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Mpox-এর জন্য JYNNEOS টিকা: প্রায়শই জজজ্ঞাজিত প্রশ্নাবলী 
 
যে সব বযক্তি সাম্প্রক্তিককালে mpox-এর (অিীলি মাক্তিপক্স নালম পক্তরক্তিি) প্রভাবাধীন হলেলেন অথবা 
ভক্তবষ্যলি হলি পালরন, িালের জনয JYNNEOS টিকার সুপাক্তরশ করা হলে।  
 
এই JYNNEOS টিকা কীভাবব কাজ কবর? 
JYNNEOS টিকা mpox ও স্মেপক্স (গুটিবসন্ত) যরাগ প্রক্তিলরালধর জনয অনুলমাক্তেি। টিকাটিলি ভযাক্তক্সক্তনো 
ভাইরাস আলে ো mpox এবং গুটিবসন্ত ভাইরাস সম্পক্তকি ি একটি ভাইরাস, ো েবুিে করা হলেলে, মানব যকালষ্ 
ক্তনলজর প্রক্তিরূপ তিক্তর করলি পালর না এবং শরীলরর অনযানয অংলশ বা মানুলষ্র মলধয েক্ত়িলে প়িলি পালর না। 
এই টিকা যে বযক্তি টিকা িার ক্তনলেন বা িার আলশপালশ থাকা বযক্তিলের mpox, গুটিবসন্ত বা ভযাকক্তসক্তনোে 
আক্রান্ত হবার কারণ হে না। 
 
এই টিকা কীভাবব দেয়া হয়? 
এই টিকা, যরাগী অথবা প্রোনকারীর পেলের ক্তভক্তিলি, ত্বলকর ঠিক ক্তনলি (সাবকুলেক্তনোস) অথবা বক্তহস্ত্বক ও 
অন্তস্ত্বলকর মলধয (ইনট্রাডামিাে) যেওো যেলি পালর। উভে ধরলনর প্রোলনর যেলেই সাধারণি বাহুলি একটি 
ইনলজকশন ক্তনলি হে। 18 বেলরর কম বেসী যোলকলের শুধুমাে ত্বলকর ক্তনলিই এই টিকা যেওো হে। 
JYNNEOS টিকার বক্তহস্ত্বক ও অন্তস্ত্বলকর মলধয (Intradermal) প্রলোগ সম্পলকি  আরও িলথযর জনয 
on.nyc.gov/jynneos-intradermal-be যেখুন। 
 
টিকাটির িাধারণ পার্শ্ব প্রজতজিয়াগুবলা কী কী? 
টিকা যনবার পর ক্লাক্তন্ত, মাথাবযথা এবং মাংলসলপশীলি বযথা হলি পালর। এো়িাও যোলকলের ইনলজকশলনর স্থালন 
োেভাব, ফুলে ওঠা, েি এবং িুেকাক্তন হলি পালর, ো ইনট্রাডামিাে ইনলজকশলনর যেলে খুবই সাধারণ বযাপার 
এবং িার অবনক্তি ঘোর ও েীঘি ক্তেন যথলক োবার সম্ভাবনা থালক।  
 
আমার কতগুবলা দ াজ প্রবয়াজন্ হবব?   
আপনার অন্তি িার সপ্তালহর বযবধালন েটুি যডাজ যনওো উক্তিি। আপক্তন আপনার প্রথম যডালজর পর যথলকই 
সুরো তিক্তর করলি শুরু করলবন ক্তকন্তু আপনার ক্তিিীে যডালজর পলর েইু সপ্তাহ পার না হওো অবক্তধ আপক্তন 
টিকাটি যথলক সমূ্পণি অনাক্রমযিা োভ করলবন না।  
 
টিকাটি কতটা ভাবলা কাজ কবর? 
প্রাথক্তমক যডো যথলক যেখা যগলে যে, বিি মান প্রােভুি ালবর যেলে এই JYNNEOS টিকা mpox প্রক্তিলরালধ সাহােয 
কলরলে, ক্তকন্তু এই টিকা কি ভােভালব কাজ করলব িা যবাঝার জনয আরও অধযেলনর প্রলোজন আলে। অনযানয 
প্রক্তিলরাধমেূক বযবস্থাগুক্তেও িাক্তেলে োওো জরুক্তর, যেমন োলের mpox -এর েেণগুক্তে রলেলে যসই সব 
বযক্তিলের সালথ যেৌনসংসগি করা যথলক ক্তবরি থাকা।  
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টিকা দেওয়ার পবর আমার যজে গুরুতর স্বাস্থ্য িমিযা হয় তাহবল আমার জক করা উজিত? 
গুরুির এোক্তজি জক্তনি প্রক্তিক্তক্রোর েেণগুক্তের মলধয আলে আমবাি, মুখ ও গো ফুলে োওো, শ্বাস যনওোে 
কষ্ট, দ্রুি হৃেস্পেন, মাথা যঘারা এবং েবুিেিা। আপনার গুরুির অযাোক্তজি জক্তনি পাশ্বি প্রক্তিক্তক্রো যেখা ক্তেলেলে 
বলে মলন হলে 911 নম্বলর যফান করুন, অথবা হাসপািালে িলে োন। আপনার েক্তে এমন যকান অনযানয 
পাশ্বিপ্রক্তিক্তক্রো থালক ো উলিলগর কারণ, িাহলে আপনার স্বাস্থযপক্তরিেিা প্রোনকারীলক কে করুন, অথবা 
পক্তরিেিার সালথ যোগালোগ কক্তরলে ক্তেলি 311 নম্বলর কে করুন। আপনার স্বাস্থযপক্তরিেিা প্রোনকারীলক গুরুির 
ক্তবরূপ প্রক্তিক্তক্রোর বযাপালর টিকার ক্তবরূপ ঘেনার প্রক্তিলবেনিন্ত্র (Vaccine Adverse Event Reporting 
System, VAERS)-এ জানালি হলব, েক্তেও আপক্তন ক্তনলজও vaers.hhs.gov-এ ক্তগলে অথবা 800-822-7967 
নম্বলর কে কলর িা জানালি পালরন। VAERS কমীেলের সেসযরা ক্তিক্তকৎসা সংক্রান্ত পরামশি যেন না। 
 
এইিআইজভ আিান্ত বযজি, েবুবল দরাগ প্রজতবরাধ বযবস্থ্া বা িমববরাগ আবে এমন্ বযজিরা জক টিকা জন্বত 
পারববন্?  
হযাাঁ। JYNNEOS টিকা এইিআইক্তভ এবং এলোক্তপক ডামিাোইটিস (একক্তজমা) আক্রান্ত বযক্তিলের মলধয অধযেন 
করা হলেলে এবং যকালনা গুরুির প্রক্তিক্তক্রো ক্তিক্তিি করা োেক্তন। এই সব অবস্থা রলেলে বা যরাগপ্রক্তিলরাধ 
েমিা েবুিে এমন যোলকরা mpox িারা সংক্রাক্তমি হলে িারা আরও যবক্তশ গুরুির যরালগ আক্রান্ত হলি পালরন, 
িাই িালের েক্তে প্রভাবাধীন হবার ঝুাঁ ক্তক থালক, িাহলে িালের জনয টিকা যনওোো জরুক্তর। িলব, টিকাকরলণর 
পর েবুিে যরাগ প্রক্তিলরাধ েমিার অক্তধকারী বযক্তিলের কােিকরী যরাগ প্রক্তিলরাধ প্রক্তিক্তক্রো তিক্তর হওোর 
সম্ভাবনা কম, িাই এমনক্তক টিকাকরলণর পলরও অনযানয প্রক্তিলরাধ বযবস্থাগুলো িাক্তেলে োওো জরুরী।    
 
হৃেবরাগ আবে এমন্ মান্ষুরা জক টিকা জন্বত পারববন্?  
ক্তক্লক্তনকযাে ট্রাোলে JYNNEOS িারা টিকাকরলণর পর মালোকাডি াইটিস (হৃেেলন্ত্রর প্রোহ) বা়িক্তি ঝুাঁ ক্তক যেখা 
োেক্তন। িলব, গুটিবসন্ত প্রক্তিলরালধর জনয অনুলমাক্তেি একটি অনয ধরলনর টিকা যনবার পর মালোকাডি াইটিলস 
আক্রান্ত হবার বক্তধিি ঝুাঁ ক্তক থাকার কারলণ JYNNEOS টিকার িারাও মালোকাডি াইটিলস আক্রান্ত হবার বক্তধিি 
ঝুাঁ ক্তকর সম্ভাবনা থালক। যে সব যোলকলের হৃেক্তপলের অবস্থা সংক্রান্ত ক্তিন বা িার যবক্তশ সংখযক ব়িস়ি ঝুাঁ ক্তকর 
ক্তেক থালক, যেমন উচ্চ রিিাপ, ডাোলবটিস, উচ্চ মাোে যকালেলেরে এবং ধূমপান, িালের এই সম্ভাবয ঝুাঁ ক্তক 
সম্পলকি  সলিিন থাকা উক্তিৎ। 
 
যারা গভব বতী বা স্তন্যপান্ করাবেন্ তারা জক টিকা জন্বত পারববন্? 
হযাাঁ। গভি বিী বা স্তনযপান করালেন এমন বযক্তিলের যেলে JYNNEOS এর বযবহার সম্পলকি  িলথযর পক্তরমাণ 
সীক্তমি। পশুলের যেলে গলবষ্ণাে ক্তবকাশমান ভ্রূলণর েক্তির যকালনা প্রমাণ যেখা োেক্তন। টিকালি থাকা 
ভাইরাসটি যেলহিু মানব যকালষ্ ক্তনলজর প্রক্তিক্তেক্তপ তিক্তর করলি পালর না, িাই স্তনযপানকারী ক্তশশুলের যেলে 
ঝুাঁ ক্তকর সম্ভাবনা যনই। যে সব যোলকরা সাম্প্রক্তিককালে mpox-এর প্রভাবাধীন হলেলেন িালের টিকা ক্তনলে যনওো 
উক্তিৎ, িারা গভি বিী বা ক্তশশুলক বুলকর েধু পান করালেন ক্তকনা িা ক্তনক্তবিলশলষ্। 
 
কারা টিকা জন্বত পাবরন্ ন্া? 
যে সব যোলকলের JYNNEOS টিকা যনবার ঠিক আলগই গুরুির অযাোক্তজি জক্তনি প্রক্তিক্তক্রো হলেলে িালের এই 
টিকা যনওো উক্তিৎ নে। যে সব যোলকলের যজন্টামাইক্তসন বা ক্তসলপ্রাফ্লক্সযাক্তসন যথলক, অথবা মুরগী বা ক্তডলমর 
যপ্রাটিন যথলক, গুরুির অযাোক্তজি জক্তনি প্রক্তিক্তক্রো হলেলে, এবং বিি মালন মুরগী ও ক্তডলমর সমস্ত রকলমর খােযদ্রবয 
এক্ত়িলে িেলেন, িালের এই টিকা যনবার আলগ িালের স্বাস্থযপক্তরিেিা প্রোনকারীর সালথ অথবা টিকাকরণলকলের 
যকান ক্তিক্তকৎসা প্রোনকারীর সালথ কথা বলে যনওো উক্তিৎ। 
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যাবের mpox হবয়জেল তাবেরও জক এই টিকা দন্ওয়া উজিৎ?  
না। এই প্রােভুি াব িোকােীন, ো যম 2022 যথলক শুরু হলেলে, যে সব বযক্তিলের mpox হলেক্তেে বলে ক্তনণীি 
হলেলে িালের এই মুহূলিি  এই টিকা যনওো উক্তিৎ নে, কারণ িালের সম্ভবি ক্তকেু সুরো তিক্তর হলে যগলে। এই 
টিকার প্রথম যডাজ যনবার পর যে সব বযক্তি mpox-এ আক্রান্ত হলেলেন িালের যবক্তশরভালগরই এর ক্তিিীে 
যডাজ যনবার েরকার যনই। যে সব বযক্তিলের যরাগপ্রক্তিলরাধ েমিা যভলে পল়িলে িালের উক্তিৎ িারা এর 
ক্তিিীে যডাজটি যনলবন ক্তকনা যস বযাপালর িালের ক্তিক্তকৎসা প্রোনকারীলের সালথ কথা বো। 
 
যারা আবগ গুটিবিবন্তর টিকা দপবয়জেবলন্ তাবের জক টিকা দন্ওয়া উজিত? 
এই প্রােভুি ালবর আলগ োরা গুটিবসলন্তর টিকা ক্তনলেক্তেলেন, িারা mpox-এর সংস্পলশি এলস থাকলে, বা অনযথাে 
mpox-এ আক্রান্ত হবার ঝুাঁ ক্তক থাকলে, িালের JYNNEOS টিকা যনওো উক্তিি, কারণ সমলের সালথ-সালথ 
গুটিবসলন্তর টিকার প্রক্তিলরাধ েমিা কলম যেলি পালর।  
 
আজম জক এটি অন্যান্য টিকার িাবে একই িমবয় জন্বত পাজর? 
JYNNEOS টিকা যবক্তশরভাগ টিকার আলগ, পলর বা একই সমলে যেওো যেলি পালর, ফু্ল এবং COVID-19 
টিকাগুক্তে সলমি। িলব, যে সব যোলকলের মালোকাডি াইটিলসর বক্তধিি ঝুাঁ ক্তক রলেলে, ক্তবলশষ্কলর 12 যথলক 39 
বের বেসী পুরুলষ্রা, িারা িালের JYNNEOS টিকা যনবার পর COVID-19 টিকা যনবার জনয িার সপ্তাহ 
অলপো করার কথা ক্তবলবিনা করলি পালরন, যেলহিু ক্তবরে যেলে COVID-19 টিকা যনবার পর 
মালোকাডি াইটিলস আক্রান্ত হবার ঝুাঁ ক্তক থালক। আপক্তন েক্তে সম্প্রক্তি mpox-এর সংস্পলশি এলস থালকন, িাহলে 
আপনার JYNNEOS টিকা যনবার জনয অলপো করা উক্তিৎ নে, এমনক্তক আপক্তন অক্তি সম্প্রক্তি COVID-19 
টিকা ক্তনলে থাকলেও। কখন টিকা যনলবন িা ক্তনলে আপনার যকান প্রশ্ন থাকলে আপনার ক্তিক্তকৎসা প্রোনকারীর 
সালথ কথা বেুন। 
 
টিকা গ্রহলণর যোগযিা-সহ আরও িলথযর জনয nyc.gov/mpox যেখুন। একটি টিকালকে খুাঁলজ যপলি 
nyc.gov/vaccinefinder যেখুন। 
 
 
পজরজস্থ্জত অন্ুযায়ী NYC Health Department (NYC স্বাস্থ্যেপ্তর) তার িুপাজরশগুজল পজরবতব ন্ করবত পাবর।                                           
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https://nyc.gov/health/monkeypox
https://vaccinefinder.nyc.gov/

