
(Bengali version) 

6 মাস থেকে 3 বছকেে েম বয়সী শিশুকেে জন্য CoronaVac ভ্যােশসন্ বযবহাকেে সমূ্পেে থন্াট* 

 

4 আগস্ট 2022 থেকে, 6 মাস থেকে 3 বছকেে েম বয়সী শিশুো CoronaVac (Sinovac) ভ্যােশসন গ্রহণ 

েেকে পাকে। 

COVID-19 সংক্রমকণে শবশ্ববযাপী মহামােীে সাকে, গুরুেে অসসু্থো এবং মৃেয যে হাে োর্ যেেভ্াকব েমাকে 

COVID-19 থোগ থেকে শিশুকেে েক্ষা েোে জনয টিো অেযন্ত গুরুত্বপূণ য। 

ভ্যােশসন প্রশেকোধকর্াগয থোকগে ববজ্ঞাশনে েশমটি এবং স্বাস্থয অশধেপ্তকেে থসন্টাে ফে থহলে 

থপ্রাকিেিন (CHP) এে অধীকন উেীয়মান এবং জকুনাটিে থোকগে ববজ্ঞাশনে েশমটি (JSC), প্রধান শনব যাহীে 

শবকিষজ্ঞ উপকেষ্টা পযাকনল (EAP) এে সাকে উকেখ েকেকছ, ছয় মাস বয়সী শিশুকেে মকধয CoronaVac 

(Sinovac)  ভ্যােশসকনে েুটি থ াজ প্রােশমে শিশনোল ট্রায়াল থ িা থেকে থেখা থগকছ থর্ ভ্যােশসনটি 

ইশমউকনাকজশনে শছল এবং এে থোকনা নেযন শনোপত্তা উকেগ থনই। শবকিষজ্ঞো ছয় মাস থেকে 3 বছকেে 

েম বয়সী শিশুকেে জনয টিো থেওয়াে বযবস্থাকে শনম্নরূপ শবকবচনা েকেকছন: 

থ াজ সংখযা:  শেনটি থ াজ বযবহাে েো থর্কে পাকে# 

থ াজ:   প্রশেটি টিোে থ াজ বয়স্ক শিশুকেে এবং প্রাপ্তবয়স্ককেে মে এেই 

অন্তে: প্রেম েুটি থ াকজে মকধয বযবধান েমপকক্ষ 28 শেকনে বযবধান এবং শেেীয় থ াজ 

থেকে েৃেীয় থ াকজে বযবধান  হওয়া উশচে অন্তে 90 শেন পকে. 

ইশমউকনােকরামাইজ  বাচ্চাকেে জনয, প্রেম েুটি থ াজ এে মকধয বযবধান 

েমপকক্ষ 28 শেন এবং েৃেীয় থ াজটি শেেীয় থ াকজে 28 শেন পকে শেকে হকব। 

স্বাস্থযকসবা থপিাোেো উপর্ুক্ত শহসাকব শিশুকেে জনয বাহয কে বা উরুকে টিো থেওয়াে বযবস্থা েেকবন। 

*6 মাস এবং 3 বছকেে েম বয়সী শিশুকেে উপে CoronaVac (Sinovac) ভ্যােশসকনে বযবহাে থোগ 

প্রশেকোধ ও শনয়ন্ত্রণ (টিো বযবহাে) থেগুকলিন (Cap. 599K) এে অধীকন অনুকমাশেে েকোনাভ্যাকেে 

অনুকমাশেে পযাকেজ সশিকবকি োশলোভ্যক্ত নয়। এটি এেটি অফ-থলকবল বযবহাে র্া শপ্রকভ্নিন অযান্ড 

েকরাল অফ শ জজজ (টিো বযবহাে) থেগুকলিন (Cap.599K) এে অধীকন সেোেী থপ্রাগ্রাকম অনুকমাশেে, 

শবকিষজ্ঞকেে পযাকনল/েশমটি(গুশল) এে পোমকি যে শভ্শত্তকে সেোে বেযমান এবং প্রেযাশিে মহামােী 

পশেশস্থশে পর্ যাকলাচনা েকে, থসইসাকে প্রাসশিে োর্ যোশেো এবং সুেক্ষা থ িা উপলব্ধ। থর্ বযজক্ত শিশুকেে 

ভ্যােশসন গ্রহীোকেে টিো প্রোকনে জনয থপ্রসক্রাইব েকেন, শবেেণ েকেন বা োয়বদ্ধ োকেন শেশন 

সেোশে েম যসূশচকে সেোকেে শনকেযিনা অনুর্ায়ী োজ েকেন। 

#পূকব য COVID-19 সংক্রমকণ আক্রান্ত শিশুকেে জনয, অনুগ্রহ েকে "শপ্রয়ে COVID-19 সংক্রমণ সহ 

বযজক্তকেে জনয COVID-19 ভ্যােশসকনিন সম্পশেযে েেযপত্র" পডুন। 

 

অনুবাশেে সংস্কেণ থেবলমাত্র থেফাকেকেে জনয। ভ্াস যকনে োশেখ: 4 আগস্ট 2022 

অনুবাশেে সংস্কেণ এবং ইংকেজী সংস্কেকণে মকধয শবকোকধে থক্ষকত্র ইংকেজী সংস্কেণটি প্রাধানয পাকব। 

আেও েকেযে জনয, অনুগ্রহ েকে www.covidvaccine.gov.hk  
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In case of discrepancies between translated version and English version,  

English version shall prevail.  

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

 


