyn, NY 11211
NYC Vaccine Hub Flatbush YMCA
1401 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11210
NYC Vaccine Hub Starrett City/Spring
Creek Towers
Cityblock Health
1310 Pennsylvania Ave.
Brooklyn, NY 11239
Barclays Center Modell’s Sports
140 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11217
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NYC Vaccine Hub - Brooklyn
Children’s Museum
145 Brooklyn Avenue
Brooklyn, NY 11203

Manhattan

Bronx

NYC Health + Hospitals,
Bellevue
462 First Ave.
Manhattan, NY 10016

Bronx Zoo
Vaccination Site
2300 Southern Blvd.
Bronx, NY 10460
NYS - Bay Eden
Senior Center
1220 E. 229th St.
Bronx, NY 10466
NYC Health + Hospitals,
Jacobi
1400 Pelham Parkway
South
Bronx, NY 10461
NYC Health + Hospitals,
Lincoln
234 E. 149th St.
Bronx, NY 10451
NYC Health + Hospitals,
North Central Bronx
3424 Kossuth Ave.
Bronx, NY 10467
NYC Vaccine Hub Lehman College The Apex Center
250 Bedford Park Blvd. West
Bronx, NY 10468

3

NYS - Javits Center
429 11th Ave.
Manhattan, NY 10018

NYC Health + Hospitals,
Harlem
506 Lenox Ave.
Manhattan, NY 10037
NYC Health + Hospitals,
Metropolitan
1901 First Ave.
Manhattan, NY 10029
NYC Vaccine Hub Yeshiva University
2495 Amsterdam Ave.
Manhattan, NY 10033
NYC Vaccine Hub - Abyssinian
Baptist Church
132 West 138th St.
Manhattan, NY 10030
NYC Vaccine Hub - American
Museum of Natural History
200 Central Park West
Manhattan, NY 10024

NYC Vaccine Hub - ATC
Vaccination Times Square
(পূর্বে NFL Experience)
20 Times Square
Manhattan, NY 10036

Queens

NYC Vaccine Hub Fulton Center/Google
119 9th Ave.
Manhattan, NY 10011

Citi Field
36-2 126th St.
Queens, NY 11368

Staten Island
Northwell SIUH Empire Outlets
55 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301

NYS - Aqueduct Racetrack
110-00 Rockaway Blvd.
Queens, NY 11420

NYS-FEMA York College
160-02 Liberty Ave.
Queens, NY 11433
NYC Health + Hospitals,
Elmhurst
79-01 Broadway
Queens, NY 11373

NYC Vaccine Hub - St. Joseph St. Thomas School
NYC Health + Hospitals,
50 Maguire Ave.
Queens
Staten Island, NY 10309
82-68 164th St.
Queens, NY 11432
Northwell SIUH Staten Island Mall
280 Marsh Ave.
Staten Island, NY 10314
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NYC Vaccine Hub Queensborough
Community College
Robert F. Kennedy Hall
221-05 56th Ave.
Queens, NY 11364
NYC Vaccine Hub - Korean
Community Services
203-05 32nd Ave.
Queens, NY 11361
NYC Vaccine Hub - Queens
Center Mall
58-56 92nd St.
Queens, NY 11373
NYC Vaccine Hub - Queens
Public Library at Ozone
Park
92-24 Rockaway Blvd.
Queens, NY 11417
Queens Public Library Flushing Library
41-17 Main St.
Queens, NY 11355

