
COVID-19 COVID-19 টিকাটিকা  সম্পরককেসম্পরককে   নিউনিউ    
ইয়ককে বাসীরেরইয়ককে বাসীরের  যাযা  জািাজািা  উনিতউনিত

টিকা জীবন বাাচায়। আপনি যখি টিকা নিচ্ছেি, আপনি নিচ্েচ্ক COVID-19 থেচ্ক রক্ায় সাহায্য করচ্েি এবং 
আপিার কম্্যনিটিচ্ক আচ্রা নিরাপদ কচ্র তুলচ্েি। নিউ ইয়ক্ক  নসটি (NYC) সবাইচ্ক নিরাপদ ও স্স্থ রাখচ্ত প্রনতজ্াবদ্ধ। 
এর মচ্্্য আচ্ে টিকাদাি সম্পচ্ক্ক  অবগত নসদ্ধান্ত নিচ্ত থয তে্যসমূহ দরকার তা মাি্ষচ্ক োিাচ্িা এবং নিনচিত করা থয 
টিকা স্ষ্্ ও ি্যায়সঙ্গত ভাচ্ব সবাই নিচ্ত পারচ্েি।

টিকাগুল�া কক কাজ কলে?

•  উপলব্ধ COVID-19 টিকাগুচ্লা মািষ্চ্ক গুরুতর COVID-19 েনিত অসস্্থতা, হাসপাতাচ্ল ভনত্ক  হওয়া, ও মতুৃ্য 
থেচ্ক রক্া করচ্ত অত্যন্ত কায্ককর বচ্ল থদখা থগচ্ে। টিকাগুচ্লা অি্চ্মাদি পাওয়ার পর থকাটি থকাটি মাি্ষ 
থসগুচ্লা নিচ্য়চ্েি,এবং তে্য থেচ্ক থদখা থগচ্ে থয টিকাগুচ্লা কাে করচ্ে!  

টিকাগুল�া কক কনোপদ?

•     হা যা। এই টিকা থেলক আপনাে COVID-19 হওয়া অসম্ভব। 
থয ভাইরাসটি COVID-19 এর কারণ তা এই টিকাগুচ্লার মচ্্্য থিই। এটি আপিার শরীচ্রর থরাগ প্রনতচ্রা্ ব্যবস্থাচ্ক 
ভাইরাচ্সর নবরুচ্দ্ধ নকভাচ্ব লড়াই করচ্ত হচ্ব তা নশক্া থদয়, যাচ্ত আপনি ভাইরাচ্সর সংস্পচ্শ্ক আসচ্ল আপিার 
শরীচ্রর োিা োচ্ক থয কী করচ্ত হচ্ব।

•  টিকাগুচ্লাচ্ক িািা বয়স, োনত ও বচ্ণ্কর হাোর হাোর মাি্চ্ষর উপর ব্যাপক নলিনিক্যাল গচ্বষণায় ব্যবহার করা 
হচ্য়চ্ে। ওই গচ্বষণাগুচ্লা থেচ্ক পাওয়া তে্যপ্রমাণচ্ক FDA ও অি্যাি্য স্া্ীি সংস্থা নিনবড়ভাচ্ব পরীক্া কচ্রচ্ে। 

•  টিকা প্রদািকালীি সমচ্য়ও থবশ নকেু থেডাচ্রল প্রনতষ্াি ও সংগঠি টিকার নিরাপত্ার উপর িেরদারী করা অব্যাহত 
থরচ্খচ্ে। টিকাগুনল যতটা গুরুত্ব সহকাচ্র মনিটর করা হচ্ছে এর আচ্গ মানক্ক ি য্ক্তরাচ্্রের ইনতহাচ্স অি্য থকাচ্িা টিকার 
থক্চ্রে তা কখিও হয়নি।

টিকাগুল�া এত দ্রুত ককভালব ততকে কো হ�? 

•  COVID-19   টিকার ততনরর সাচ্ে িনেরহীি নরচ্সাস্ক েনড়ত নেল। কচ্য়ক নবনলয়ি ডলার 
খরচ করা হচ্য়চ্ে, এবং সারা নবশ্ব েচ্্ড় নবজ্ািীরা নিরলসভাচ্ব কাে কচ্র চচ্লচ্েি।

•  তবজ্ানিকরা অি্যাি্য কচ্রািাভাইরাচ্সর েি্য টিকার গচ্বষণা সচ্মত অি্যাি্য   টিকাগুনলর 
থেচ্ক অচ্িক বেচ্রর গচ্বষণাচ্ক নভত্নত নহসাচ্ব ব্যবহার কচ্রচ্েি।

টিকাগুক�ে কক থকালনা পার্শ্ব প্রকতকরিয়া আলে?

•  হ্যা, থবনশরভাগ মাি্ষ নকেু পাশ্ব্ক প্রনতনরিয়া থবা্ কচ্রি। সা্ারণ পাশ্ব্ক প্রনতনরিয়াগুচ্লা হল হাচ্তর 
থযখাচ্ি আপিার টিকা থদওয়া হচ্য়চ্ে থসখাচ্ি ব্যো বা ে্চ্ল যাওয়া, মাোব্যো, শরীচ্র ব্যো, 
লিানন্ত এবং জ্বর। 

•  যনদ আপিার থকাচ্িা প্রশ্ন বা দন্চিন্তা োচ্ক তাহচ্ল 311 িম্বচ্র থোি করুি অেবা আপিার  
স্াস্থ্য থসবা প্রদািকারীর সাচ্ে কো বল্ি।

•   পাশ্ব্ক প্রনতনরিয়াগুচ্লা অস্নতিকর হচ্ত পাচ্র, নকন্তু এগুচ্লা সা্ারণত স্াস্থ্য সমস্যা িয় এবং 24 থেচ্ক 
48 ঘন্ার মচ্্্য চচ্ল যায়। অি্য নদচ্ক, COVID-19 একটি গুরুত্বপূণ্ক স্াস্থ্য সমস্যা এবং এর েচ্ল 
দীঘ্কচ্ময়াদী স্াস্থ্যগত েটিলতা, হাসপাতাচ্ল ভনত্ক  হওয়া এবং মতুৃ্য ঘটচ্ত পাচ্র।
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কাো টিকা কনলত পােলব এবং এলত কত খেচ হলব?

•  12 বের এবং তার উর্্কবয়সী সবাই টিকা পাওয়ার উপয্ক্ত।
•  টিকাসমূহ নবিামূচ্ল্য প্রদাি করা হচ্ছে। আপিার যনদ বীমা োচ্ক, তাহচ্ল এটির খরচ ্রা হচ্ত পাচ্র নকন্তু আপিাচ্ক 
থকাচ্িা থকা-থপ বা অি্য নে নদচ্ত হচ্ব িা।

আমাে থ�াপনীয়তা কক সুেকষিত?

•  যখি আপনি টিকা থিচ্বি, তখি আপিার থগাপিীয়তা স্রনক্ত োকচ্ব। আপিার ব্যনক্তগত তচ্ে্যর থগাপিীয়তা নিনচিত 
করার েি্য কচ্ঠার আইি প্রনতনষ্ত আচ্ে।

•  টিকা পাওয়ার েি্য আপিাচ্ক আপিার অনভবাসি নস্থনত বা থসাশাল নসনকউনরটি িম্বর োিাচ্ত হচ্ব িা।

টিকা আকম থকাোয় পালবা?

•  একটি থকন্দ্র খ্ঁচ্ে থপচ্ত nyc.gov/vaccinefinder নভনেট করুি অেবা 877-829-4692 িম্বচ্র কল করুি। 
অচ্িক থকচ্ন্দ্রই থকাচ্িা অ্যাপচ্য়ন্চ্মন্ লাগচ্ে িা।

• আপিার স্াস্থ্য পনরচয্কা প্রদািকারী বা স্থািীয় োচ্ম্কনসচ্ক নেচ্জ্স করুি থয তারা টিকা প্রদাি করচ্ে নকিা।
•  65 বের ও উর্্কবয়সী নিউ ইয়ক্ক বাসীগণ এবং প্রনতবন্ী ব্যনক্তগণ 877-829-4692 িম্বচ্র কল কচ্র টিকাদাি 
থকন্দ্রগুচ্লাচ্ত যাওয়ার েি্য নবিামূচ্ল্যর পনরবহি স্নব্া নিচ্ত পারচ্বি।

•  থয সব নিউ ইয়ক্ক বাসীরা ঘর থেচ্ক থবর হচ্ত অক্ম তারা nyc.gov/homebound এ সাইি আপ কচ্র বা 
877-829-4692 িম্বচ্র থোি করার মা্্যচ্ম বানড়চ্ত টিকা নিচ্ত পারচ্বি। 

স্নব্াসমূচ্হর েি্য (থযমি থকচ্ন্দ্রর নভতচ্র একটি হুইলচ্চয়ার পাওয়া বা ব্যনক্ত-কতৃ্কক ASL অি্বাদ করা), 
আচ্গ থেচ্কই 877-829-4692 িম্বচ্র থোি করুি বা নভনেট করুি vax4nyc.nyc.gov। মতামত োিাচ্ত 
বা স্নব্াপ্রানতি সম্পনক্ক ত একটি অনভচ্যাগ দানখল করচ্ত, 311 িম্বচ্র কল করুি, 311692 িম্বচ্র থটক্সট করুি 
বা hubaccess@health.nyc.gov ঠিকািায় ইচ্মইল করুি।

আকম ইলতামল্যই COVID-19 এ আরিান্ত হল� কক আমাে টিকা থনয়া উকচত?

•  হঁ্যা, থযচ্হতু COVID-19 এ প্িরায় আরিান্ত হওয়া সম্ভব, আপিার উনচত হচ্ব টিকা থিয়া। টিকাগুচ্লা নিরাপদ এবং 
আপিার থদচ্হ ইচ্তামচ্্্যই থয স্রক্া ততনর হচ্য়চ্ে তাচ্ক আরও শনক্তশালী কচ্র তুলচ্ত পাচ্র।

টিকা থনয়াে পে কক আকম শােীকেক দেূত্ব বজায় োখা এবং মুলখ আবেণ পো বন্ধ কেলত পােব?

•  সম্ূণশ্বভালব টিকাপ্রাপ্ত হওয়ার পর, আপনি ম্চ্খর আবরণ িা পচ্র অেবা শারীনরক দরূত্ব বোয় িা থরচ্খই থবনশরভাগ 
কাে করচ্ত পারচ্বি! নবচ্শষ কচ্র নিরাপদ হচ্ছে ঘচ্রর বাইচ্রর কােকম্কসমূহ। আমাচ্দর উপচ্দশ হচ্ছে আচ্রা থবনশ 
সংখ্যক মাি্ষ টিকাপ্রাতি িা হওয়া পয্কন্ত ঘচ্রর নভতচ্র আপিার ম্চ্খর আবরণ পরা অব্যাহত রাখা। থসই সাচ্ে, 
ব্যবসা প্রনতষ্াি, স্কুল, গণপনরবহি বা আপিার কম্কচ্ক্রে সহ আপনি থয থকাচ্িা োয়গায় থগচ্ল থসখািকার মচ্্খর আবরণ 
সম্পনক্ক ত নিয়মাবলী আপিাচ্ক অবশ্যই মািচ্ত হচ্ব। সম্পূণ্কভাচ্ব টিকাপ্রাতি হওয়ার পর, আপিাচ্ক সংস্পচ্শ্ক আসার 
পর আর থকায়ারান্াইচ্ি থযচ্ত হচ্ব িা বা পরীক্া করাচ্ত হচ্ব িা, যনদ িা আপিার COVID-19 এর উপসগ্ক থদখা থদয়।

•  যারা সম্ূণশ্বভালব টিকাপ্রাপ্ত নন তাচ্দর অবশ্যই বাইচ্র োকার সময় সব্কদা ম্চ্খর আবরণ পরা এবং শারীনরক দরূত্ব 
বোয় রাখা সহ, সব ্রচ্ণর সাব্ািতা অবলম্বি করচ্ত হচ্ব।

এটি অি্চ্ময় থয কাচ্রা কাচ্রা মচ্ি টিকা থিয়া সম্পচ্ক্ক  দন্চিন্তা োকচ্ত পাচ্র বা আচ্রা প্রশ্ন োকচ্ত  
পাচ্র। আচ্রা োিচ্ত, আপিার স্াস্থ্য থসবা প্রদািকারীর সাচ্ে কো বল্ি, 311 িম্বচ্র থোি করুি, 
বা nyc.gov/covidvaccine এ যাি।

পকেকথিকত থেমন হলব থসই অনুোয়ী NYC স্াথিয দপ্তে তাে সুপাকেশগুক� পকেবতশ্বন কেলত পালে।     5.20.21
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