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যিদ আপিন COVID-19 ভ�াকিসন�িলর 
পা� � �িত��য়ার িশকার হন তাহেল কী 
করেবন?

    ‧িথম�া�টক ওেয়বসাইেট 
(covidvaccine.gov.hk) ভ�াকিসেনশন 
তথ�সূচীেত পা� � �িত��য়া িবষয়ক তথ� 
েপেয় যােবন

‧সাধারণ ভােব, COVID-19 ভ�াকিসন�িলর সাধারণ 
পা� � �িত��য়া�িল হালকা ও সামিয়ক। েকউ েকউ 
তী�, িক� সাধারণত দুল �ভ �িতকূল �ভাব অনুভব 
করেত পােরন।

‧ভ�াকিসন �হেণর পর, আপনােক পয �েব�ণ অ�েল 
15-30 িমিনট অেপ�া করেত হেব।

‧ইে�কশেনর জায়গায় ব�থা ও অ��� কমােনার জন� 
পির�ার, ঠা�া, িভেজ কাপড় জিড়েয় রাখেত পােরন। 
মদৃু ভােব হােতর ব�ায়াম ক�ন।

‧হালকা �র েথেক বাচঁার জন� যেথ� তরল 
পানীয় �হণ ক�ন।

‧িচিকৎসক বা েপশাদার �া��কম�েদর(েযমন 
েডি��, ফাম �ািস�, নাস � ও চাইিনজ 
েমিডিসন অভ�াসকারী) উপেদশ িনন যিদ:

  - ইে�কশন েনওয়ার 24 ঘ�া পর ইে�কশেনর 
জায়গায় ব�থা বা লালেচ ভাব বােড়; বা

  - কেয়কিদেনর মেধ� আপনার পা� � �িত��য়া �ঠক না 
হয়; বা

  - আপিন আপনার পা� � �িত��য়া বা ল�ণ�িল িনেয় 
িচি�ত হন

‧যিদ আপিন িচিকৎসা চান তাহেল 
আপনার েপশাদার িচিকৎসকেক 
আপনার ভ�াকিসেনশেনর যাবতীয় 
তথ� এবং ভ�াকিসেনশন েরকড� কাড� 
েদখােবন। তারঁা আপনােক পরামশ � 
েদেব, আপনার অব�ার েখয়াল রাখেব 
এবং ���পূণ � মেন হেল �া�� দ�ের 
এ িবষেয় খবর েদেব।

‧ Information on side effects can be found on the 
vaccination fact sheet or thematic website 
(covidvaccine.gov.hk)

‧ In general, common side effects of COVID-19 
vaccines are usually mild and temporary. 
Some may experience more severe, but 
in general rare, adverse effects.

‧ After receiving vaccination, you will be 
required to stay in observation area for 
15-30 mins.

‧ To reduce pain and discomfort where you 
got the shot, you may apply a clean, cool, wet 
washcloth over the area. Gently exercise your arm.

‧ To reduce discomfort from mild fever, drink plenty of 
fluids. 

‧ Seek advice from your doctor or other 
healthcare professionals (e.g. dentists, 
pharmacists, nurses and Chinese medicine 
practitioners) if:

 - the pain or redness at the injection site 
increases after 24 hours from injection; or 

 - your side effects do not seem to be 
going away in a few days; or

 - your side effects or symptoms are 
worrying you 

‧ If you do seek medical attention, make sure you tell 
the healthcare professionals about your vaccination 
details and show them your vaccination record card if 
available. They will offer advice, manage your 
condition and make proper assessment for reporting 
to the Department of Health (DH) any adverse event 
following immunization that is deemed medically 
significant.
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衞生防護中心Facebook專頁
Centre for Health Protection Facebook Fanpage
fb.com/CentreforHealthProtection

更多防疫資訊
For more information on fighting the virus:
www.coronavirus.gov.hk
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