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ব্যব্হার সম্পূরক ন াট 

" Comirnaty ব্াইভ্যালেন্ট ভ্যাকসস  
1
 " 

1 Comirnaty Original / Omicron BA.4-5 (15 / 15 িাইক্রাগ্রাি) / ইনক্েকশন COVID-19 mRNA ভ্যাকমিক্নর েনয ড াে 

মিচু্ছরণ (মনউমিওিাই  পমরিমত িত) 

 

 
 

Comirnaty িূল / Omicron BA.4-5 ভ্যাকমিন ( " Comirnaty িাইভ্াক্লন্ট ভ্যাকমিন") হল একটি ভ্যাকমিন যা SARS-

CoV-2 দ্বারা িৃষ্ট COVID-19 প্রমতক্রাক্ের েনয িযিহৃত হয়  এটি 12 িছর িা তার ডিমশ িয়ক্ির প্রাপ্তিয়স্ক এিং 

মকক্শার-মকক্শারীক্ের ডেওয়া হয়  উপলব্ধ মিমনকাল ড িার উপর মভ্মি কক্র , ডযিি মিষয় প্রাথমিক মিমরে ডশষ 

করার পর িুস্টার মহক্িক্ি Comirnaty িাইভ্যাক্লন্ট ভ্যাকমিন িা পূি িপুরুক্ষর ডেন ভ্যাকমিন ডপক্য়ক্ছন , তাক্ের িক্েয 

Comirnaty িাইভ্যাক্লন্ট ভ্যাকমিন পাওয়ার পর Omicron BA.4-5- এর মিরুক্ে অ্যামন্টিম  স্তর এিং এর িদৃ্ধে ডিমশ 

মছল  পপতৃক ডেন ভ্যাকমিক্ন  মনরাপিার পমরক্প্রমিক্ত, মিমনকাল ড িা এিং মিক্েশী ভ্যাকমিক্নশন ড িা ডেখায় 

ডয Comirnaty িাইভ্যাক্লন্ট ভ্যাকমিক্নর মনরাপিা ডপ্রাফাইল পূি িপুরুষ ডেন ভ্যাকমিক্নর িক্তা  

1 ম ক্িম্বর 2022 ডথক্ক , Comirnaty িাইভ্যাক্লন্ট ভ্যাকমিন িতিিান টিকাোক্নর িিয়িূচী অ্নুিরণ কক্র 12 িছর 

িা তার ডিমশ িয়িী ডযাগ্য িযদ্ধিক্ের েনয িযিহার করা ডযক্ত পাক্র  

মিশে মিিরক্ণর েনয , অ্নুগ্রহ কক্র ওক্য়িপৃষ্ঠাটি ডেখুন " আিার েনয COVID-19 ভ্যাকমিক্নর কত ড াে িুপামরশ করা 

হয়?" এ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses. 

 

 

 
 

প্রশাসল র রুট: িাোরণভ্াক্ি, Comirnaty িাইভ্যাক্লন্ট ভ্যাকমিন আপনার উপক্রর িাহুর একটি ডপশীক্ত 0.3 mL 

ইনক্েকশন মহিাক্ি ডেওয়া হয়  মকক্শার-মকক্শারীক্ের স্থানীয় মিক্শষজ্ঞক্ের দ্বারা BioNTech ভ্যাকমিন 

ইনট্রািািকুলারভ্াক্ি িেয-উরুর অ্গ্রভ্াক্গ্ গ্রহণ করার পরািশ ি ডেওয়া হয়, যমেও উপক্রর িাহুক্ত ইনক্েকশন ডেওয়ার 

েনয তাক্ের পছন্দক্ক িম্মান করা হক্ি  

সতককতা: Comirnaty টিকা ডেওয়ার পক্র িাক্য়াকা িাইটিি (হৃেমপক্ের ডপশীর প্রোহ) এিং ডপমরকা িাইটিি (হাক্িির 

িাইক্রর আস্তরক্ণর প্রোহ) হওয়ার ঝুুঁ মক ডিক়্ে যায়  এই অ্িস্থাগুমল টিকা ডেওয়ার িাত্র কক্য়ক মেক্নর িক্েয মিকাশ 

লাভ্ করক্ত পাক্র এিং প্রাথমিকভ্াক্ি 14 মেক্নর িক্েয ঘক্ি  মদ্বতীয় টিকা ডেওয়ার পক্র এগুমল প্রায়শই পমরলমিত 

হয় , এিং প্রায়শই অ্ল্পিয়িী পুরুষক্ের িক্েয  টিকা ডেওয়ার পক্র , আপনার িাক্য়াকা িাইটিি এিং 

ডপমরকা িাইটিক্ির লিণগুমলর মিষক্য় িতকি হওয়া উমচত , ডযিন শ্বািকষ্ট , ে়েফ়ে এিং িকু্ক িযথা , এিং এইগুমল 

ঘিক্ল অ্মিলক্ম্ব মচমকত্িার পরািশ ি ডনওয়া উমচত  পকক্শার এিং অ্ল্প িয়স্কক্ের Comirnaty টিকা ডেওয়ার পর এক 

িপ্তাক্হর েনয কক্ ার িযায়াি এ়োক্না উমচত  

সম্ভাব্য পার্শ্ কপ্রসতক্রিযা: িিস্ত ভ্যাকমিক্নর িক্তা , Comirnaty িাইভ্যাক্লন্ট ভ্যাকমিন পাশ্ব ি প্রমতদ্ধরয়া িৃটষ্ট করক্ত পাক্র 

, যমেও িিাই ডিগুমল পায় না  Comirnaty িাইভ্যাক্লন্ট ভ্যাকমিন দ্বারা িৃষ্ট িম্ভািয পাশ্ব িপ্রমতদ্ধরয়াগুমল পূি িপরুুক্ষর ডেন 

ভ্যাকমিন 2 দ্বারা িৃষ্ট পাশ্ব ি প্রমতদ্ধরয়াগুমলর িক্তাই  মিস্তামরত োনার েনয , অ্নুগ্রহ কক্র Comirnaty-এর জ য 

ভ্যাকসসল শ  ফ্যাক্ট শীট ডেখুন  

2 টিকা িরিরাহকারীর দ্বারা মনক্েিমশত তথয অ্নুিরণ করুন 

 

 

Comirnaty ব্াইভ্যালেন্ট ভ্যাকসসল র উপাদা  

 িদ্ধরয় পোথ িটি হল COVID-19 mRNA ভ্যাকমিন  মশমশক্ত 0.3 মিমল এর 6 ড াে রক্য়ক্ছ 

15 িাইক্রাগ্রাি mRNA এনক্কাম ং অ্মরদ্ধেনাল ভ্াইরাল স্পাইক ডপ্রাটিন এিং 15 িাইক্রাগ্রাি mRNA 

এনক্কাম ং Omicron BA.4 এিং BA.5 ড াে প্রমত  

 অ্নুগ্রহ কক্র Comirnaty িাইভ্যাক্লন্ট ভ্যাকমিন গ্রহণ করক্িন না, যমে আপনার িদ্ধরয় পোথ ি িা এই 

ওষুক্ের অ্নযানয উপাোনগুমলর িাক্থ অ্যালাদ্ধেি থাক্ক যার িক্েয রক্য়ক্ছ : 

(( 4- হাইক্রাদ্ধিমিউিাইল)অ্যাোক্নম য়াল)মিি(ডহক্িন -6,1 -ম আইএল)মিি( 2- 

ডহিাইলক্ কাক্নাক্য়ি) (ALC-0315) / 2- [(পমলমথমলন গ্লাইকল)- 2000 ]-N,N -

http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
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 াইট্রাক্ মিক্লক্িিািাই  (ALC- 0519) ) / 

1,2- ম মস্টয়ারয়ল- sn -মগ্লক্িক্রা- 3 -ফিক্ফাক্কামলন (DSPC) / 

ডকাক্লক্স্টরল / ডট্রাক্িিািল / ডট্রাক্িিািল হাইক্রাক্িারাই  / িুক্রাে / ইনক্েকশক্নর েনয েল 

িংস্করক্ণর তামরখ: 8 ম ক্িম্বর 2022 

 


