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HIV আ�া� িনউ ইয়কর্ বাসীরা এখন COVID-19 িটকা পাওয়ার েযাগয্ 
 
িনউ ইয়কর্  িসিট (NYC) এবং যু�রা� জেুড় COVID-19 একিট গর�পূণর্ ঝঁুিক িহসােব িবরাজ 
করেছ। িটকাকরণ, েসই সােথ অনয্ানয্ �িতেরাধমূলক বয্ব�া, আমােদরেক এই COVID-19 সং�া� 
জন�াে�য্র জররী অব�া েথেক েবিরেয় আসেত সাহাযয্ করেত পাের। 
 
িটকা িনন 
COVID-19, যা েথেক হাসপাতােল ভিতর্ হওয়া ও মৃতুয্ এবং দীঘর্েময়াদী �া�য্সমসয্া েদখা িদেত 
পাের, তােক �িতেরাধ করেত িটকাসমূহ খুবই কাযর্কর।  
 
িনউ ইয়কর্  ে�েট (NYS) এ বসবাসকারী সকল HIV আ�া� বয্ি�রা এখন একিট COVID-19 িটকা 
পাওয়ার েযাগয্। NYS এ COVID-19 িটকা পাওয়ার েযাগয্ েগা�ীসমূেহর একিট তািলকা েপেত, 
িভিজট করন nyc.gov/covidvaccinedistribution। 
 
একিট িটকাকরণ অয্াপেয়�েম� িনন 
আপনার ি�িনক বা হাসপাতােল িজে�স করন েয তারা আপনােক িটকা িদেত পারেব িকনা। 
এছাড়াও আপিন vaccinefinder.nyc.gov এ িগেয় আপনার িনকট� একিট িটকাদান েক� খুঁেজ 
িনেত পােরন এবং একিট অয্াপেয়�েম� করেত পােরন। শহর-পিরচািলত একিট েকে� অয্াপেয়�েম� 
করেত আপনার সহেযািগতার �েয়াজন হেল, 877-829-4692 ন�ের েফান করন। িটকার 
সরবরাহ সীিমত, তাই িনয়িমত েখাঁজ িনন কারণ আেরা িটকা উপলভয্ হওয়ার সােথ সােথ নতুন 
অয্াপেয়�েম� েযাগ করা হেব।  
 
আপনার অয্াপেয়�েমে�র িদেন 
আপনার অয্াপেয়�েমে�র িদেন আপিন সু� েবাধ না করেল েসিট পুনঃসূিচত করন। িটকাদান 
েকে� যাওয়া ও আসার সময় এবং আপনার অয্াপেয়�েম� চলাকালীন একিট মুেখর আবরণ পরন 
– এিট ছাড়া আপনােক িভতের ঢুকেত েদয়া হেব না।  
   
আপিন েয NYS বা NYC েত (েকে�র উপর িনভর্ র কের) বাস কেরন এবং COVID-19 িটকা 
পাওয়ার েযাগয্ তার �মাণ আপনােক সােথ আনেত হেব। আপিন যিদ HIV এ আ�া� হওয়ার 
কারেণ েযাগয্ হন এবং আপনার �া�য্ েসবা �দানকারীর মাধয্েম িটকা িনেত চান, তাহেল আপনার 
�দানকারীর অিফেস থাকা আপনার িচিকৎসা সং�া� কাগজপ� আপনার েযাগয্তার �মাণ িহসােব 
কাজ করেব। তা না হেল, অয্াপেয়�েমে�র সময় িনধর্ারণ করার সময়, একিট অ�িনর্িহত �া�য্গত 
অব�া থাকার কারেণ আপিন িটকা পাওয়ার েযাগয্ হেয়েছন এিট িনি�ত কের আপনােক একিট 
�তয্য়ন স�ূণর্ করেত হেব। েকান ধরেনর �া�য্গত অব�া তা আপনােক বলেত হেব না বা 
আপনার অব�ার বিহঃ�কাশ স�েকর্  অনয্ েকােনা �মাণ েদখােত হেব না। েযাগয্তার �মাণ স�েকর্  
আেরা তেথয্র জনয্, nyc.gov/covidvaccine েদখুন। 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
https://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-attestation.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
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িটকা েনওয়ার পর COVID-19 �িতেরাধমূলক কাযর্কলাপ চািলেয় যাওয়া 
িটকা িনেল তা আপনােক COVID-19 এর উপসগর্সমূহ, হাসপাতােল ভিতর্  হওয়া ও মৃতুয্ েথেক র�া 
কের। িক� যত�ণ না আেরা মানুষ িটকা িনে�ন এবং আমরা আেরা ভােলা কের বুঝেত পারিছ 
েয আমােদর চারপােশ থাকা িটকা না েনওয়া মানষুেদরেক িটকাগেলা কতটা ভােলাভােব র�া কের, 
তত�ণ পযর্� আমােদর সাবধান থাকেত হেব। িটকা�হেণর পেরও, আপনােক COVID-19 এর 
িব�ার েরাধ করেত িকছু পদে�প �হণ করা চািলেয় েযেত হেব: 

• আপিন অসু� হেল অথবা COVID-19 এর পরী�ায় সা�িতক সমেয় পিজিটভ আসেল 
বািড়েত থাকুন। 

• অনয্েদর েথেক অ�ত 6 িফট দরূে� থাকুন। 
• মুেখ একিট আবরণ পরন। 
• �ায়ই আপনার হাত ধুন। 

 
COVID-19 িটকাসমূহ িনরাপদ 
যু�রাে�র খাদয্ ও ওষুধ �শাসন (Food and Drug Administration) কেয়কিট COVID-19 
িটকােক জররী বয্বহােরর জনয্ অনুেমাদন িদেয়েছ। এই িটকাগেলােক নানা বয়স, জািত ও বেণর্র 
হাজার হাজার মানুেষর উপর ি�িনকয্াল গেবষণায় বয্বহার করা হেয়েছ। গেবষণাগেলােত েদখা েগেছ 
েয িটকাগেলা িনরাপদ এবং গরতর পা�র্�িতি�য়া েদখা েদয়ার ঘটনা অতয্� িবরল। সাধারণ পা�র্ 
�িতি�য়াগেলার মেধয্ আেছ হােতর েযখােন িটকা েদওয়া হেয়েছ েসখােন বয্থা বা ফুেল যাওয়া, 
মাথাবয্থা, শরীের বয্থা, �াি� এবং �র। এই িটকাগেলা COVID-19 সং�মণ ঘটায় না। 
 
যু�রাে�র সরকার ও গেবষণা �িত�ানগেলা িটকাগেলার উপর পযর্েব�ণ জাির েরেখেছ। 
 
COVID-19 িটকাসমূহ িনরাপদ 
সকল অনুেমািদত COVID-19 িটকাসমূহ মানুষেক গরতর অসু�তা, হাসপাতােল ভিতর্  হওয়া ও মতুৃয্ 
েথেক র�ায় অতয্� কাযর্কর।  
 
যােদর CD4 কাউ� কম বা যারা HIV িচিকৎসা িনে�ন না তােদর উিচত িটকা েনওয়া  
যােদর েরাগ �িতেরাধ �মতা HIV বা অনয্ েকােনা অব�ার কারেণ দবুর্ল তােদরেক COVID-19 
িটকার ি�িনকয্াল �ায়ােল অ�ভুর্ � করা হয়িন, তাই তােদর জনয্ িটকািট কতখািন িনরাপদ বা 
কাযর্কর হেব েস স�িকর্ ত তথয্ আমােদর কােছ েনই। আপনার যিদ CD4 কাউ� কম থােক বা 
েরাগ �িতেরাধ বয্ব�া দবুর্ল থােক, আপিন িটকা িনেত পারেবন। িটকা েনয়ার ফেল আপিন 
িবেশষভােব সুিবধা েপেত পােরন কারণ COVID-19 এ আ�া� হেল আপিন অতয্� অসু� হেয় 
পড়েত পােরন। তেব, িটকািট আপনােক COVID-19 এ আ�া� হওয়া েথেক র�া করেত অতটা 
ভালভােব কাজ নাও করেত পাের। আপনার েকােনা �� থাকেল আপনার �দানকারীেক িজ�াসা 
করন।  
 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-prevention-and-care.page
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িনয়িমত HIV েসবা িনন 
েসবা ও িচিকৎসা না িনেল HIV আপনােক অসু� কের তুলেত পাের। বয্ব�াপ� অনুযায়ী 
আপনার HIV ওষুধ �হণ করন। আপনার জনয্ ওষুধ েনওয়া বা েসবার আওতায় থাকায় 
অসুিবধার কারণ হেত পাের এমন েয েকােনা িকছু স�েকর্  আপনার �দানকারীেক জানান। 
েফান, েট�ট বা িভিডও চয্ােটর মাধয্েম আপিন েযাগােযাগ রাখেত পােরন। আপনার যিদ ওষুধ 
সং�হ করেত অসুিবধা হয়, 800-542-2437 ন�ের NYS বীমািবিহন েসবা �ক�সমূেহ (NYS 
Uninsured Care Programs) কল করন। একজন HIV েসবা �দানকারীেক খুঁেজ েপেত, NYC 
Health Map (িনউ ইয়কর্  িসিট েহলথ ময্াপ) িভিজট করন অথবা “CARE” িলেখ 877-877 
ন�ের েট�ট করন।  
 
HIV ও COVID-19 স�েকর্  আেরা তেথয্র জনয্, NYC �া�য্ ও মানিসক �া�য্িবিধ িবভাগ) 
এবং যু�রাে�র �া�য্ ও মানিবক পিরেষবা িবভােগর িনেদর্শনা েদখুন। COVID-19 িটকা স�েকর্  
আেরা তেথয্র জনয্, nyc.gov/covidvaccine িভিজট করন। COVID-19 স�েকর্  তেথয্র জনয্, 
nyc.gov/health/coronavirus েদখুন। 
 
 
পিরি�িত েযমন হেব েসই অনুযায়ী NYC �া�য্ দ�র তার সুপািরশগিল পিরবতর্ ন করেত পাের।  3.24.21 

https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap/home/ByServices?services=135
https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCHealthMap/home/ByServices?services=135
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-guidance-for-people-with-hiv.pdf
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/8/covid-19-and-persons-with-hiv--interim-guidance-/554/interim-guidance-for-covid-19-and-persons-with-hiv
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
http://nyc.gov/health/coronavirus
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