
  

�কন    �কািভড-19   �টকার   মাক�া   বা   ��া�সমূহ   
িম�ণ   করা   �ঠক   আেছ?   

�কািভড-19   �টকাসমূেহর   2�ট   �ডাজ   �হণ   করা   খুবই   ���পূণ �   যােত   আপিন   �কািভড-19   এবং   
এর   িভ��প   বা   ভ�ািরেয়��েলার   িব�ে�   স�ূণ ��েপ   �টকা�া�   হেবন।   আপনার   2য়   �ডাজ�টর   

2   স�াহ   পেরই   আপিন   স�ূণ ��েপ   �টকা�া�   বেল   িবেবিচত।   

আমার   2য়   �ডােজর   জন�   িভ�   এক�ট   �কািভড-19   �টকা   �হণ   করা   
িক   �ঠক?   

হ�া!ঁ   এ�ট   �কািভড-19   এবং   এর   িভ��প�েলার   িব�ে�   আপনােক   সুর�া   �দােন   িনরাপদ   
এবং   কায �কর।     

পূেব �   অন�ান�   �টকাসমূেহর   জন�   “িম�ণ   বা   িম��ং”   করা   হেয়েছ   
িক?   

হ�া,ঁ   এ�ট   অেনক   �চিলত   ব�াপার।   উদাহরণ��প,   �হপাটাই�টস   B   (Hepatitis   B)   বা   হােমর   
(measles)   জন�   িবিভ�   মাক�ার   �টকাসমূহ   �ায়ই   িমি�ত   করা   হেয়   থােক।   

�ডাজ   2-এর   জন�   আমােক   �কন   িভ�   এক�ট   �টকা   �দান   করা   
হে�?   

কানাডায়   �িত�ট   �টকার   সরবরাহসমূহ   স�াহ   �থেক   স�ােহ   িভ�   হেত   পাের   এবং   কখনও   
কখনও   �ডাজ   1-এর   জন�   আপিন   �য   মাক�ার   �টকা�ট   �হণ   কেরেছন   যখন   আপিন   �ডাজ   2   

�হণ   কেরন   �স�ট   উপলভ�   নাও   হেত   পাের।   একই   মাক�ার   �টকার   �ডাজ   2   �হণ   করার   জন�   
আপনােক   কত   দীঘ �   সময়   অেপ�া   করেত   হেব   আমরা   তা   জািন   না।   �থম   উপলভ�   
এমআরএনএ   (mRNA)   �টকা   [মডান �া   (Moderna)   বা   ফাইজার   (Pfizer)]   �য�টই   আপনােক   
�দান   করা   হে�   �স�টই   �কািভড-19   �থেক   আপনার   িনেজেক   সুর�া   �দান   করার   জন�   
সবেচেয়   ভােলা   উপায়।     

আমার   ি�তীয়   �ডােজর   জন�   �কািভড-19   �টকার   �কান�ট   আমার   
�হণ   করা   উিচত?   

কানাডা   বত�মােন   �থম   এবং   ি�তীয়   �ডােজর   জন�   মড�ানা   এবং   ফাইজােরর   �কািভড   
�টকাসমূহ   �দান   করেছ।   এই   �টকাসমূহ   মূলত   অিভ�   এবং   খুবই   কায �কর   (2   �ডােজর   পের   

�কািভড   জিনত   অসু�তা   �িতেরােধ   �ায়   95%   কায �কর)।   

আপিন   িনরাপেদ   আপনার   1ম   এবং   2য়   �ডােজর   জন�   �কািভড-19   
�টকার   িভ�   িভ�   মাক�াসমূহ    িমলােত   পােরন।   

  

1ম   �ডােজর   জন�   �য   �টকা�ট   
�হণ   করা   হেয়েছ   

2য়   �ডােজর   জন�   িবক�সমূহ   

ফাইজার/বােয়াএনেটক   
(Pfizer/BioNTech)  

ফাইজার   বা   মডান �া   
1ম   �ডােজর   কমপে�   21   িদন   পর   

মডান �া    মডান �া   বা   ফাইজার   
1ম   �ডােজর   কমপে�   28   িদন   পর   

অ�া�ােজেনকা   (AstraZeneca)   
ফাইজার   বা   মডান �া   (সুপািরশ   �দান   করা   হয়)   
বা   অ�া�ােজেনকা   
1ম   �ডােজর   কমপে�   56   িদন    (8   স�াহ)   পর   



  

  
যিদ   আপিন   সুপািরশকৃত   �য   �কােনা   এক�টর   িম�ণ   �হণ   কেরন,   2য়   �ডাজ�টর   2   

স�াহ   পের   আপনােক   স�ূণ ��েপ   �টকা�া�   হেয়েছন   বেল   িবেবচনা   করা   হেব।   
  

যিদ   আিম   আমার   2য়   �ডাজ�টর   জন�   িভ�   এক�ট   �টকা   �হণ   কির,   
আিম   িক   িভ�ধরেনর   পা� �-�িত��য়াসমূহ   অনুভব   করেবা?   

মডান �া   এবং   ফাইজার/বােয়াএনেটক   �কািভড-19   �টকাসমূহ   খুবই   িনরাপদ   ও   এেদর    অনু�প   

পা� �-�িত��য়ামসূহ   রেয়েছ।   সবেচেয়   স�াব�   পা� �-�িত��য়াসমূেহর   অ�গ �ত   
ইনেজকশেনর   �ােন   কােঁধ/বা�েত   ব�াথা,   �দহ   ও   মাংসেপিশর   ব�াথা,   শীত   শীত   লাগা,    �াি�   
�বাধ   করা   এবং   �র   �র   �বাধ   করা।   তােদর   �টকা�টর   ি�তীয়   �ডাজ   �হণ   করার   পর   কিতপয়   
ব���   িকছ� টা   �বল   পা� �-�িত��য়াসমূহ   অনুভব   কেরন   (উদাহরণ��প,   আরও   �বশী   �াি�   

�বাধ   করা   বা   আরও   �বশী   মাংসেপিশর   ব�াথা   হওয়া)   –   এ�টর   অথ �   আপনার   �রাগ-�িতেরাধ   
ব�ব�া   কাজ   করেছ!   এইসকল   পা� �-�িত��য়াসমূহ   সাধারণত   আনুমািনক   এক   �থেক   িতন   
িদেনর   মেধ�   ভােলা   হেয়   যায়।   

�কািভড-19   এবং   এর   িভ��প�েলার   িব�ে�   স�ূণ ��েপ   
�টকা�া�   হেত   হেল   আপনার   জন�   �কািভড-19   �টকাসমূেহর   
দইু�ট   �ডাজ   �হণ   করা   ���পূণ �।   এ�ট   আপনােক,   আপনার   
ি�য়জনেক,   এবং   আপনার   কিমউিন�টেক   �কািভড-19   সং�া�   
অসু�তা   �থেক   সুর�া    �দান   কের।   

  

আমরা   আশা   কির   �য   আপিন   এই   বুেল�টন�ট   উপকারী   মেন   করেবন!   আমরা   
আপনােক   এ�ট   ব�াপকভােব   �চার,   এক�ট   অিডও   বা   িভিডও   ফাইেলর   পাণ্ড� িলিপ   বা   
���   িহসােব   ধারণ   বা   �রকড�   কের   ব�বহার   বা   অন�েদর   সােথ    ব�ন   করার   জন�   
এ�টেক   আেরা   ভাষায়   অনুবাদ   করার   জন�   আম�ণ   জানাই।   অনু�হ   কের   উৎস�টেক   
কৃিত�   �দান   করার   ব�াপাের   িন��ত   �হান:   উইেম�   কেলজ   হসিপটাল,   
ওিসএএসআই   (OCASI),   �টএআইিবইউ   (TAIBU)   কিমউিন�ট   �হলথ   �স�ার   এবং   
িরিফউ�জ   613।   
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