েকািভড-19 ভ�াকিসেনর ভূ িমকা
1. ভ�াকিসন িনিদ� � ভাইরাস বা ব�াকেটিরয়ার িব�ে� অ�াি�বিড উৎপাদেন আমােদর েরাগ �িতেরাধ
ব�ব�া এবং �িতেরােধর �ৃিতেক ৈতির কের। যখন আমােদর েদেহ পরবত�কােল অনু�প
েরাগজীবাণু �েবশ কের, আমােদর েরাগ �িতেরাধ �মতা �ুত �িত��য়া জানােত পাের, যার ফেল
আমরা অসু�তার হাত েথেক েবঁেচ যাই। তেব িকছ� িকছ� ভ�াকিসন সকেলর জন� উপযু� নয়। এর
মেধ� রেয়েছ ক�ানসার েরাগী, বা যােদর ভ�াকিসেন উপি�ত েকান উপাদােন অ�ালা�জ� রেয়েছ
এমন। যখন েবিশ সংখ�ক মানুষ ভ�াকিসন েনেবন ও �ানীয় সং�মেণর ঝু ঁ িক কেম যােব, তখন
হাড� ইিমউিন�ট অ�জ�ত হেব। সুতরাং, ভ�াকিসন িনেল �ধু আমােদর উপকার হেব এমন নয়,
আমােদর আেশপােশর মানুষেদরও এেত উপকার হেব।
2. সাধারণ ভােব বলেত েগেল, েবিশর ভাগ ভ�াকিসনই সুরি�ত। সাধারণ পা� � �িত��য়ার মধ◌্ েয
রেয়েছ ইনেজকশেনর জায়গায় ব�থা, �াি�, মাথাব�থা, হালকা �র, ও েপিশেত ব�থা। অিধকাংশ
সমেয়, এই পা� � �িত��য়া�িল খুব হালকা হয় এবং েবিশর ভাগ মানুষ এ�িল অনুভব করেত
পােরন না।
3. িকছ� মানুষ খুব তী� �িতকূল �ভােবর িশকার হেত পােরন, িক� এমন ঘটনা দুলভ।
�
4. িব� জুেড় েবশ িকছ� েকািভড-19 ভ�াকিসন ি�িনকাল �ায়ােলর তৃতীয় পযােয়
�
রেয়েছ। এই
ভ�াকিসন�িল িবিভ� প�িতর মাধ�েম এক�টই ল�� পূরণ কের—েকািভড-19-েক েরাধ করা।
5. সম� ভ�াকিসনেক পরী�াগাের এক�ট ি�-ি�িনকাল পরী�ণ পযােয়র
�
মধ� িদেয় েযেত হেব
েযখােন সংি�� ভ�াকিসন জীব� �াণীেদর উপর �েয়ােগর �ভাব ও সুর�া িবষয়�ট �� করেত
হেব। এর পের, মূলত �া��বান ে��ােসবকেদর �থম েথেক তৃতীয় পযায়
� অি� ি�িনকাল পরী�ার
জন� িনেয়াগ করা হেব যার মাধ�েম ভ�াকিসেনর সুর�া ও কাযকািরতা
�
অধ�য়ন করা হেব। সম�
ভ�াকিসেনর মেতাই েকািভড-19 ভ�াকিসনেকও এই িবকাশ ���য়ার মধ� িদেয় েযেত হেব।
6. হংকং-এ সাধারণ জীবনযা�া পুনরায় চালু করার জন� সাধারণ মানুেষর কােছ সুরি�ত ও কাযকরী
�
ভ�াকিসন েপৗ�েছ েদওয়া খুব জ�ির। আগািম বছের, সরকার এক�ট ভ�াকিসেনশন ে�া�াম চালু
করেব যােত সাধারণ মানুষ ে��ায় ভ�াকিসন িনেত পারেবন।
7. সরকার েরাগ �িতেরাধ ও িনয়�ণ(ভ�াকিসন ব�বহার) ের�েলশন(চ�া�ার 599K) �িত�া কেরেছ
যা খাদ� ও �া�� সিচবেক জ�ির পিরি�িতেত হংকং-এ উপযু� েকািভড-19 ভ�াকিসন �েয়ােগর

�মতা ও অিধকার েদয়। জ�ির অব�ায় ব�বহােরর জন� ের�েলশেন িনধািরত
�
ভ�াকিসন সুর�া,
কাযকািরতা
�
ও �ণমােনর িদক িদেয় উপযু� িকনা, তা িন��ত করার জন� ব�গত ি�িনকাল তথ�
ও িবেশষ�েদর মতামেত খাদ� ও �া�� সিচেবর স�িত, এবং সংি�� ভ�াকিসন-িনমাতােদর
�
�ারা
�হীতার েকান�প �িতকূল পিরি�িতর ে�ে� যথাযথ মিনটিরং-এর ব�ব�া থাকেত হেব।
8. ঘটনাচে� েকািভড-19 ভ�াকিসেনর গেবষণা ও িবকােশর সময়সীমা অন�ান� সাধারণ ভ�াকিসেনর
ত� লনায় অেনকটাই কম। ফলত, সাধারণ মানুেষর মেধ� িবপুল হাের ট�কাকরেণর ফেল দুলভ
� বা
আক��ক তী� �িতকূল ঘটনা হেব না এমন বলা যায় না। সরকার সংি�� ভ�াকিসন িনমাতােদর
�
সে� তােদর ভ�াকিসন �হীতােদর উপর হওয়া েকান রকম �িতকূল �ভাব পযেব�ণ
�
করেব।
9. জনসাধারণেক ট�কাকরেণর আেগ ভ�াকিসন স�ে� �েয়াজনীয় তথ� ��ভােব জানােনা হেব,
এবং �হীতার স�িত িনেয়ই ভ�াকিসন িদেত হেব। উপেরা� ব�ব�ার জন� সরকার িবিভ�
চ�ােনেলর মাধ�েম ভ�াকিসন স�ে� সা�িতক তথ�সমূহ �চার করেব, যােত সাধারণ মানুষ
ভ�াকিসন স�ে� �েয়াজনীয় তথ� জানেত পাের।
10. ভাইরােসর িব�ে� এই লড়াইেয় ভ�াকিসন একটা ���পূণ অংশ;
�
অবশ�, েকান ভ�াকিসনই 100%
সুর�া সুিন��ত করেত পাের না। সুতরাং, অন�ান� সুর�া ব�ব�া�িলও জ�ির। অিতমারী
চলাকালীন, ভ�াকিসন েনওয়ার পেরও সাধারণ মানুেষর ব���গত �া��িবিধ, স�ঠকভােব মা� পরা
এবং সামা�জক দূর� বজায় রাখার মেতা �িতেরাধমূলক ব�ব�া েমেন চলা উিচত।
11. উপর�, েকািভড-19 এর সে� ইনফ্লুেয়�ার সং�মণ েযেহত� ক�ঠন অসু�তা সৃ�� করেত পাের,
তাই ইনফ্লুেয়�া ভ�াকিসন েনওয়াও এক�ট ���পূণ �িতেরাধমূ
�
লক পদে�প।
12. আেরা তথ� এবং আপেডেটর জন� অনু�হ কের আমােদর েফসবুক এবং েকািভড-19 িথম�া�টক
ওেয়বসাইট (https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html) িনয়িমত পিরদশন� ক�ন।

