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সংক্ষিপ্ত ক্ষির্দেক্ষিকা 

আক্ষি ক্ষক COVID-19 ভ্যাকক্ষসি ক্ষির্ে পাক্ষি? 

7 সেপ্টেম্বর 2021 

3 টি জরুক্ষি ক্ষির্িচিা 

● আমরা অধিকাাংশ জন COVID-19 ভ্যাকধিন ননওযার ন াগ্য। 

● COVID-19 ভ্যাকধিন ধনন, ধনজজজক ও অনযজের িুরধিত রাখুন, এবাং ভ্াইরাি ধমউজেশজনর িজু াগ্ কধমজয 

ধেন।  

● নবধশ বযি বা ক্রধনক নরাজগ্ আক্রান্ত বযক্তিরা নবধশ মতৃয যহার-িহ COVID-19 িাংক্রমজের নবধশ িম্ভাবনা ুি। 

● তাই অনয ধনজেেশ না থাকজে তাাঁজের িুরিার জনয COVID-19 ভ্যাকধিন ধনজত উৎিাধহত করা হজে। 

● িািারে ভ্াজব, ভ্যাকধিন গ্ৰহজের ধবষজয 3 টে গুরুত্বপেূ ে ধবজবচনা:: 

 

িািীক্ষিক পক্ষিক্ষিক্ষে 

 

 

ভ্যাকক্ষসি গ্ৰহর্েি 

উপযকু্ত সিয় 

 

 

অ্যালার্জেি ইক্ষেহাস 

িুস্থ থাকজে, ধনজত পাজরন  ধে নিজর ধগ্জয থাজকন, 

কজম ধগ্জয থাজক, বা নরাগ্ 

ধনযন্ত্রজে থাজক, তাহজে 

ধনজত পাজরন 

নীজচর 2 টে পধরধস্থধতজত িাবিান নহান 

● তাৎক্ষণিক (1 ঘন্টার মপ্টযে) 

পূপ্টব ের COVID-19 টিকা বা 1 

সেিীর সবণি ওষুপ্টয গুরুতর 

অ্োলার্জের প্রণতর্িযা 

● পূপ্টব ের COVID-19 টিকাপ্টত 

অ্োলার্জের প্রণতর্িযা যা স্ব-

েীমাবদ্ধ নয বা সমৌণিক 

অ্োণন্ট-অ্োলার্জে ওষুয দ্বারা 

েমাযান হযণন 

আপনার ডািাজরর পরামশ ে ননওযা 

উধচত 

●  ধে আপনার ক্রধনক নরাগ্ উপ ুি ধনযন্ত্রজে থাজক, তাহজে আপনার িুরিার জনয ভ্যাকধিন ননওযা উধচত 

fন জহতয  আপধন COVID-19 নথজক তীব্র অিুস্থতার নবধশ ঝুাঁ ধকজত রজযজেন। 

●  ধে আপধন আপনার পধরধস্থধতর ধনযন্ত্রে ধনজয ধনক্তিত না হন, তাহজে আপনার প্রথজম ধচধকৎিজকর পরামশ ে 

ননওযা উধচত এবাং ভ্যাকধিন ননওযার িটিক িময নবজে ননওযা উধচত। 

 

● ধনম্নধেধখত িমিযা(গুধে) থাকজে ভ্যাকধিন ননজবন না: 

Comirnaty 

ভ্যাকক্ষসি 

● Comirnaty বা তার ভ্যাকধিন উপাোজনর পূব েবতী নডাজজ অযাোক্তজের 

ইধতহাি 

CoronaVac 

ভ্যাকক্ষসি 

●  CoronaVac বা অনয ধনক্তিয ভ্যাকধিজন অযাোক্তজের ইধতহাি 

● ভ্যাকধিজন পূব েবতী তীব্র অযাোক্তজেক প্রধতক্তক্রযা 

● তীব্র স্নাযতুাধন্ত্রক নরাগ্ 

●  CoronaVac ভ্যাকধিজনশজনর পর স্নাযুতজন্ত্র নকান প্রধতকূে প্রধতক্তক্রযা 

● অধনযধন্ত্রত তীব্র ক্রধনক নরাগ্ 

● গ্ভ্েবতী ও প্রিূধত মধহো 
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ক্রক্ষিক রিার্েি উদাহিে 

⮚ হাইপাির্িিিি 

⮚ ডায়ার্িটিস 

⮚ ক্রক্ষিক ক্ষলভ্াি রিাে 

⮚ অ্র্িাইক্ষিউি ক্ষিউর্িটিক 

রিাে 

িুস্থ থাকজে,  

ভ্যাকধিন ননওযা উধচত 

⮚ কযািসাি নরাগ্ কজম ধগ্জয থাকজে ভ্যাকধিন ননওযা উধচত। 

িক্তক্রয ধচধকৎিায থাকা বযক্তিজের িময ধনজয ধচধকৎিজকর 

পরামশ ে ননওযা উধচত। 

⮚ কি রিাে প্রক্ষের্িাধ 

িিোযকু্ত রিােী 

ভ্যাকধিন ননওযা উধচত। 

িটিক িময ধবষজয ধচধকৎিজকর পরামশ ে ধনন। 

⮚ অ্ঙ্গ প্রক্ষেিাপক রিােী ভ্যাকধিন ননওযা উধচত। 

 ারা িম্প্রধত অঙ্গ প্রধতস্থাপন কজরজেন বা কডা নডাজজর 

ইধমউজনািাজপ্রশজন আজেন তারা বাজে। 

 

⮚ রিৌক্ষিক 

অ্যাক্ষির্কাঅ্যাগুলযাি  

ভ্যাকধিন ননওযা উধচত। 

ইজেকশজনর জাযগ্ায অন্তত 5 ধমধনজের জনয িরািধর িময 

ধনজয চাপ ধেন। 

 

⮚ েীব্র িার্য়াকাক্ষডেয়াল 

ইিফ্র্যাকিি িা েীব্র 

ররাক 

ভ্যাকধিজনশজনর জনয 3 নথজক 6 অজপিা করুন। 

পধরধস্থধত স্বাভ্াধবক হওযার পর। 

 

● ভ্যাকধিন গ্ৰহজের পর িাংধিষ্ট বযক্তিরা ওষুি জাধর রাখজত পারজবন 

 

িয়স্কর্দি জিয 

 বযস্করা COVID-19 নরাজগ্ জটেেতা এবাং মৃতয যর িবজচজয নবধশ ঝুাঁ ধকর নেধেজত থাজক। তাাঁজের বযক্তিগ্ত 

িুরিার জনয  ত তাডাতাধড িম্ভব ভ্যাকধিন ননওযা উধচত। 

 ধবজশষজ্ঞজের মজত ন  িমস্ত বযস্ক বযক্তি ইনফ্েুজযো ভ্যাকধিন ধনজযজেন, তাাঁরা িুরধিত ভ্াজব COVID-19 

ভ্যাকধিন ধনজত পাজরন। 

 েুব েেতম বযস্কজের জনয, িধুবিা ও ঝুাঁ ধকর অনুপাত  ত্নিহকাজর ধনি োরে করজত হজব। 

 

 COVID-19 ভ্যাকধিন ধনজয িাম্প্রধতক তজথযর জনয এখাজন  ান: www.covidvaccine.gov.hk 

 

http://www.covidvaccine.gov.hk/

