
টিকাদান এবং গর্াবস্া

স্াস্থ্য বলুেটিন 
সব স্বাস্থ্য বলুেটিন দেখবার জনথ্য nyc.gov/health - দেখুন।  
ববনবামলূেথ্যর প্রবিবেবিসমহূ অর্বার দেওয়বার জনথ্য 311 নম্বলর দ�বান করুন।

 গর্বাবস্বায় টিকবা বনলে ইনফু্লয়ঞ্বা (ফু্) এবং িবারটুবসস (হুবিং কবাবি) এর মলিবা গুরুির অসুস্িবা দেলক আপনালক এবং আপনার 
সন্ানলক রক্া করলে পালর। 

 এই দরবাগগুবের কবারলে নবজবািকলের হসবিটবালে রবি্ হওয়বার সম্বাবনবা খুব দববি েবালক। টিকবা দনওয়বার দ্বারবা, নবজবািকরবা যিবেন 
িয্ন্ত নবা বনলজ টিকবা দনওয়বার মলিবা বড় হলয় উঠলে িিবেন িয্ন্ত িবালের রক্বা করলি আিবন আপনার নবজােলকর শরীলর 
অথ্যান্টিবন্িগুন্ে পাঠালে পারলবন।

 টিকবাগুবে ন্নরাপদ ও কার্কর এবং বেলরর ির বের ধলর েক্বাবধক গর্বাবস্বায় বথ্যবহৃি হলয়লে।

প্রবিলরবাধ করুন ও বনরবািে রবাখুন

একটি সুস্ গর্বাবস্বা

প্রলেথ্যকবার গর্ধারলের সময় ফু্ এবং Tdap (টিলটনবাস, বরিলেবরয়বা এবং 
এবসেেুবার িবারটুবসস) টিকবা দনওয়বা জরুবর:  

•   দয দকবালনবা সময় আিনবার ফু্ এর টিকবা বনন -- এটি ইনফু্লয়ঞ্বা দেলক হওয়বা 
জটিেিবাগুবে প্রবিলরবাধ করলি সহবায়িবা কলর, দযমন সমলয়র িূলব্ জন্ম।

•  গর্বাবস্বার 27 দেলক 36 সপ্বালহর মলধথ্য আিনবার Tdap টিকবা বনন --  
এটি নবজবািলের মলধথ্য হুবিং কবাবির সম্বাবনবা 90 িিবাংি িয্ন্ত কমবালি িবালর।

আিবন গর্বিী হওয়বার আলগ, আিবন হবাম, মবামস 
এবং রুলবেবা (measles, mumps and rubella, 
MMR) এবং রথ্যবাবরলসেবা (varicella) (বিলকন িক্স) 
সহ, আিনবার সমস্ত টিকবা বনলয় আি টু দরট আলেন 
বকনবা দস ববষলয় বনবচিি হলি আিনবার স্বাস্থ্য 
িবরিয্বা প্রেবানকবারীলক বজজ্বাসবা করুন।

আরও দববি সুরক্বার জনথ্য, আিনবার নবজবািলকর সংস্পলি্ েবাকলি িবালরন এমন দকউ িবার সমস্ত টিকবা বনলয়লেন 
বকনবা িবা বনবচিি করুন।

http://nyc.gov/health


িবরিয্বা দখবাঁজবা

আিনবার টিকবার ইবিহবাস

এই স্বাস্থ্য বলুেটিলনর অবিবরক্ত রবাষবা ও অনথ্যবানথ্য অনবুবাে করবা স্বাস্থ্যসবামগ্ীর জনথ্য nyc.gov/health/pubs - দেখুন। আিনবার বনলজর রবাষবায় িবরলষববা িবাওয়বার অবধকবার আিনবার 
আলে। বনউইয়ক্ বসটি স্বাস্থ্যববরবালগর সব অব�স এবং বলিবনলক এই িবরলষববাগুবে ববনবামলূেথ্য িবাওয়বা যবায়।
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আিনবার স্বাস্থ্য িবরিয্বা প্রেবানকবারীলক ফু্ এবং Tdap টিকবা সম্পলক্ বজজ্বাসবা করুন -- দববিররবাগ ববমবা প্থ্যবান গর্বাবস্বায় দসগুবের জনথ্য অে্ প্রেবান কলর।

আিনবার স্বানীয় ওষুলধর দেবাকবালন বজজ্বাসবা করুন -- অলনক ওষুলধর দেবাকবান দকবানও দপ্রসবরিিিন েবাড়বাই টিকবা দেয়।

স্বাস্থ্য েপ্লরর দ�বাট্ গ্ীবন স্বাস্থ্য দকল্রে (Fort Greene Health Center) যবান ববা nyc.gov/health/map এ আিনবার আলিিবালির টিকবােবান  
দক্রে খুজঁনু।

আিবন যবে অন্ত:সত্তবা হন এবং আিনবার যবে ববমবা নবা করবা েবালক, আিনবার অবরববাসন বস্বি বনবব্লিলষ গর্বাবস্বার িবরিয্বালক আওিবারুক্ত করবা 
Medicaid এর জনথ্য দযবাগথ্য বকনবা িবা দেখুন। আলবেন করলি, nystateofhealth.ny.gov এ যবান।

আিনবার টিকবাকরলের একটি দরকর্ রবাখবা আিনবালক এবং আিনবার বিশুলক সুস্ রবাখলি সহবায়িবা কলর। আিনবার স্বাস্থ্যলসববা প্রেবানকবারীলক, স্বাস্থ্য 
ববরবালগর সমগ্ িহলরর টিকবােবালনর নবেরুবক্ত (Citywide Immunization Registry, CIR) দি আিনবার সমস্ত টিকবােবালনর িেথ্য জবানবালি বেনু:

• আিনবার দরকর্ এক জবায়গবালিই েবাকলব

•  আিবন জবানলি িবারলবন আিনবালক দকবান টিকবা দেওয়বা হলয়লে আর দকবানটবা ববাবক আলে

•  আিনবার স্বাস্থ্যলসববা প্রেবানকবারীগে বনবচিি হলি িবারলবন দয আিনবালক সুিবাবরিকৃি সমস্ত টিকবা দেওয়বা হলয়লে

আিনবার বনলজর দরকর্গুবেও অবিথ্যই দরলখ দেলবন। CIR সম্পলক্ আলরবা িলেথ্যর জনথ্য 311 নম্বলর দ�বান করুন অেববা nyc.gov এ বগলয় CIR এর জনথ্য 
অনসুন্বান করুন।

সংস্বানসমহূ

ইলমে healthbulletins@health.nyc.govসব্লশষ স্াস্থ্য বলুেটিন গ্রহে করুন 

nyc.gov/health এ যবান এবং Pregnancy: Immunization (গর্বাবস্বা ও টিকবাকরে) খুজঁনু 

cdc.gov এ যবান এবং Pregnancy and Vaccination (গর্বাবস্বা ও টিকবাকরে) খুজঁনু 

আরও জাননু
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