েকািভড-19 িটকা স�িকর্ত �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী
আপেডট করা হেয়েছ: 23 িডেস�র 2020

সাধারণ তথয্
কখন আিম েকািভড-19 িটকা পাব?
Mass General Brigham জন�া�য্ আিধকািরকেদর িনেদর্ শ অনুসরণ করেছ। সবার �থেম সামেনর সািরর �া�য্ েসবা কম�রা
িটকা পােবন। দীঘর্েময়াদী পিরচযর্া ও নািসর্ং েহােম ভিতর্ থাকা েরাগীরাও িটকা পােবন।
সাধারণ মানুেষর জনয্ কেব িটকা উপলভয্ হেব?
বতর্ মােন ময্াসাচু েসটেসর জন�া�য্ কমর্কতর্ ারা মেন করেছন সাধারণ জনগণ 2021 সােলর এি�ল েথেক জুেনর মেধয্ এই িটকা
পােবন। ময্াসাচু েসটেসর জন�া�য্ িবভােগর মাধয্েম িবষয়িট সমি�ত করা হেব।
যিদ আপিন ঝুঁ িকেত থােকন, আপনার বয়স 65 বা তার েবিশ বয়স হয় বা িকছু িনিদর্ � কাজ েযমন িশ�া, পিরবহন বা গণপূতর্
কাজ কের থােকন, তাহেল েফ�য়াির েথেক এি�েলর মেধয্ আপিন খুব শী�ই এই িটকা েপেত পােরন। েরাগ িনয়�ণ েক�গেলার
(Centers for Disease Control, CDC) ওেয়বসাইেট মারাত্মক অসু�তার ঝুঁ িক েবিশ কােদর আেছ এবং সাধারণ মানুেষর
জনয্ িটকা কেব উপলভয্ হেব তা স�েকর্ আেরা তথয্ আেছ।
বা�ারা িক িটকা পােব?
বতর্ মােন ফাইজােরর িটকা 16 ও তার েবিশ বয়সীেদর জনয্ অনুেমািদত। মডর্ানার িটকা বা�ােদর জনয্ অনুেমািদত নয়। এিট
18 বা তার েবিশ বয়সীেদর �া�বয়�েদর জনয্ অনুেমািদত।
কীভােব আমরা জানব েয িটকা কাজ কের?
েকািভড-19 িটকা অতয্� কাযর্কর বেল �মািণত হেয়েছ। 3য় পযর্ােয়র �ায়াল অনুসাের ফাইজােরর িটকাি�তীয় েডােজর 7 িদন
পের 95% কাযর্কর। মডর্ানার িটকা ি�তীয় েডােজর 14 িদন পের 94% কাযর্কর। এই ফলাফলগিল িল�, বয়স, বণর্ এবং
জািতগত জুেড় সুসংগত িছল।
আমার িটকা েনয়ার পের �িতেরাধ �মতা কত িদন �ায়ী হেব? �িতবছর িক আমার িটকা েনয়ার দরকার হেব?
আমরা এখনও এিট জািন না। সুর�া কতিদন �ায়ী তা েদখেত ি�িনকাল �ায়ালগিলেত অংশ�হণকারীেদর পযর্েব�ণ করা
হেব। অিতির� তথয্ উপল� হেলই আমরা তা �দান করব।
ইিমউিনিট কতিদন �ায়ী থাকেব তা আমরা জািন না, তাই হাত েধায়া, মা� পরা এবং শারীিরক দূর� বজায় রাখা গর�পূণর্।
িটকা েনয়ার পের িক আমরা মা� করা ও শারীিরক দূর� বজায় রাখা ব� করেত পাির?
না, এখনও নয়। আমরা জািন েয িটকা অসু� হওয়া েথেক আটকায়, িক� আমরা জািন না েয আপনার েথেক অনয্ কারও
অসু� হওয়া আটকায় িকনা। েযেহতু সকেলই এখনই িটকা পােবন না, তাই আমােদরেক অনয্েদরেক সুরি�ত রাখার িবষেয়
সতকর্ থাকেত হেব। এমনিক যিদ আপিন িটকা েনন, তাহেলও আপনােক মা� পরেত হবে◌, শারীিরক দূর� বজায় রাখেত হেব
ও আপনার হাত ধুেত হেব। সং�মণ িনয়�ণ িবেশষ�রা আমােদর জানােবন কখন এইসব বদলােনা বা ব� করা দরকার।
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যিদ আমরা মা� পরিছ ও শারীিরক দূর� বজায় রাখিছ তাহেল িটকা েনয়ার কী দরকার?
মহামারী থামােত আমােদর কােছ উপল� সম� সর�াম আমােদরেক বয্বহার করেত হেব। েকািভড-19 িটকা এবং মা� পরা ও
শারীিরক দূর� বজায় রাখার মেতা �িতিদেনর অভয্াস একসে� েকািভড-19 েথেক সবেথেক ভােলাভােব সুরি�ত রােখ। িটকা
90% েথেক 95% কাযর্কির হেলও, আপনার জনয্ তা কতটা কাযর্কির তা আপিন জােনন না। িটকা �া� 5% েথেক 10%
মানুেষর এখনও ভাইরােস আ�া� হওয়ার ঝুঁ িক আেছ। ভাইরােস আ�া� ও ছিড়েয় যাওয়ার ঝুঁ িক কমােত আপনার উিচত
েসইসব িকছু ই করা যা আপিন করেত পারেবন।
িটকা েথেক িক মানুেষর েকািভড-19 হেত পাের?
না। িটকায় স�ূণর্ বা জীব� ভাইরাস থােক না তাই েকািভড-19 হেব না।
আিম েকািভড-19 এ আ�া� হেয়িছলাম। আমােক িক িটকা িনেত হেব?
হয্াঁ, আপনার জনয্ িটকা উপলভয্ হেল আপনােক িনেত হেব এবং আপনার েকািভড-19 েসের েগেলও আপনােক িটকা িনেত হেব।
যিদ আপিন েকািভড-19 এ আ�া� থােকন বা এর উপসগর্ েদখা েদয়, তাহেল আপনােক িটকা িনেত হেব না।
িটকার কী কী পা�র্ �িতি�য়া রেয়েছ?
িটকা েনয়ার পর িকছু মানুেষর পা�র্ �িতি�য়া েদখা েদয়। ফাইজার ও মডর্ানা উভয় িটকার ে�ে�ই েবিশরভাগ মৃদয্ু পা�র্
�িতি�য়া একিদেনর মেধয্ েসের যায়।
• ফাইজার িটকার সবেথেক �চিলত পা�র্ �িতি�য়া হল শরীেরর েযখােন িটকা েদয়া হেয়েছ েসখােন বয্থা, �াি�,
মাথাবয্থা, েপিশর বয্থা, গাঁেট বয্থা ও ঠা�া লাগা।
• মডর্ানা িটকার সবেথেক �চিলত পা�র্ �িতি�য়া হল শরীেরর েযখােন িটকা েদয়া হেয়েছ েসখােন বয্থা, �াি�,
মাথাবয্থা, েপশীর বয্থা, ঠা�া লাগা, গাঁেট বয্থা, শরীেরর েযখােন িটকা েদয়া হেয়েছ েসিট ফু েল যাওয়া, বিম বিম
ভাব এবং বিম এবং �র।
আেরা তথয্ আিম েকাথায় পাব?
• েকািভড-19 িটকা েনয়ার সুিবধা- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccinebenefits.html
• যখন িটকা সীিমত, তখন কােদর �থেম িটকা েদয়া হেব? - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/recommendations.html
• ময্াসাচু েসটেস েকািভড-19 িটকা - https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts
• গরতর অসু�তার জনয্ ঝুঁ িকপূণর্ মানুষরা – https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/faq.html#People-at-Higher-Risk-for-Severe-IllnesS
• ফু ড ও �াগ অয্াডিমিনে�শন
ফাইজার-বােয়াএনেটক েকািভড-19 িটকা –https://www.fda.gov/emergency-preparedness-andresponse/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
• ফু ড ও �াগ অয্াডিমিনে�শন
মডর্ানা েকািভড-19 িটকা - https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirusdisease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
• Mass General Brigham েকািভড-19 ওেয়বসাইট - https://www.massgeneralbrigham.org/covid19

অয্ালািজর্
েকািভড-19 িটকার অয্ালািজর্ �িতি�য়া িনেয় িক আমােক িচ�া করেত হেব?
িকছু ে�ে� েদখা েগেছ েয িটকা েনয়ার পর অয্ালািজর্ �িতি�য়া েদখা িদে�। অ� সংখয্ক েলােকর অয্ানািফলয্াি�স নােম একিট
তী� অয্ালািজর্ �িতি�য়া িছল। এর িভিত্তেত, মািকর্ ন ফু ড ও �াগ অয্াডিমিনে�শন এবং CDC সুপািরশ কের েয েকািভড-19
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িটকার উপাদানগিলর ে�ে� অয্ানািফলাি�েসর ইিতহাস আেছ এমন েলােকরা েযন িটকা না েনন। অনয্ানয্ খাবার বা ওষুেধর
অয্ালািজর্যু� েলােকরা িটকা িনেত পাের।
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সাধারণভােব, েবিশরভাগ েরাগীেদর একিট িটকার ে�ে� অয্ালািজর্ থাকেলও িনরাপেদ অনয্ানয্ িটকা �হণ করেত পাের।
আপনার যিদ িটকা, ইনেজকশনেযাগয্ েথরািপ বা আপিন েয েকািভড-19 িটকািট েপেত চেলেছন তার েকােনা উপাদােনর ে�ে�
গরতর অয্ালািজর্র ইিতহাস থােক, তাহেল আপনার উিচত �াথিমক পিরচযর্া �দানকারী বা অয্ালািজর্ে�র (যিদ আপনার
থােক) সােথ কথা বলা। আপনার �দানকারী আপনােক িটকা েনয়া িনরাপদ িকনা তা িস�া� িনেত সহায়তা করেত পাের।
ফাইজার-বােয়াএনেটক এবং মডর্ানার েকািভড-19 িটকায় কী কী উপাদান রেয়েছ?
ফাইজার এবং মডর্ানার েকািভড-19 িটকায় িজলািটন, িডম বা লয্ােট� থােক না। এছাড়াও, িশিশর �পাসর্ �াকৃ িতক রাবােরর
লয্ােট� িদেয় ৈতির হয◌় না। েয সব মানুেষর লয্ােট� অয্ালািজর্ আেছ, তারা ফাইজার বা মডর্ানার েকািভড-19 িটকা িনেত
পাের।
ফাইজার এবং মডর্ানার েকািভড-19 িটকা দুিটেতই পিলিথন �াইেকাল থােক। পিলিথিলন �াইকেলর �িতি�য়া খুব িবরল।
পিলিথিলন �াইকেলর েথেক অয্ালািজর্র ইিতহাস রেয়েছ এমন েরাগীেদর ফাইজার বা মডানর্া িটকা �হেণর আেগ তােদর
�দানকারীর সােথ কথা বলা উিচত।
ফাইজার-বােয়াএনেটক এবং মডর্ানার েকািভড-19 িটকার উপাদান

সি�য়

িনি�য় - িলিপড

িনি�য় – লবণ, িচিন, বাফার

ফাইজার-বােয়াএনেটক

মডর্ানা

SARS-CoV- 2 এর ভাইরাল �াইক
(গিল) �াইেকাে�ািটন এনেকাড করা
িনউি�ওসাইড-মিডফােয়ড েমেস�ার
RNA (modRNA)

SARS-CoV-2 এর ভাইরাল �াইক
(গিল) �াইেকাে�ািটন এনেকাড
করা িনউি�ওসাইড-মিডফােয়ড
mRNA

(4হাইে�াি�িবউেটল)আজািনেয়িডল)
িবস(েহে�ন-6,1-ডায়াইল)িবস(2হয্াে�িলেডকােনােয়ট)

SM-102 (মডর্ানার স�িত্ত)

2[(পিলিথিলন �াইেকাল [PEG]) - 2000]
-N,N-ডাইেটে�িডসাইেলসটাইমাইড

পিলিথিলন �াইেকাল (PEG) 2000
ডাইি�ে�ােয়ল ি�সারল (DMG)

1,2-িডি�রেয়ল-সন-গিলেসর-3েফাসেফাে�াইন

1,2-িডি�রেয়ল-সন-গিলেসর-3েফাসেফাে�াইন

েকােলে�রল

েকােলে�রল

পটািসয়াম ে�ারাইড, মেনাবয্ািসক
পটািসয়াম ফসেফট, েসািডয়াম
ে�ারাইড, িডবািসক েসািডয়াম ফসেফট
ডায়হাইে�ট

�েমটামাইন, �েমটামাইন
হাইে�াে�ারাইড, এিসিটক অয্ািসড,
েসািডয়াম অয্ািসেটট

সুগার (সুে�াজ)

সুগার (সুে�াজ)
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েদয়ার জনয্ িটকায় েযাগ করা �াবকিট
হল সয্ালাইন (েসািডয়াম ে�ারাইড)

COVID-19VaccinePatientFAQs 12.23.2020 bengali

েকােনা �াবেকর দরকার েনই

