
1 | P a g e

Ministry of Health 

আপনার েকািভড-১৯ টীকা েনওয়ার পেরর 
�তয্াশা 

সং�রণ ২.০(Version 2.0) মাচর্  ২৯, ২০২১  

আগামী কেয়ক িদেনর মেধয্ আমার কী কী হওয়ার �য়াশা করেত পাির? আশা করা উিচত? 

• সাধারণ পা�র্ �িতি�য়াগিলর মেধয্ রেয়েছ বয্থা, লাললাল ভাব, সঁূই েফাটােনার সাইেট
েফালা, �াি�, মাথাবয্থা, মাংস েপশীেত বয্থা, শীেত গােয় কাঁপুিন লাগা, গাঁেট বয্থা এবং অ�
�র।

• গরতর পা�র্ �িতি�য়া খুবই িবরল। আপনার ডা�ার বা নাস �র্ য্াকিটশনারেক কল করন
অথবা িনকটতম এমারেজি� িডপাটর্ েমে� চেল যান যিদ আপনার টীকা �হেণর িতন
িদেনর মেধয্ িন�িলিখত েকানও িবরপ �িতি�য়া েদখা েদয়: আমবােতর মত
চমর্েরাগ(hives)হয়, মুখম�ল বা মুখগ�র ফুেল যায়, �াস-��াস িনেত ক� হয়, গােয়র
রঙ খুব ফয্াকােশ হেয় যায় এবং �চ� ত�াভাব, খুব েবশী �র (over
40°C/৪০°েসি�ে�ড-এর েবিশ), শরীের িখঁচুিন বা তড়কা লােগ (convulsions or seizures),
অথবা অনয্ানয্ গরতর ল�ণ (েযমন, িঝঁ িঝঁ ধরা বা শরীের অবশতা)।

 

• অয্া�ােজেনকা/েকািভিশ� টীকািট ভয্াকিসন-ইনিডউসড ে�াে�াে�ািটক ইিমউন

ে�াে�াসাইেটােপিনয়া(VIPIT) নােম পিরিচত একিট খুব িবরল পা�র্ �িতি�য়ার সােথ যু�।
আপিন যিদ এই টীকািট �হেণর পের িন�িলিখত েকানও ল�ণ েদেখন তেব অিবলে�
িচিকৎসা �হণ করন: �াসক�, বুেক বয্থা, হাত বা পা ফুেল যায় বা ঠা�া হেয় যায়,
েপেট বয্থা যার উপশম হয় না, �চ� বা েবশী মাথাবয্থা বা ঝাপসা দৃি�, অথবা একািধক

েছাট েছাট কালিশেট দাগ, লাল বা েবগিন দাগ বা চামড়ার নীেচ রে�র েফা�া।

আমােক িক এখনও েকািভড-১৯-এর জনয্ জন�া�য্ বয্ব�াগিল অনুসরণ কের েযেত হেব? 
• টীকািট েকািভড-১৯ েথেক িনেজেক র�া করার একিট অিতির� উপায়। েকািভড-১৯

টীকার উভয় েডাজ েনওয়ার পের আপনার েকািভড-১৯ ছড়ােনা েরাধ করার বয্ব�াগিল

অনুসরণ করা চািলেয় যাওয়া উিচত, েযমন মা� পরা, শারীিরক দূর� বজায় রাখা এবং হাত
েধায়া।

• েকািভড-১৯ এর ল�ণগিলর বয্াপাের সতকর্  থাকুন এবং ল�ণগিল ধরা পড়েল েট�
করান।

https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
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আমার ি�তীয় েডােজর জনয্ কখন িফের আসেত হেব? 

• টীকাকরণ স�ূণর্ করার জনয্ আপনার দুিট েডােজর �েয়াজন। এিট যিদ আপনার
েকািভড-১৯ টীকার �থম েডাজ হয় তেব ি�িনক বা বুিকং িসে�েমর িনেদর্শ অনুযায়ী
আপনার ি�তীয় েডাজিট িনেত ভুলেবন না। আপনার ি�তীয় অয্াপেয়�েমে� আপনার
টীকার ছাপা রিসদিট সে� িনেয় আসেবন, েযিট আজ আপনােক েদওয়া হেয়েছ।
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