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Bengali (Sylheti) 

ফু্ল এর টিকা 
কাদের এটি নেওয়া উচিৎ এবং এটি নকে গুরুত্বপূর্ণ 

ফু্ল ভাইরাস ককভাবে ছডায়? 

একজে সংক্রাচিত বযচি যখে কাচি বা হাাঁচি নেয়, তখে তারা নবি খাচেকটা জায়গা জদুে িুদখর লালার কু্ষদ্র কু্ষদ্র কর্ার 

িাধ্যদি ফু্ল ভাইরাস ছচেদয় নেয়।  

এই কর্াগুদলা তখে অেয িােুষ চেিঃশ্বাদসর সাদে নটদে চেদত পাদর অেবা কর্াগুদলা নযখাদে চগদয় পদেদছ নসখাে নেদক 

স্পদিণর িাধ্যদি নসগুদলা উদে আসদত পাদর।  

 

আমার কক ফু্ল এর টিকা নেওয়া উকিৎ? 

ফু্লদত আক্রান্ত হওয়া এবং ছচেদয় নেওয়া এোদোর এটি সদবণাত্তি উপায়। 

িারাত্মক অসুস্থতার কারর্ হদত পাদর এিে একটি ভাইরাদসর চবরুদে এটিই গ্রহর্সাধ্য নসরা সুরক্ষা বযবস্থা। 

এই টিকা আপোদক, আপোর বনু্ধ-বান্ধব, পচরবার, পচরিযণাকারী এবং সহকিীদের সুরক্ষা নেয়, তাই আপোদক ফু্ল এর টিকা 
নেওয়ার আহ্বাে জাোদো হদল তা চেদয় চেে। 

আকম কীভাবে ফু্ল এর টিকা নেবে োকর? 

50 বছদরর নবচি বয়সী বযচি, চেচেণষ্ট নকাদো স্বাস্থয সিসযা োকা প্রাপ্তবয়স্ক, চেচেণষ্ট বয়দসর চিশু, যারা আবাচসক নকয়াদর 

আদছে, নকয়ারার, সািদের সাচরর স্বাস্থযকিী, যারা েুবণল নরাগ প্রচতদরাধ্ ক্ষিতা সম্পন্ন বযচি বা গভণ বতী বযচির সাদে 

বসবাস কদরে, তারা চবোিূদলয একটি ফু্ল এর টিকা পাওয়ার নযাগয Flu vaccine - NHS (www.nhs.uk)  যারা চবোিূদলয 
টিকা পাওয়ার নযাগয েে, তারা ফাদিণচস নেদক টিকা চকদে চেদত পাদরে। 

আকম যকি গভভ েেী হই োহবে কক এটা কেরােি? 

হযাাঁ, ফু্ল এর টিকা গভণ ধ্ারদর্র পর নেদক গভণ াবস্থার নযদকাদো পযণাদয় চেরাপদে নেওয়া নযদত পাদর এবং এটি আপোদক এবং 
আপোর চিশুদক সুরক্ষা নেদব।  

িরীর নযভাদব ফু্ল এর িদতা সংক্রির্গুদলা নিাকাদবলা কদর গভণ াবস্থায় তা পচরবচতণ ত হদয় যায় এবং গভণ বতী ও তাদের 

বাচ্চাদের চেচবে পচরিযণার প্রদয়াজে পোর সম্ভাবো নবদে যায়।  

ফু্ল হওয়া কক মারাত্মক হবে োবর? 

অদেক সিয় নলাদকরা একটি খারাপ ধ্রদর্র সচেণ  হওয়াদক ফু্ল িদে কদরে, চকন্তু ফু্ল হওয়া প্রায়িই সচেণ  হওয়ার নিদয় অদেক 

নবচি খারাপ হদত পাদর।  

এটি েীর্ণদিয়ােী স্বাস্থয সিসযায় নভাগা বযচিদের জেয চবদিষত খারাপ এবং তা গুরুতর অসুস্থতা এবং এিেচক িৃতুযর চেদক 

চেদয় নযদত পাদর। 

নকাে নকাে মূে কেষয়গুবো আমার মবে রাখা উকিৎ? 

ফু্ল এর বযাপারটি অচেচিত এবং এটি অতযন্ত সংক্রািক।  

এই িীতকাল পূদবণর বছরগুদলার নিদয় আদরা খারাপ হদব বদল পূবণাভাস নেওয়া হদয়দছ।  

কাচি বা হাাঁচি নেওয়ার সিয় আপোর িুখ ও োক নেদক রাখদত ভুলদবে ো এবং র্ে র্ে আপোর হাত নধ্াদবে। 

সচেণ , ফু্ল এবং নকাচভড-19 এর উপসগণগুদলার িদধ্য পােণকয বলা কঠিে 

হদত পাদর, তাই নিক করার জেয অেুগ্রহ কদর একটি নকাচভড-19 

নটস্ট করাে। 

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJNKlNVf9BGUAxfqJypNFu1I4TUzV67sDCrcViavXJ7c3hE8ZyYHhsaAgbIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

