
(Bengali version) 

CoronaVac COVID-19 ভ্যাকসিনেশে ভ্যাকসিে (Vero Cell) দেওযার ফ্যাকশীট, সেষ্ক্রিয 

 

1. CoronaVac সক এবং সক উনেনশয এটট বযবহার করা হয1 

 

CoronaVac হচ্ছে SARS-CoV-2 দ্বারা সষৃ্ট COVID-19 ররাচ্ছের বিরুচ্ছে সক্রিয় টিকা। 

 

ভ্যাকবসনটি ররাে প্রবিচ্ছরাধ ও বনয়ন্ত্রণ (ভ্যাকবসনগুবির িযিহার) অধযাচ্ছেশ (Cap. 599K) এর অধীচ্ছন িযিহাচ্ছরর জনয 

অনুচ্ছ াবেি। এটি হংকংচ্ছয় ফাচ্ছ েসী এিং পয়জনস অধযাচ্ছেশ (Cap. 138) এর আওিায় বনিন্ধভু্ক্ত করা হয়বন। 

 

CoronaVac হচ্ছে 3 িছর িা িার রিবশ িয়চ্ছসর সংচ্ছিেনশীি রিাকচ্ছের জনয বনচ্ছেেবশি।@ 

 

@3 বছরেে কম বয়সী শিশুরেে জন্য CoronaVac ভ্যাকশসন্ বযবহারেে জন্য, অন্ুগ্রহ করে "6 মাস থেরক 3 বছরেে কম 

বয়সী শিশুরেে জন্য CoronaVac ভ্যাকশসন্ বযবহারেে সম্পূেক থন্াট" পডুন্। 

আশম (এবং তত্ত্বাবধায়ক) আইরটম 1 এে উপরোক্ত তেয পরডশছ এবং বুরেশছ 

 

2. CoronaVacপাওযার আনে আপোর যা জাো েরকার1 

 

CoronaVac দেওয়া উচিত নয চনম্নচিচিত অবস্থ়ার ম়ানুষদের 

আপন্াে যশে শন্ম্নশিশিত অবস্থাগুশি োরক, অন্ুগ্রহ করে ✔ উপযুক্ত  –এ ✔ শেন্ এবং 

অবশহত করুন্ অন্-সাইট স্বাস্থকমীরেে 

আমাে শন্ম্নশিশিত 

অবস্থা(গুশি) আরছ: 

 CoronaVac বা অন্যান্য শন্ষ্ক্রিয় ভ্যাকশসন্, বা CoronaVac-এে থকারন্া উপাোন্ (সষ্ক্রিয়* বা 

শন্ষ্ক্রিয়* উপাোন্, বা উৎপােন্ প্রষ্ক্রিয়ায় বযবহৃত থকারন্া উপাোন্) এে প্রশত অযািাষ্ক্রজি 

আরছ 

  

 পূরব ি থন্ওয়া ভ্যাকশসরন্ে প্রশত তীব্র অযািাষ্ক্রজিে প্রশতষ্ক্রিয়া (থযমন্, তীব্র অযান্াশিিযাষ্ক্রিস, 

অযাষ্ক্রিওশিমা, শিসপশন্য়া, ইতযাশে); 
  

 গুরুতে স্নায়শবক সমসযা (থযমন্, ট্রান্সভ্াস ি মাইিাইটটস, গুইরিন্-বারে শসররাম, 

শিমাইশিরন্টটং থোগ ইতযাশে); 
  

 অশন্য়শিত গুরুতে েীর্ িস্থায়ী থোগ; 

(দ্রষ্টবয: সাধােণ েীর্ িস্থায়ী থোরগে মরধয েরয়রছ িায়ারবটটস, উচ্চ েক্তচাপ এবং করোন্াশে 

হাটি শিষ্ক্রজজ ইতযাশে। যশে আপন্াে েীর্ িস্থায়ী থোগ শস্থশতিীি োরক, তাহরি আপন্াে 

সুেক্ষাে জন্য ভ্যাকশসন্ গ্রহণ কো উশচত কােণ েীর্ িস্থায়ীভ্ারব অসুস্থ বযষ্ক্রক্তরেে COVID-19 

সংিমণ থেরক গুরুতে অসুস্থতা বা মতৃয যে েুুঁ শক থবশি োরক। আপশন্ যশে আপন্াে অবস্থা 

সম্পরকি অশন্ষ্ক্রিত হন্, অেবা যশে আপন্াে থোরগে সাম্প্রশতক পশেবতিন্ হয়/ ওষুরধে 

সাম্প্রশতক সামিসয/ থেিারেরিে সাম্প্রশতক প্ররয়াজন্ ইতযাশে হয় তাহরি অন্ুগ্রহ করে 

আপন্াে পাশেবাশেক িাক্তাে বা টটকা থেওয়াে  সময় উপশস্থত িাক্তারেে পরা শ ে গ্রহন 

করুন। 

  

*অযাবিচ্ছভ্চ্ছিড SARS-CoV-2 ভ্াইরাস (CZ02 রেন), অযািুব বনয়া  হাইচ্ছরাক্সাইড, বডসবডয়া  হাইচ্ছরাচ্ছজন ফসচ্ছফি 

ডচ্ছডকাহাইচ্ছরি, রসাবডয়া  ডাইহাইচ্ছরাচ্ছজন ফসচ্ছফি  চ্ছনাহাইচ্ছরি এিং রসাবডয়া  রলারাইড সহ। 

                                                       
1 বনচ্ছনাক্ত িথ্যস ূহ রাে রকাম্পাবন হচ্ছি সরিরাহকৃি 
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িতককতা িমূহ 

 এই ভ্যাকবসন দ্বারা প্রচ্ছরাবিি সুরক্ষার অধযিসাচ্ছয়র অপর্ োপ্ত িচ্ছথ্যর কারচ্ছণ COVID-19  হা ারী প্রবিচ্ছরাধ এিং 

বনয়ন্ত্রচ্ছণর সাচ্ছথ্ সা ঞ্জসয ররচ্ছে প্রচ্ছয়াজনীয় প্রবিরক্ষা ূিক িযিস্থা গ্রহণ করা উবিি। 

 তীব্র থোরগে থোগীরেে জন্য, েীর্ িস্থায়ী থোরগে তীব্রতা, গুরুতে েীর্ িস্থায়ী থোগ, অযারটাশপ এবং জ্বে, ভ্যাকশসন্টট 

সতকিতাে সারে বযবহাে কো উশচত; প্ররয়াজরন্, িাক্তারেে মূিযায়রন্ে পরে টটকা শেরত শবিম্ব করুন্। 

 বেিঁিুবন,  ৃেী, এনচ্ছসচ্ছফচ্ছিাপযাবথ্,  ানবসক অসুস্থিা িা পাবরিাবরক ইবিহাচ্ছসর ররােীচ্ছের এিং ডায়াচ্ছিটিস ররােীচ্ছের 

জনয ভ্যাকবসনটি সািধানিার সাচ্ছথ্ িযিহার করা উবিি। 

 ররাচ্ছবাসাইচ্ছিাচ্ছপবনয়া িা রহচ্ছ ারক্রজক ররাচ্ছের ররােীচ্ছের রক্ষচ্ছে এই পণযটির ইন্ট্রা াসকুিার ইনচ্ছজকশচ্ছন রক্তপাি 

হচ্ছি পাচ্ছর, িাই এটি সিকেিার সাচ্ছথ্ িযিহার করা উবিি। 

 অপবরপক্ক প্রবিচ্ছরাধ ক্ষ িা (রর্ ন  যাবিেনযান্ট টিউ ার, রনচ্ছরাটিক বসচ্ছরা , এইডস ররােীচ্ছের) রিাকচ্ছের উপর 

এই পণযটির সুরক্ষা এিং কার্ েকাবরিা রডিা পাওয়া র্ায় বন এিং এই পণযটির টিকা পথৃ্ক বিচ্ছিিনার বভ্বিচ্ছি হওয়া 

উবিি। 

 রর্ স স্ত রিাচ্ছকরা ইব উচ্ছনাচ্ছলাচ্ছিাবিন ইনচ্ছজি কচ্ছরন িাচ্ছের প্রবিচ্ছরাচ্ছধর প্রভ্ািচ্ছক এডাচ্ছনার জনয এই 

ভ্যাকবসনটি ক পচ্ছক্ষ এক াস পচ্ছর রনওয়া উবিি। 

 টিকা রেওয়ার পচ্ছর স্নায়ুিচ্ছন্ত্রর রকান প্রবিক্রিয়া রেো বেচ্ছি এটি িযিহার অিযাহি করচ্ছিন না। 

 অনযানয ভ্যাকবসনগুবির  চ্ছিা, প্রবিরক্ষা ূিক প্রভ্ািটি স স্ত প্রাপকচ্ছের জনয 100% রপ ৌঁছাচ্ছি নাও পাচ্ছর। 

 টিকা রেওয়ার পচ্ছর 15 ব বনি স য় বনচ্ছয় পর্ েচ্ছিক্ষণ করুন। 

 

িন্তােপ্রিবা মসহলানের 

অপ্রিযাবশি েভ্োিস্থায়  বহিাচ্ছের উপর টিকা রেওয়া বলবনকাি ট্রায়ািগুবি রথ্চ্ছক সংেহৃীি রডিা অিযন্ত সী ািে এিং 

টিকা রেওয়ার পচ্ছর প্রবিকূি েভ্োিস্থার ফিাফচ্ছির ঝুিঁ বক বনধ োরণ করার জনয র্া অপর্ োপ্ত। 

 

েভ্কবতী বা স্তেযোেকারী মসহলানের দেনে 

িিে াচ্ছন েভ্েিিী এিং স্তনযোনকারী  বহিাচ্ছের বলবনকাি িথ্য উপিব্ধ রনই। 

 

চিশু এবং চিদি়ার 

3 থেরক 17 বছে বয়সী শিশু এবং শকরিাে-শকরিােীরেে মরধয CoronaVac বযবহারেে প্রেম এবং শিতীয় ধারপে পেীক্ষায় 

থেিা থগরছ থয CoronaVac ইশমউরন্ারজশন্ক, শন্োপে এবং ভ্ািভ্ারব সহন্ীয়। এছাডাও, চিমান্ থিজ III ট্রায়ািগুশিও 

থেশিরয়রছ থয এই বয়রসে মরধয করোন্াভ্াক ভ্ািভ্ারব সহয কো হয়। 

চীরন্ে মূি ভূ্িরে 3 থেরক 17 বছে বয়সী শিশু এবং শকরিাে-শকরিােীরেে মরধয গণ-টটকাকেণ অশভ্যান্ থেরক পাওয়া 

তেয অন্ুযায়ী (CoronaVac-এে 200 শমশিয়ন্ থিাজ থেওয়া হরয়রছ) থতমন্ থকারন্া জটটি সমসযা থেিা যায়শন্। 

 

60 বছর বা তার দবসশ বযনির দলাকনের দেনে 

CoronaVac িযিহাচ্ছরর সুবিধাটি সাধারণি 60 িা িার রিবশ িয়সী রকানও ভ্যাকবসন িযিহার না করা কারীচ্ছের ঝুিঁ বক 

ছাবডচ্ছয় র্াচ্ছি। 60 িছর িা িার রিবশ িয়সী িযক্রক্তচ্ছের প্রথ্  এিং বদ্বিীয় পর্ োচ্ছয়র িচ্ছথ্য রেো রেচ্ছছ রর্ ভ্যাকবসনটি 

বনরাপে এিং ইব উচ্ছনাচ্ছজবনক।  
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অেযােয ওষুধ এবং CoronaVac 

 অনযানয ভ্যাকবসচ্ছনর সাচ্ছথ্ একচ্ছর্াচ্ছে িযিহার: একই স চ্ছয় (আচ্ছে, পচ্ছর িা একই স চ্ছয়) অনাি যিা সম্পবকেি 

অনযানয ভ্যাকবসনগুবির সাচ্ছথ্ অনাি য প্রবিক্রিয়া  ূিযায়চ্ছনর বিষচ্ছয় রকানও বলবনকাি স্টাবড করা হয়বন। 

 অনযানয ওষুচ্ছধর সাচ্ছথ্ একচ্ছর্াচ্ছে িযিহার: ইব উচ্ছনাসচ্ছপ্রবসভ্ রােস, রর্ ন ইব উচ্ছনাসচ্ছপ্রবসভ্ রােস, 

রকচ্ছ াচ্ছথ্রাবপ রাে, অযাবন্টচ্ছ িচ্ছিাবিক রােস, অযািচ্ছলটিং এচ্ছজন্টস, সাইচ্ছিাঅক্রক্সক রােস, কটিেচ্ছকাচ্ছস্টরচ্ছয়ড 

রােস ইিযাবে এই পণযগুবির প্রবিচ্ছরাধ ক্ষ িা কব চ্ছয় বেচ্ছি পাচ্ছর। 

 বিবকৎসাধীন ররােী: বিবকৎসাধীন ররােীচ্ছের জনয সম্ভািয ওষুচ্ছধর ব থ্ক্রিয়া এডাচ্ছি েয়া কচ্ছর CoronaVac িযিহার 

করার আচ্ছে বিবকৎসা রপশাোচ্ছরর সাচ্ছথ্ পরা শ ে করুন। 

 

3. CoronaVac কীভ্ানব দেওযা হয 1 

 

প্রােশমক টটকাোরন্ে জন্য থেওয়াে জন্য েুটট থিাজ* থেওয়া উশচত। শিতীয় থিাজটট প্রেম থিারজে 28 শেন্ পরে থেওয়া 

হয়। প্রশত থিাজ 0.5 শম.শি। 

 

CoronaVac উপচ্ছরর িাহুর রডল্টচ্ছয়ড অঞ্চচ্ছি ইন্ট্রা াসকুিার ইনচ্ছজকশন দ্বারা পবরিাবিি হওয়া উবিি। 

 

* JSC-EAP শন্শেিষ্ট থগাষ্ঠীে বযষ্ক্রক্তরেে জন্য COVID-19 ভ্যাকশসরন্ে অশতশেক্ত থিাজ  গুশি    রযমন্ তৃতীয়/ এবং চতয ে ি 

থিাজ   সুপাশেি করেরছ। শবিে শববেরণে জন্য, অন্ুগ্রহ করে পশেপূেক তেয িীট থেিুন্   COVID-19 ভ্যাকশসরন্ে জন্য 

সুপাশেি  । COVID-19 সংিমণ থেরক পুন্রুদ্ধাে কো বযষ্ক্রক্তরেে জন্য, অন্ুগ্রহ করে   পূরব ি COVID-19 সংিমরণ 

আিান্ত বযষ্ক্রক্তরেে জন্য COVID-19 টটকা থেওয়াে তেযপত্র   পডুন্। 
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4. িম্ভাবয পার্শ্ ক প্রসতষ্ক্রিযা1 

 

18 বছর ব়া ত়ার দবচি বযদের জনয েম্ভ়াবয প়ার্শ্ বপ্রচতক্রিয়া 

খুব িাধারণ পার্শ্ ক প্রসতষ্ক্রিযা: ≧10% দলাকনক প্রভ্াসবত করনত পানর 

 ইনচ্ছজকশচ্ছনর স্থান: িযথ্া 

  াথ্ািযথ্া 

 লাবন্ত 

 

িাধারণ পার্শ্ ক প্রসতষ্ক্রিযা: 1% - 10% দলাকনক প্রভ্াসবত করনত পানর 

 ইনচ্ছজকশচ্ছনর স্থান রফািা, বপ্রউবরিাস, এবরচ্ছথ্ া, শক্ত হচ্ছয় র্াওয়া 

 রপবশর িযথ্া 

 িব  িব  ভ্াি 

 ডায়বরয়া 

 জচ্ছয়চ্ছন্ট িযথ্া 

 কাবশ 

 শরীর ঠান্ডা হচ্ছয় র্াওয়া 

 িুিকাচ্ছনা 

 কু্ষধা ান্দ্য 

 নাচ্ছকর সবেে 

 েিা িযথ্া 

 নাক িন্ধ 

 রপচ্ছি িযথ্া 

 

সবরল পার্শ্ ক প্রসতষ্ক্রিযা: 0.1% - 1% দলাকনক প্রভ্াসবত করনত পানর 

 ইনচ্ছজকশ স্থচ্ছি রপাডা 

 িব  

 সংচ্ছিেনশীিিা 

 ত্বচ্ছকর অস্বাভ্াবিকিা এিং ব উচ্ছকাসা 

 জ্বর 

 কািঁপুবন 

 ফ্লাবশং 

 ফুচ্ছি র্াওয়া 

  াথ্া র ারা 

 িন্দ্রােন্নভ্াি 
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অসত সবরল পার্শ্ ক প্রসতষ্ক্রিযা: 0.01% - 0.1% দলাকনক প্রভ্াসবত করনত পানর 

 রপশীর বিচ্ছক্ষপ 

 রিাচ্ছের পািা রফািা 

 নাচ্ছকর রক্তপাি 

 রপচ্ছির ফািঁপা 

 রকাষ্ঠকাটঠনয 

 ঘ্রাণশক্রক্ত রিাপ 

 রিাচ্ছের িািাভ্াি 

 হঠাৎ ের াভ্াি অনুভু্ি হওয়া 

 রহিঁিবক 

 রিাচ্ছের কবন েয়ায় পািিা সে আোেচ্ছন অবিবরক্ত রক্ত সঞ্চয় 

 

খুব েলু কভ্ পার্শ্ ক প্রসতষ্ক্রিযা: <0.01% মােুষনক প্রভ্াসবত করনত পানর 

 রিি’স পািবস # 
# হংকং-এ পর্ েচ্ছিক্ষচ্ছণর  চ্ছধয প্রচ্ছয়াে 

 

মারাত্মক সবরূপ ঘটো 

 2021 সাচ্ছির 3 রফিররুয়াবর পর্ েন্ত টিকা সংিান্ত রকান গুরুির প্রবিকূি  িনা বিবিি করা র্ায়বন। 

 

3 দেদি 17 বছর বযেী চিশু এবং চিদি়ার-চিদি়ারীদের জনয েম্ভ়াবয প়ার্শ্ বপ্রচতক্রিয়া 

িুব ে়াধ়ারণ প়ার্শ্ ব প্রচতক্রিয়া: প্রভ়াচবত হদত প়াদর ≧10% ম়ানুষ 

 ইরিকসন্্ সাইট: বযো 

 

ে়াধ়ারণ প়ার্শ্ ব প্রচতক্রিয়া: 1%-10% দি়ািদি প্রভ়াচবত িরদত প়াদর 

 iএন্রজকিন্ সাইট: অশস্থেতা, থিািা 

 অস্বাভ্াশবক ত্বক এবং থেষ্মা ষ্ক্রেশি 

 বশম বশম ভ্াব 

 কাশি 

 োইরন্াশেয়া 

 জ্বে 

 কু্ষধা হ্রাস 

 মাোবযো 

 ক্লাশন্ত 

 ওরোিযাশেি বযো 
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অস্ব়াভ়াচবি প়ার্শ্ ব প্রচতক্রিয়া: 0.1%-1% দি়ািদি প্রভ়াচবত িরদত প়াদর 

 ইরিকিন্ সাইট প্রুশেটাস, এশেরেমা 

 িায়শেয়া 

 মায়ািষ্ক্রজয়া 

 িযাশেষ্ক্রিয়াি এশেরেমা 

 থপরট বযো 

 থপরটে স্ফীশত 

 শিম্ফরিন্াইটটস 

 থেিাোইটটস 

 অশত সংরবেন্িীিতা 

 বশম 

 স্বেযরিে বযো 

 উচ্চ শ্বাস ন্ািীে সংিমণ 

 উপরেে থপরট বযো 

  াথ্া র ারা 

 িুচ্ছক অস্বক্রস্ত 

 

গুরুতর প্রচতিূি ঘটন়া 

 টটকা সংিান্ত থকান্ গুরুতে প্রশতকূি র্টন্া ন্রভ্ম্বে 2021পয িন্ত শচশিত কো হয়শন্। 
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5. টটকাোে পনর সবরূপ ঘটো সরনপাটক 

 

স্বাস্থয অবধেপ্তচ্ছরর ("DH") একটি প্রবিচ্ছষধক রাে প্রবিক্রিয়া ("ADR") বরচ্ছপাটিেং বসচ্ছস্ট  রচ্ছয়চ্ছছ র্া প্রবিচ্ছরাধক সংস্থার 

(AEFIs) বরচ্ছপাচ্ছিের পচ্ছর প্রবিক্রিয়াজনক  িনাগুবি গ্রহণ কচ্ছর COVID-19 এ ভ্যাকবসচ্ছনর সুরক্ষা পর্ েচ্ছিক্ষণ কচ্ছর। টিকা 

রেওয়ার পচ্ছর র্বে আপনার রকান সচ্ছন্দ্হজনক বিরূপ  িনা  চ্ছি থ্াচ্ছক িচ্ছি অনুগ্রহ কচ্ছর স্বাস্থযচ্ছসিা রপশাোরচ্ছের 

(রর্ ন, বিবকিরসক, েন্তবিবকিরসক, ফা োবসস্ট, নাস ে এিং িীনা ওষুধ বিবকিরসা) িাচ্ছের সিকেিা অিিবন করুন, র্বে িারা 

বিচ্ছিিনা কচ্ছর রর্ এ AEFIs টিকার সাচ্ছথ্ সংসষৃ্ট হচ্ছি পাচ্ছর িচ্ছি DH-রি AEFIs-রি প্রবিচ্ছিেন করচ্ছি পাচ্ছর। 

 

COVID-19 টিকাোচ্ছন অবিক্রেন্ন সুরক্ষা এিং বলবনকাি  িনার সাচ্ছথ্ সম্পবকেি পর্ েচ্ছিক্ষচ্ছণর জনয আপনার রেওয়ার 

িযক্রক্তেি এিং বলবনকাি িথ্য এিং হাসপািাি কিৃ েপক্ষ এিং স্বাস্থয অবধেপ্তির দ্বারা পবরিাবিি আপনার বলবনকাি 

রডিা, প্রাসবিক িযক্রক্তেি স্বাস্থযচ্ছসিা সুবিধাসহ স্বাস্থযচ্ছসিা রপশাোর (হংকং বিশ্ববিেযািয় সহ) সরকাচ্ছরর সাচ্ছথ্ 

সহচ্ছর্াবেিাকারী সম্পবকেি সংস্থাগুবি বনরীক্ষচ্ছণর জনয প্রচ্ছয়াজনীয় িথ্য অনুসরণ করচ্ছি পাচ্ছর। 

 

ইনচ্ছজকশন রথ্চ্ছক 24  ন্টা পচ্ছর র্েন ইনচ্ছজকশচ্ছনর জায়োয় িযথ্া িা িািভ্াি িকৃ্রে পায় এ ন পবরবস্থবিচ্ছি; িা 

আপনার অনয রকান পাশ্ব ে প্রবিক্রিয়া র্া আপনাচ্ছক বিবন্তি কচ্ছর এিং বকছুবেচ্ছনর  চ্ছধযও িা রসচ্ছর উচ্ছঠ না, এ িািস্থায় 

আপবন আপনার ডাক্তাচ্ছরর সাচ্ছথ্ রর্াোচ্ছর্াে করুন। 

 

র্বে আপবন বিবকিরসার শরণাপন্ন হচ্ছি িান িচ্ছি বনক্রিি করুন রর্ আপবন স্বাস্থযচ্ছসিায় রপশাোরচ্ছের আপনার 

টিকাোচ্ছনর বিশে সম্পচ্ছকে িিচ্ছছন এিং র্বে সম্ভি হয় িচ্ছি িাচ্ছের আপনার টিকা ররকডে কাডেটি রেোন। অিঃপর 

স্বাস্থযচ্ছসিায় রপশাোররা র্থ্ার্থ্  ূিযায়ন করচ্ছিন এিং, প্রচ্ছয়াজচ্ছন এ ন রকান AEFI-রক বরচ্ছপািে করচ্ছিন র্া বিবকৎসাচ্ছি 

িািরপর্ েপূণ েভ্াচ্ছি বিচ্ছিবিি এিং পরিিী ক েসূবি এিং  ূিযায়চ্ছনর জনয স্বাস্থয অবধেফিচ্ছর উচ্ছেেচ্ছর্ােয হয়।   

 

অনুগ্রহ কচ্ছর স্বাস্থযচ্ছসিায় রপশাোরচ্ছক আপনার অসুবিধাজনক  িনাগুচ্ছিার রক্ষচ্ছে িথ্য, িযক্রক্তেি িথ্য এিং বলবনকযাি 

িথ্য পাস করচ্ছি রথ্চ্ছক AEFI রক স্বাস্থয অবধেপ্তর ভ্যাকবসচ্ছনর সুরক্ষার অবিক্রেন্ন পর্ েচ্ছিক্ষণ ও COVID-19 টিকাোন  িনা 

সংিান্ত সহচ্ছর্াবেিার জনয বরচ্ছপািে করচ্ছি সহায়িা করুন। 

 

ভ্যাকবসন সম্পবকেি িথ্য এিং পাশ্ব ে প্রবিক্রিয়া সম্পবকেি আরও িচ্ছথ্যর জনয  https://www.covidvaccine.gov.hk/ 

ওচ্ছয়িসাইিটিচ্ছি র্ান 

 

স্বাস্থ্যনিবা দপশাোরনের জেয বাতকা: 

অনুগ্রহ কচ্ছর বিবকৎসচ্ছকর পরা শ ে  ূিযায়ন করুন এিং র্বে আপবন ভ্যাকবসচ্ছনর সাচ্ছথ্ র্ুক্ত AEFI-রক বিবকৎসা বহসাচ্ছি 

গুরুত্বপূণ ে িচ্ছি  চ্ছন কচ্ছরন িচ্ছি অনুগ্রহ কচ্ছর 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html ওচ্ছয়িপষৃ্ঠার 

অনিাইন প্রবিচ্ছিেচ্ছনর  াধযচ্ছ  এটি স্বাস্থয বিভ্াচ্ছের রাে অবফচ্ছস বরচ্ছপািে করুন। 

 

টিকা গ্রহণকারী র্বে টিকা রেওয়ার পচ্ছর গুরুির প্রবিকূি অিস্থা অনুভ্ি কচ্ছর, িচ্ছি অনুগ্রহ কচ্ছর প্রাপকচ্ছক 

হাসপািাচ্ছি ররফার করুন। 

 

 

  

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html
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 আব  ফযািবশি এিং এর  চ্ছধয রেওয়া স স্ত িথ্য পচ্ছডবছ এিং িযক্রক্তেি িথ্য সংগ্রচ্ছহর উচ্ছেশযগুবির বিিবৃি িুঝচ্ছি 

রপচ্ছরবছ এিং আব  এচ্ছি সম্মবি জানাই আ ার / আ ার িাচ্চা / আ ার ওয়াডে* প্রশাসন COVID-19 এর অধীচ্ছন টিকা 

রেওয়ার COVID-19 টিকাোন ক েসূবি; এিং স্বাস্থয অবধেফির এিং প্রাসবিক সংস্থা (সরকাচ্ছরর সাচ্ছথ্ সহচ্ছর্াবে (হংক 

বিশ্ববিেযািয় সহ)) (i) আ ার / আ ার সন্তান / আ ার ওয়াচ্ছডের * িযক্রক্তেি রডিা অন্তভু্েক্ত এিং এর অযাচ্ছক্সস এিং 

িযিহার এর  চ্ছধয এিং (ii) আ ার / আ ার বশশু / আ ার ওয়াচ্ছডের * বলবনকাি রডিা হাসপািাি কিৃ েপচ্ছক্ষর হাচ্ছি 

রচ্ছয়চ্ছছ এিং প্রাসবিক রিসরকারী স্বাস্থযচ্ছসিা এিং স্বাস্থযচ্ছসিা রপশাোরচ্ছের জনয এর সাচ্ছথ্ সম্পবকেি সুরক্ষা এিং 

বলবনকাি ইচ্ছভ্ন্টগুবির ি ােি বনরীক্ষচ্ছণর উচ্ছেশয স্বাস্থয অবধেফির কিৃ েক COVID-19 টিকাোচ্ছন এর অযাচ্ছক্সস 

এিং িযিহার উচ্ছেচ্ছশয প্রচ্ছয়াজনীয়। 

 

*অনুগ্রহ কচ্ছর উপর্ুক্তিা অনুসাচ্ছর  ুচ্ছছ রফিুন 

 

ভ্াস েচ্ছনর িাবরে: 4 আগস্ট 2022 

অন্ুবাশেত সংস্কেণ থকবিমাত্র থেিারেরন্সে জন্য। 

অন্ুবাশেত সংস্কেণ এবং ইংরেজী সংস্কেরণে মরধয শবরোরধে থক্ষরত্র ইংরেজী সংস্কেণটট প্রাধান্য পারব। 

আেও তরেযে জন্য, অন্ুগ্রহ করে www.covidvaccine.gov.hk  

 

Translated version is for reference only. Version date: 4 August 2022 

In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

For more information, please visit www.covidvaccine.gov.hk 


