
Work Flow Video on Community Vaccination Centre (translated script) 

কিমউিন�ট ভ�াকিসেনশন েস�ােরর উপর ওয়াক� ে�া িভিডও(অনুিদত ���) 

 

 Voice-Over ভেয়স-ওভার 

1 The Government will set up Community Vaccination 

Centres in all 18 districts in Hong Kong to provide 

COVID-19 vaccinations for members of the public. 

People must make a reservation on the designated 

website’s 24-hour booking system for the time and 

location of their vaccinations for both the first and 

second doses.  

সরকার হংকং-এর ১৮িট েজলায় কিমউিনিট ভয্াকিসেনশন েস�ার 
�াপন করেব যােত সম� সাধারণ মানুষেক COVID-19 ভয্াকিসন 
েদওয়া যায়। ভয্াকিসেনশেনর সময় ও �ান পাওয়ার জনয্ �থম ও 
ি�তীয় দুিট েডােজর ে�ে�ই জনসাধারণেক িনিদর্ � ওেয়বসাইেটর 24-
ঘ�ার বুিকং িসে�েমর মাধয্েম বুিকং করেত হেব। 

2. Elderly people can be accompanied by not more than 

two carers. If the carers also wish to be vaccinated, 

they can make their bookings at the same time. 

বয়� মানুষরা সবর্ািধক দুজন েদখােশানার েলাক িনেয় েযেত পােরন। 

েদখােশানার েলােকরাও একসে� ভয্াকিসন িনেত চাইেল এক সে� 

বুিকং করেত হেব। 

 Aged 70 or above 70 বছর বা তার ঊে�র্  



3. After a successful booking, the website will 

display a confirmation notice. You will also 

receive an SMS notification. Please save the 

confirmation notice or SMS to show at the 

Community Vaccination Centre when you receive 

your vaccination. 

সফল বুিকং-এর পর ওেয়বসাইেট একিট িনি�তকরেণর েনািটশ 

েদখােব। আপিন একিট এসএমএস েনািটিফেকশনও পােবন। 

িনি�তকরেণর েনািটশ বা এসএমএস েনািটিফেকশনিট েসভ কের রাখুন 

যােত কিমউিনিট ভয্াকিসেনশন েস�াের ভভাকিসন িনেত যাওয়ার 

সময় েদখােত পােরন। 

4. Elderly people or people requiring special help 

with their booking can go to a post office or the 

management office of the public housing estate 

where they live for assistance. 

বয়� মানুষ বা বুিকং-এর জনয্ সাহাযয্ দরকার এমন মানুেষরা একিট 

েপা� অিফস বা তাঁরা েযখােন বসবাস কেরন েসই পাবিলক হাউিজং 

এে�েটর ময্ােনজেম� অিফেস সাহােযয্র জনয্ েযেত পােরন। 

5. On the day of vaccination, please arrive at the 

chosen Community Vaccination Centre at the 

reserved time with your identity document and 

priority group proof. Show your SMS notification 

or the confirmation notice to the reception counter 

staff. 

ভয্াকিসেনশেনর িদেন িনধর্ািরত সমেয় আপনার আইিড ও সংি�� 

অ�ািধকােরর ে�িণর �মাণপ� িনেয় আপনার পছে�র কিমউিনিট 

ভয্াকিসেনশন েস�াের আসুন। িরেসপশন কাউ�ােরর কম�র কােছ 

আপনার এসএমএস েনািটিফেকশন বা িনি�তকরেণর েনািটশ েদখান। 



 People with temperature of 38°C or higher should not 

enter the centre. 

38˚ েসলিসয়াস বা তার েবিশ তাপমা�াযু� বয্ি�রা েস�াের �েবশ 

করেত পারেবন না। 

6. You may then go to the information zone, where 

you can understand more about the vaccine you 

are taking by reading the fact sheet, watching the 

TV or scanning the QR code. After browsing the 

information, you may indicate your consent to be 

vaccinated by ticking the box on the fact sheet. If 

you have any queries about the vaccine or the 

inoculation, please seek help from the staff. They 

will also ask if you have any history of drug 

allergies or serious allergic reactions. 

 

তারপর আপিন ইনফরেমশন েজােন েযেত পােরন, েযখােন তথয্সূচী 

পেড়, িটিভ েদেখ বা িকউআর েকাড �য্ান কের আপিন েয ভয্াকিসন 

িনেত চেলেছন তার িবষেয় আেরা তথয্ জানেত পােরন। তথয্সমূহ 

েদেখ তথয্সূচীেত আপিন একিট ব� িটক কের ভয্াকিসন �হণ িবষেয় 

আপনার স�িত জানােত পােরন। আপনার ভয্াকিসন বা তার মাধয্েম 

�া� �িতেরাধ �মতা িনেয় েকান িজ�াসা থাকেল কম�েদর সাহাযয্ 

িনন। আপনার েকান ওষুেধ অয্ালািজর্  বা গরুতর অয্ালািজর্ ক �িতি�য়া 

রেয়েছ িকনা েস িবষেয় তাঁরা জানেত চাইেবন। 

7． While waiting for your inoculation, you may take 

out your identity card and roll up your sleeve to 

help with the registration and vaccination process. 

�িতেষধক �হেণর জনয্ অেপ�া করার সময় আপিন িনেজর আইিড 

েবর কের জামার হাতা উিঠেয় রাখেত পােরন যােত েরিজে�শন ও 

ভয্াকিসেনশন �ি�য়া সহজ হয়। 



8. At the vaccination booth, the medical staff will 

ask you to insert your identity card into the card 

reader for registration purposes, and will 

administer the vaccination after confirming that 

you are suitable for it, and after receiving your 

consent.  

 

ভয্াকিসেনশন বুেথ েমিডকাল কম�রা েরিজে�শেনর জনয্ আপনার 

আইিড কাডর্ েক কাডর্  িরডােরর মধেভ �েবশ করােত বলেব, এবং 

আপনার স�িত পাওয়ার পর আপিন ভয্াকিসন �হেণর উপযু� 

িবেবচনা কের আপনােক ভয্াকিসন েদেব। 

9. You will then be given a copy of your vaccination 

record. 

তারপর আপনােক আপনার ভয্াকিসেনশন েরকেডর্ র একিট �িতিলিপ 

েদওয়া হেব। 

10. Please take a rest after the vaccination. Medical 

staff will check your condition. You should leave 

only if you do not have any discomfort. 

 

অনু�হ কের ভয্াকিসন �হেণর পর িব�াম িনন। �া�কম�রা আপনার 

অব�া পযর্েব�ণ করেব। আপনার েকান সমসয্া না থাকেল আপিন চেল 

েযেত পােরন। 

11. Remember to receive the second dose on the 

reserved date in order for the vaccine to work at 

its full effect. An SMS alert will be sent to remind 

you of your appointment.  

ভয্াকিসন যােত স�ূণর্ভােব কাজ কের তার জনয্ সংি�� তািরেখ 

ি�তীয় েডাজ িনেত ভুলেবন না। আপনােক অয্াপেয়�েমে�র িবষেয় 

মেন করােত একিট এসএমএস অয্ালাটর্  েদওয়া হেব। 



 

12. Apart from your paper vaccination record, you 

can also access your record through the eHealth 

and iAMSmart mobile apps.  

 

কাগেজ ভয্াকিসেনশন েরকডর্  ছাড়া আপিন eHealth এবং 

iAMSmart েমাবাইল অয্াপগিলর সাহােযয্ আপনার েরকডর্  অয্াকেসস 

করেত পােরন। 

 


