
 

টিকা দান  
ক োভিড-19 এবং ফ্লুয়ের টি োদোন সম্পয় ে তথ্য 

ককাভিড-19 টিকা ভকিাবে কাজ কবে? 

কবভিরিোগ ক োভিড-19 টি োগুয়লো SARS-CoV-2-এর এ টি কু্ষদ্র অংয়ি করোগ প্রভতয়রোধ ক্ষমতোয়  শুরু  রোে, কসটি কসই 
িোইরোস যো ক োভিড-19 করোগ সৃটি  য়র। 

যভদ এ জন টি োপ্রোপ্ত বযক্তি পরবতীয়ত িোইরোস দ্বোরো সংক্রোভমত হে, তয়ব ইভমউন ভসয়েম এটিয়  ভিনয়ত পোয়র এবং 
িোইরোসটিয়  আক্রমণ  রয়ত পোয়র, যোর ফয়ল কসই বযক্তিটির ইভমউন ভসয়েম তোয়  ক োভিড-19 করোগ কথ্য়  রক্ষো  রয়ত 
সক্ষম  য়র। 

 

ককাভিড-19 টিকা কতিা দ্রুত ভেকভিত হব়েভিল তা ভনব়ে আভি এখনও ভিভিত  
হোজোর হোজোর গয়বষ , কেচ্ছোয়সব  এবং িোইরোয়সর উচ্চ প্রোদুিেোয়বর  োরয়ণ পদয়ক্ষপগুয়লো দ্রুত 
হয়েভিল, যো টি োর ভনরোপত্তো এবং  োয ে োভরতোয়  পভরমোপ  রো সহজ  য়র তুয়লভিল। 
ভবশ্ববযোপী 6.5 ভবভলেন ক োভিড-19 টি োর কডোজ কদওেো হয়েয়ি। 
ট্র্যোভ ং কদখোে কয টি োগুয়লো মৃতুয, হোসপোতোয়ল িভতে হওেো এবং সংক্রময়ণর হোর  ভময়েয়ি। 

আভি ভক এখনও ককাভিড-19 টিকা কেবত োভে? 

হযো াঁ, কয ক উই প্রথ্ম, ভদ্বতীে অথ্বো বুেোর জযোব কপয়ত পোয়রন  https://sneevaccine.org.uk/ 

ওেো -ইন ভিভন গুয়লো উপলব্ধ রয়েয়ি, এখোয়ন তোভরখ এবং অবস্থোনগুয়লো কদখুন: 
https://sneevaccine.org.uk/location-of-walk-in-clinics/ 

অথ্বো অযোপয়েন্টয়মন্ট বু   রোর জনয সোহোয়যযর প্রয়েোজন হয়ল 0344 257 3961 নম্বয়র কপয়িন্ট কহল্পলোইয়ন 
 ল  রুন। 

আভি কীিাবে ফ্লু এে টিকা কেবত োভে? 
50-এর কবভি বেসী, সুভনভদেি েোস্থয সম্পভ েত সমসযোসহ প্রোপ্তবেস্ক বযক্তিরো, সুভনভদেি বেয়সর ভিশু, যোরো 
আবোভস  ক েোয়র আয়িন, ক েোরোর, সোময়নর সোভরর কহলথ্ ওেো েোর, যোরো ইভমউয়নো য়রোমোইজড বযক্তি অথ্বো 
গিেবতী বযক্তিয়দর সোয়থ্ থ্োয় ন তোরো তোয়দর ক্তজভপ অথ্বো ফোয়ম েভসর মোধযয়ম ভবনোমূয়লয ফ্লু টি ো পোওেোর 
কযোগয। 

যোরো ভবনোময়ূলয টি ো পোওেোর কযোগয নন, তোরো ফোয়ম েভস কথ্য়  টি ো ভ য়ন ভনয়ত পোয়রন। 

ফ্লু হও়ো ভক িাোত্মক হবত োবে? 

ইনফ্লুয়েঞ্জো (ফ্ল)ু এবং সোধোরণ সভদে উিেই সংক্রোম  শ্বোসযয়ের অসুস্থতো, তয়ব এগুয়লো 
আলোদো িোইরোস দ্বোরো সৃি। 
ফ্ল ুসভদে- োভির কিয়ে অয়ন  কবভি খোরোপ এবং গুরুতর অসুস্থতো অথ্বো এমনভ  মৃতুযর 
 োরণ হয়ত পোয়র। 

ককান ককান িূল ভেষ়েগুবলা আিাে িবন োখা উভিৎ? 

ফ্ল ুএবং ক োভিড-19 অপ্রতযোভিত এবং অতযন্ত সংক্রোম  হয়ত পোয়র। 
এই িীত োয়ল আয়গর বিয়রর তুলনোে ফ্লু আয়রো কবভি খোরোপ হওেোর পূব েোিোস কদওেো 
হয়েয়ি। 

 োভি বো হোাঁভি কদওেোর সমে আপনোর মুখ ও নো  কেয়  রোখয়ত িুলয়বন নো এবং ঘন ঘন 
আপনোর হোত কধোয়বন। 

টি োগুয়লো ভ িোয়ব  োজ  য়র তো জোনয়ত, ওেোর্ল্ে কহলথ্ অগ েোনোইয়জিনর ওয়েবসোইয়ি তথ্য রয়েয়ি: 
টি োগুয়লো ভ িোয়ব  োজ  য়র? 
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