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সিননাভ্যাক  CoronaVac COVID-19 ভ্যাকসিন (VERO CELL), সনষ্ক্রিয় 

 CoronaVac ভ্যাকসিননর সবষনয় রায়শই জিজ্ঞাসিত রশ্নাবলী 

সিননাভ্যাক  CoronaVac COVID-19 ভ্যাকসিন(VERO CELL) িম্বনে এই প্রায়েই ষ্ক্রজজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীগুসল 

(FAQs), সনষ্ক্রিয় (“ CoronaVac” ভ্যাকসিন) যপ্রা ানের তথয অনুোয়ী স্বাস্থ্য েপ্তনরর িারা উৎপাসেত হনয়নে। 

এই নসথটি িংনোধননর মনধয রাখা হনব এবং িমনয় িমনয় আপন ি করা হনব। 

FAQ-এর তথযগুসল িাধারণ জ্ঞাননর জনয এবং যপোোর যমস কাল উপনেনের সবকল্প নয়। আপনার অবস্থ্া 

সননয় যকান প্রশ্ন বা ষ্ক্রজজ্ঞািা থাকনল অনুগ্রহ কনর  াক্তার বা ফাম চাসিনটর িনে পরামে চ করুন। 

িাধারণ প্রশ্নাবলী 

64.COVID-19 ভ্যাকসিননশননর িুসবধা কী? 

েয়া কনর, প্রশ্ন 43 যেখুন। 

65.CoronaVac ভ্যাকসিন (COVID-19 ভ্যাকসিন (VERO CELL), সনজিয়) কী িনয বযবহৃত হয়? 

CoronaVac হল একটি ভ্যাকসিন ো SARS-CoV-2 ভ্াইরাি িংিমনণর িারা িংঘটিত COVID-19 যরাে 

প্রসতনরানধ বযবহার করা হয়।  

CoronaVac - এর মনধয রনয়নে সনষ্ক্রিয় (মৃত) SARS-CoV-2 ভ্াইরাি ো প্রসতনরাধ ক্ষমতানক(যেনহর প্রাকৃসতক 

প্রসতনরাধ) ভ্াইরানির সবরুনে অযাসিবস  ও রক্তকসণকা ততসর করনত িাহােয কনর, ো COVID-19-এর সবরুনে 

িুরক্ষা প্রোন করনব। 

যেনহতু কনরানাভ্যানক শুধু মৃত ভ্াইরাি থানক, এটি যথনক COVID-19 যরাে হনব না। 

66.CoronaVac ভ্যাকসিন ননওয়ার আনে কী কী মাথায় রাখা উসচত? 

আপনার  CoronaVac যনওয়া উসর্ত নয় েসে আপনার: 

• ভ্যাকসিননরবাঅনযনকানভ্যাকসিননরনকানউপাোনন(িষ্ক্রিয়বাসনষ্ক্রিয়উপাোনবাউৎপােননবযবহৃতঅনয

যকানউপাোন) অযালাষ্ক্রজচকপ্রসতষ্ক্রিয়াররনয়নে। 

• আনেকখননাভ্যাকসিনসননয়তীব্রঅযালাষ্ক্রজচকপ্রসতষ্ক্রিয়াহনয়নে, যেমনঅযালাফাইলযাষ্ক্রিি, 

অযাষ্ক্রিওসনউনরাটিকএন মা, স স্পসনয়াইতযাসে। 

• ভ্যাকসিননর আনের যকান য ানজ স্নায়ুতনন্ত্রর উপর যকান প্রসতকূল প্রভ্াব পনিনে।  

• তীব্রস্নায়সবকিমিযাথানক(যেমনট্রান্সভ্াি চমানয়লাইটিি, োইনলন-বারসিননরাম, 

স মাইসলননটিংনরােইতযাসে)। 

• অসনয়সন্ত্রত তীব্র িসনক যরাে থানক। 

 ভ্যাকসিন যনওয়ার আনে যপোোর স্বাস্থ্যকমীনের িানথ কথা বলুন েসে: 

• আপনার জ্বর থানক। 

• অযালাষ্ক্রজচ থানক। 

• আপনার তীব্র যরাে বা তীব্র িসনক যরাে আনে, বা িসনক যরােটি তীব্র স্তনর আনে। 

• আপনার  ায়ানবটিি, সখিঁরু্সন, কুষ্ঠ, এননিফযানলাপযাসথ, মানসিক অিুস্থ্তা বা তার পাসরবাসরক ইসতহাি 

আনে। 

• আপনার থ্রসম্বিাইনিাসপসনয়া বা যহমানরষ্ক্রজক যরাে আনে। 

• মযাসলেনযািটিউমার, যনফ্রটিকসিননরাম, 

এই নিরমনতানরানেরকারনণেুব চলপ্রসতনরাধবযবস্থ্ারনয়নেবাকটিচনকানটরনয়ন রমনতানকানওষুধখানোপ্র

সতনরাধবযবস্থ্ানকপ্রভ্াসবতকনর। 



যে যকান ভ্যাকসিননর মনতা কনরানাভ্যানকর 2-য াজ ভ্যাকসিননেন যকাি চ গ্রহীতানের িম্পূণ চ িুরক্ষা সেনত নাও 

পানর এবং কত সেন অসি এটি িুরক্ষা প্রোন করনব তাও বলা োয় না। 

67. CoronaVac ভ্যাকসিন কীভ্ানব নেওয়া হয়? 

CoronaVac যপসের সভ্তনর যেওয়া হয় ও উপসেষ্ট িীকাকরণ িময়িীমা হল 28 সেননর বযবধানন যমাি 2 টি 

য াজ। 

COVID-19ভ্যাকসিননর উপনেষ্টা পযাননল টিকা প্রসতনরাধনোেয যরানের তবজ্ঞাসনক কসমটি (JSC) এবং উেীয়মান 

ও জনুনাটিক যরাে িংিান্ত তবজ্ঞাসনক কসমটির প্রধান সনব চাহীর সবনেষজ্ঞ উপনেষ্টা পযানননলর (EAP) িানথ 

আল াচনা কয়িয়েন পূয়ি য COVID-19 আক্রান্তয়েি ও সিশুয়েি COVID-19 ভ্যাকসিয়নি উপয়র্াসিতা সনয়ে োি 

আপয়েয়েে অন্তিিতী ঐকযমত িুপাসিি প্রকাসিত হে 13 মাচয । প্রািসেক যপ্রি সরসলনজর জনয অনুগ্রহ কনর 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm সিক করুন এবং 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm বাস্তবায়ন বযবস্থ্ার জনয। 

COVID-19 ভ্যাকসিননর তৃতীয় য ানজর বতচমান বাস্তবায়ন বযবস্থ্ার জনয, অনুগ্রহ কনর সিক করুন 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose. 

68. আসম যসে অনয নকান ওষুধ খাই তাহনল তার পাশাপাসশ সক  CoronaVac ভ্যাকসিন সননত পারনবা? 

েসে আপসন িম্প্রসত যকান ওষুধ বযবহার কনর থানকন বা করনত পানরন, বা অনয যকান ভ্যাকসিন সননয় থানকন, 

তাহনল ভ্যাকসিন গ্রহনণর আনে আপনার সর্সকৎিক বা ফাম চাসিটনক জানান। 

যিই িনে, মানব ইসমউননানলাবুসলন ও ভ্যাকসিন গ্রহনণর মনধয অন্তত এক মানির বযবধান থাকা উসর্ত োনত 

প্রসতনরাধ বযবস্থ্া ক্ষসতগ্রস্ত না হয়। 

69. েভ্ভবতী বা রিূতী মসহলারা সক  CoronaVac ভ্যাকসিন সননত পারনবন? 

 CoronaVac ভ্যাকসিননর যপ্রা াে তথয অনুোয়ী , েভ্চবতী বা প্রিূতী মসহলানের যক্ষনে যকান সিসনকল  ািা 

যনই সকন্তু এর মানন প্রসতলক্ষণ নয়।  

70. CoronaVacভ্যাকসিন গ্রহনের পনর আসম সক োসি চালানত বা নকান যন্ত্র বযবহার করনত পারনবা? 

িীকাকরনণর সকেু িম্ভাবয প্রভ্ানবর কারনণ িামসয়ক ভ্ানব আপনার োসি র্ালাননা বা েন্ত্র বযবহানরর িামথ চয 

প্রভ্াসবত হনত পানর। এই প্রভ্াবগুসল কম হওয়া অসি োসি র্ালাননা বা েন্ত্র বযবহার যথনক সবরত থাকুন (টিকার 

িম্ভাবয পার্শ্ চপ্রসতষ্ক্রিয়ার জনয অনুগ্রহ কনর ,প্রশ্ন 72 পিুন। 

71. CoronaVacভ্যাকসিননর মনধয কী উপাোন আনে এবং এর পযানকনির সভ্তর কী আনে? 

কনরানাভ্যানকর িষ্ক্রিয় উপাোন হল সনষ্ক্রিয় SARS-CoV-2 ভ্াইরাি (CZ02 যেন), প্রসত সেসেনত 0.5 সমসলর 1 

য ানজর িানথ 600SU-এর সনষ্ক্রিয় SARS-CoV-2 ভ্াইরাি অযাসিনজন সহিানব আনে। 

অনয উপাোনগুসল হল: 

• অযালুসমসনয়াম হাইরিাই  

•  াইনিাস য়ামহাইনরানজনফিনফিন ান কাহাইনরি 

• যিাস য়াম াইহাইনরানজনফিনফিনমাননাহাইনরি 

• যিাস য়ামনিারাই  

• ইনিকেননর জল 

ভ্যাকসিনটি েুধ-িাো রনের। এটি সথসতনয় ভ্াে হনয় যেনত পানর ো একবার ঝা িঁসকনয় সননল টিক হনয় োনব। 

পযানকর আকার: 40 সেসে প্রসত বাি। 



িুরক্ষা 

72. CoronaVacভ্যাকসিননর িম্ভাবয পার্শ্ ভ রসতজিয়া কী কী? 

িমস্ত ভ্যাকসিননর মনতাই  CoronaVacভ্যাকসিননও সকেু পার্শ্ চ প্রসতষ্ক্রিয়া হনত পানর সকন্তু িবার যক্ষনে এগুসল 

হনব না। িাধারণ ভ্ানব, কনরানাভ্যানকর িাধারণ পার্শ্ চ প্রসতষ্ক্রিয়াগুসল হালকা ও িামসয়ক। যকউ যকউ তীব্রতর 

পার্শ্ চ প্রসতষ্ক্রিয়া অনুভ্ব করনত পানরন সকন্তু তা খুব েুল চভ্। 

এিা িসতয যে অনযানয ভ্যাকসিননর তুলনায় COVID-19 ভ্যাকসিননর েনবষণা ও সবকানের িময় বযাপকভ্ানব 

কসমনয় আননত হনয়নে। যিজনয সবপুল িংখযক মানুষনক িীকা যেওয়ার পর যকান েুল চভ্ বা অপ্রতযাসেত তীব্র 

প্রসতকূল ঘিনা যে ঘিনব না, যিই িম্ভাবনা িম্পূণ চ খাসরজ কনর যেওয়া োনে না। 

মাধযনম তীব্র অযালাষ্ক্রজচক প্রসতষ্ক্রিয়া হওয়ার অল্প িম্ভাবনা রনয়নে। 

তীব্র অযালাষ্ক্রজচক প্রসতষ্ক্রিয়ার লক্ষনণর মনধয র্শ্ািকষ্ট, মুখ ও েলা যফালা, হৃৎস্পন্দন বৃষ্ক্রে, িারা েরীনর র যাে, 

মাথা যঘারা ও েুব চলতা হনত পানর। 

সিসনকাল ট্রায়ানল এখননা  CoronaVac সননয় েনবষণা র্লনে। 

সবেনের জনযঅনুগ্রহ কনর CoronaVac টিকাকরণ ফযােেীি টি যেখুন। িম্ভািয পার্শ্ যপ্রসতক্রক্রোি জনয 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf লেখুন। 

73. CoronaVacভ্যাকসিন ননওয়ার িনয নকান পূব ভ রস্তুসত রনয়ািন? 

যপ্রা ানের তথয অনুোয়ী  CoronaVac গ্রহনণর পর অযালাষ্ক্রজচক প্রসতষ্ক্রিয়া িৃটষ্ট হনত পানর।  CoronaVac 

গ্রহীতানের কমপনক্ষ 15 সমসনি পে চনবক্ষনণ রাখা উসর্ত। অযালাষ্ক্রজচর ইসতহািেুক্ত বযষ্ক্রক্তনের ভ্যাকসিন যনওয়ার 

আনে  াক্তার বা ফাম চাসিনটর িনে পরামে চ করা উসর্ত। কনরানাভ্যানকর প্রথম য ানজ ো িঁরা অযালাষ্ক্রজচর সেকার 

হনয়নেন তা িঁনের সিতীয় য াজ যেওয়া উসর্ত নয়। 

74. CoronaVacভ্যাকসিন গ্রহনের পর নকান গুরুতর পার্শ্ ভ রসতজিয়া নেখা সেনল কী করা উসচত? 

অনুগ্রহ কনর , প্রশ্ন 54 যেখুন। 

কাে চকাসরতা 

75. CoronaVacভ্যাকসিন সক িনে িনেই কাি শুরু কনর? 

 CoronaVacভ্যাকসিননর েুটি য াজ রনয়নে। প্রথম য াজ যথনক সকেুিা িুরক্ষা পাওয়া যেনত পানর, আর সিতীয় 

য াজ সননল ভ্াইরানির যথনক িবনর্নয় যবসে িুরক্ষা পাওয়া োনব। িীকাকরনণর পর েরীনর অযাসিবস  েনি 

উিনত ও COVID-19-এর সবরুনে িুরক্ষা ততসর হনত সকেুিা িময় লানে।  

76. এত সেন অসি পাওয়া সিসনকাল েনবষোর তথয অনুযায়ী  CoronaVac ভ্যাকসিন কতখাসন িুরক্ষা 

রোন কনর? 

কনরানাভ্যানকর সিসনকাল ট্রায়াল ব্রাষ্ক্রজল ও তুসকচনত করা হনয়নে। 

ব্রাষ্ক্রজনল সিসনকাল ট্রায়ানলর যফজ 3-যত লক্ষয জনিংখযার মনধয সেল যপোোর স্বাস্থ্যকমীরা ো িঁরা COVID-19 

যরােীনের িংস্পনে চ আিনবন। 12396 জন অংেগ্রহণকারী 2 য ানজর ভ্যাকসিন সননয় (14 সেননর বযবধানন 2 

য াজ) 14 সেন পর পে চনবক্ষনণর মনধয যথনকনে, োর মনধয 253 টি যকি ধরা পনিনে। েনবষণার তথয অনুোয়ী 

ভ্যাকসিননর 2 টি য াজ যনওয়ার  14  সেন পনর COVID-19 প্রসতনরানধ ভ্যাকসিননর কাে চকাসরতা: 

হিসপিালাইনজেন, তীব্র অিুস্থ্তা ও মৃতুয প্রসতনরানধ কাে চকাসরতা 100.00%, স্পষ্ট লক্ষণ ও সর্সকৎিার প্রনয়াজন 

যরাখার কাে চকাসরতা 83.70 %, এবং সর্সকৎিা োিা হালকা লক্ষণ যরাখার কাে চকাসরতা 50.65%। 

বতচমাননউপলব্ধতথযঅনুোয়ী,এইসিসনকাল ট্রায়াল 60বের বা তার ঊনব চর মানুষনের উপর কাে চকাসরতার তথয 

িীসমত। 



তুসকচ ও ইনন্দাননসেয়ায় িংঘটিত যফজ 3 সিসনকাল ট্রায়ানলর িাম্প্রসতক তথয অনুোয়ী, 18 যথনক 59 বের 

বয়িীনের মনধয ভ্যাকসিননর কাে চকাসরতা WHO এমানজচষ্ক্রন্স ইউজ সলসটং(EUL) কাে চকাসরতার মানেনির 50%, 

সকন্তু আনরা পে চানলার্নার জনয আনরা তথয েরকার। 

77. CoronaVac ভ্যাকসিননর রথম ন াি ননওয়ার পর গ্রহীতা সক অনয নকানCOVID-19 ভ্যাকসিননর 

সিতীয় ন াি সননত পারনবন? 

েয়া কনর, প্রশ্ন 58 যেখুন। 

78. CoronaVacভ্যাকসিন সক তীব্র COVID-19 িংিমনের নক্ষনত্র কায ভকর? 

েয়া কনর, প্রশ্ন 59 যেখুন। 

79. CoronaVac ভ্যাকসিন সক ভ্যাসিয়েয়েি সিরুয়ে কার্ যকসি?  

েয়া কনর, প্রশ্ন 17 যেখুন। 

গুণমান 

80. হংকং-এ িরবরাহ করা  CoronaVac ভ্যাকসিন নকাথায় ততসর হয়? হংকং-এ িরবরাহ করা 

ভ্যাকসিননর গুেমান সকভ্ানব যাচাই করা যানব? 

SinoVac-এর প্রেত্ত তথয অনুোয়ী, হংকং-এ প্রেত্ত  CoronaVac ভ্যাকসিনগুসল োষ্ক্রিং যজলা, যবইষ্ক্রজং, সর্নন 

ততসর হনব। 

পযানকজ িসিনবে পিনত https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/CoronaVac_ENG_PI_detailed.pdf এ সিক 

করুন   সবস্তাসরত িংস্করণ   

ভ্যাকসিন সনম চাতানক অবেযই ফাম চাসিউটিকাল ইন্সনপকেন যকা-অপানরেন সস্কম (PIC/S) গু  মযানুফযাকর্াসরং 

প্রযাকটিি (GMP) টযািা চ বা তার িমকক্ষ সকেু যমনন র্লনত হনব। আমোসনকৃত ভ্যাকসিনগুসলর একটি 

িাটিচসফনকি অফ আযানালাইসিি রনয়নে ো িংসিষ্ট েতচাবলী যমনন র্লার প্রমাণ। 

81. Coronavac ভ্যাকসিননর নটানরি কজিশন কী? 

টিকা সেশুনের েৃটষ্ট ও নাোনলর বাইনর রাখনত হনব। 

িঞ্চয়স্থ্ান, লমোয়োত্তীর্ য, বযবহার এবং হযািসলং িম্পনকচ সনম্নসলসখত তথয স্বাস্থ্যনিবা যপোোরনের জনয উষ্ক্রিষ্ট। 

• যময়াে যেষ হওয়ার তাসরনখর পনর এই ওষুধটি বযবহার করনবন না ো EXP-এর পনর েক্ত কােজ এবং 

যলনবনল উনেখ রনয়নে। যময়াে যেষ হওয়ার তাসরখটি যিই মানির যেষ সেনটিনক যবাঝায়। 

• 2°C যথনক 8°C তাপমাোয় যরসফ্রজানরিনর িংরক্ষণ করুন। সিজ় কিয়িন না। 

• আনলা যথনক রক্ষা করার জনয মূল পযানকনজ িংরক্ষণ করুন। 

• যখালার িানথ িানথ বযবহার করুন। 

• বজচয জল বা ঘনরর বজচয-এি িায়ে যকাননা ওষুধ যফনল যেনবন না। আপনার ফাম চাসিটনক ষ্ক্রজজ্ঞািা 

করুন যে ওষুধগুসল আপসন আর বযবহার কনরন না কীভ্ানব যফনল যেনবন। এই বযবস্থ্াগুসল পসরনবে 

রক্ষা করনত িাহােয করনব। 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/CoronaVac_ENG_PI_detailed.pdf

