বারবার %জ'াসা করা *+াবলী
!টকা!ট িক িনরাপদ ও কাযকরী?
COVID-19 6টকা6ট ব8বহােরর জন8 খাদ8 ও ওষুধ পিরচালনা (Food and Drug Administration, FDA) Uারা
অনুেমািদত হওয়ার পের, অেনকZিল 6টকা িনরাপ[া পযেব^ণ
]
ব8ব`া *িতকূল *ভাবZিলর (সcাব8 পাd ]
*িত%eয়া) ওপের নজর রােখ। এই চলিত নজরদারী এমন *িতকূল ঘটনাZিল সনাj করেত পাের যা িনদািনক
পরী^াZিলেত kদখা নাও kযেত পাের। kকােনা অ*ত8ািশত *িতকূল ঘটনা kদখা িদেল, িবেশষ'রা এ6ট mুত
আরও অধ8য়ন কেরন যােত kদখা যায় kয এই িনরাপ[া সংeাp উেUগ6ট সত8 িকনা। িবেশষ'রা তারপের
িসsাp kনন kয যুjরােtর 6টকা সংeাp সুপািরশZিলেত পিরবত]েনর *েয়াজন আেছ িকনা।
িনউ ইয়ক] kvট-এ COVID 6টকার িনরাপ[া সুিন%wত করার জন8 পযােলাচনার
]
এক6ট অিতিরj পযায়
] `াপন
করা হেয়িছল। FDA এর অনুেমাদেনর পের, িনউ ইয়ক]বাসীেদর জন8 kকােনা 6টকা সুপািরশ করার আেগ িনউ
ইয়ক] kvেটর COVID-19 6টকার xাধীন িনদািনক উপেদyা টাz kফাস (Clinical
]
Advisory Task Force) -এর
িবেশষ'রা 6টকা সংeাp গেবষণােক ব8াপকভােব পযােলাচনা
]
কেরন। 18 িডেস…র 2020 এ, FDA এবং িনউ
ইয়ক] kvেটর xাধীন িনদািনক উপেদyা টাz kফাস (Clinical
]
Advisory Task Force) উভয়ই বত]মােন দু6ট COVID19 6টকােক অনুেমাদন িদেয়েছ: Pfizer/BioNTech 6টকা ও Moderna 6টকা।
!টকা!ট 0থেক আমার িক COVID হেত পাের?
না। অধ8য়েনর অধীেন থাকা kকােনা 6টকাই এমন উপাদান িদেয় ’তির নয় যা kথেক kরাগ হেত পাের। উদাহরণ
x“প, FDA Uারা অনুেমািদত *থম 6টকা6ট ভাইরােসর ‘mRNAʼ নােমর %জনগত উপাদােনর এক6ট kছাট,
^িতহীন অংশেক ব8বহার কের। এ6ট ভাইরাস নয়। mRNA 6টকাZিল আপনার শরীরেক ভাইরাস k*া6টন ’তির
করেত kশখায়। আপনার kরাগ *িতেরাধ ব8ব`া এই k*া6টনZিলর িব—েs অ8াি˜বিড *™ত কের যা আপিন
COVID-19 এর জন8 দায়ী ভাইরােসর সংšেশ এেল,
]
আপনােক ভাইরাস6টর সে› লড়াই করেত সাহায8 করেব।
এেক kরাগ *িতেরাধক *িত%eয়া বলা হয়।
!টকা!ট িক আমােক অসু? কের ত@ লেব?
আপিন ইে•কশন kনওয়ার পের, আপিন kযমন kবাধ কেরন kসই k^েž kকােনা পিরবত]নই ল^8 না করেত
পােরন। তেব সামান8 "শরীর খারােপর (under the weather)" অনুভূিত হওয়াও সcব। kয kকান 6টকা kনওয়ার
পের এটা হেত পাের। এটা 6টকা kনওয়ার পের শরীেরর kরাগ *িতেরাধী *িত%eয়া, এবং 6টকা6ট কাজ করা ¡—
করেছ তার এক6ট ল^ণ।
COVID-19 6টকা6টর পের, আপনার হেত পাের:
• আপিন হােত kযখােন ইে•কশন িনেয়িছেলন kসখােন ব8থা
• মাথা ব8থা
• শীত করা
• £র
• ¤ািp
িবনা k*স%eপশেন kকনা ব8থা উপশমকারী ওষুধ ও £র কমােনার ওষুধZিল সাহায8 করেত পাের।
আপনার এক বা দুই িদেনর মেধ8 ভাল kবাধ করা উিচত। আপিন যিদ দুই বা িতন িদন পেরও ভাল kবাধ না কেরন,
তাহেল আপনার xা`8 kসবা *দানকারীর সে› কথা বলুন।
আমার িক COVID-19 !টকা!ট 0থেক অFালাGজ-ঘ!টত JিতGKয়া হেত পাের?
kয kকােনা ওষুধ বা 6টকার মত ’জিবক পেণ8র *িতই মানুেষর অ8ালা%জ]ঘ6টত *িত%eয়া হেত পাের। kবিশর ভাগ
অ8ালা%জ]ঘ6টত *িত%eয়া হয় 6টকা *েয়াগ করার অ¥ পেরই, kয কারেণ kরাগ িনয়¦ণ ও *িতেরােধর জন8
kক§সমূহ (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) অ8ানাফাইল8া%¨স (kয kকােনা কারেণ)-এর

ইিতহাস থাকা ব8%jেদর 6টকাকরেণর পের 30 িমিনেটর জন8 পযেব^ণ
]
করার সুপািরশ কের, আর অন8 সকল
ব8%jেক 6টকাকরেণর পের 15 িমিনেটর জন8 পযেব^ণ
]
করা হয়। অ8ালা%জ]ঘ6টত *িত%eয়ার অসcাব8 ঘটনায়
যােত kমিডকাল িচিকৎসা উপলভ8 থােক, তা সুিন%wত করার জন8 6টকাকরেণর সকল `ােন অবশ8ই উপযুj
উপকরণ থাকেত হেব। 6টকা6টর "kয kকােনা অংেশ" অ8ালা%জ] আেছ এমন ব8%jেদর kরাগ িনয়¦ণ ও
*িতেরােধর জন8 kক§সমূহ 6টকা6ট না kনওয়ার পরামশ kদয়।
]
!টকাMিল িক িশO ও গভ-বতী মিহলােদর জনF িনরাপদ?
এই kগা¬-Zিলর ওপের 6টকা6ট পরী^া করার জন8 অধ8য়ন পিরচালনা করেত হেব। আজ পযp,
] COVID-19
6টকাZিলর kকােনা পযায়
] 3 িনদািনক অধ8য়েন 12 বছেরর কম বয়সী িশ¡েদর অpভ®j
] করা হয় িন, এবং
গভ]বতী মিহলােদর ওপের সীিমত তথ8 উপলভ8 আেছ।
COVID-19 !টকাMিলেত িক Jাণী-িভিSক উপাদান আেছ?
না। Moderna ও Pfizer BioNTech COVID-19 6টকাZিলর উৎপাদন *%eয়া6ট kকাষমুj এবং উভয় 6টকােতই
kকােনা মানব বা *াণীজ পণ8, ি*জােভ]6টভ বা অ8াডজুভ8া˜ kনই এবং মানব বা *াণীজ উৎেসর kকােনা উপাদান
ব8বহার করা হয় না।
আপিন যিদ এক!ট !টকা 0নন, তাহেল আপনার িক আেগ 0থেক এক!ট 0নেগ!টভ COVID পরীXা
Jেয়াজন?
না। COVID-19 6টকা kনওয়ার আেগ CDC COVID-19 এর জন8 kকােনা িনণায়ক
]
পরী^ার সুপািরশ কের না।
আমার যিদ ইিতমেধFই COVID-19 হেয় থােক এবং আিম আেরাগFলাভ কের থািক, তাহেলও িক আমার
!টকা 0নওয়ার Jেয়াজন আেছ?
হ8াঁ। আপনার যিদ ইিতমেধ8ই COVID-19 হেয় থােক তাহেলও CDC আপনােক 6টকা kনওয়ার পরামশ kদয়,
]
কারণ
আপিন একবােরর kবিশও এেত আeাp হেত পােরন। COVID-19 kথেক kসের ওঠার পের আপনার িকছ®টা
x¥কালীন অ8াি˜বিড সুর^া থাকেলও, আমরা জািন না kয এই সুর^া কতিদন `ায়ী হেব।
আমার 0কােনা অ\িনিহত
িচিকৎসাগত অব?া থাকেল আমার COVID-19 !টকা 0নওয়া িক িনরাপদ?
হ8াঁ। ±দেরাগ, ফুসফুেসর kরাগ, ডায়ািব6টস ও স্থূলতার মত xাে`8র অpিনিহত
]
সমস8া থাকা মানুষেদর জন8
COVID-19 6টকাকরণ িবেশষভােব Z—³পূণ।] kয ব8%jেদর এই অব`াZিল আেছ তােদর COVID-19 kথেক খুব
kবিশ অসু` হেয় পড়ার সcাবনা kবিশ আেছ। COVID 6টকা ও আপনার xা`8 স…ে´ আপনার সুিনিদ] y *+
থাকেল, অনুµহ কের আপনার xা`8 kসবা *দানকারীর সে› পরামশ ক—ন।
]
!টকা 0থেক 0রাগ Jিতেরাধ Xমতার পিরবেত-, COVID-19 এর িব_ে` Jাকৃিতক 0রাগ Jিতেরাধ
Xমতা পাওয়াই িক 0বিশ ভাল?
না। COVID-19 kথেক kসের ওঠার পের আপনার িকছ®টা x¥কালীন অ8াি˜বিড সুর^া থাকেলও, আমরা জািন না
kয এই সুর^া কতিদন `ায়ী হয়। 6টকাকরণ হল সেবা[ম
]
সুর^া, এবং তা িনরাপদ। kয মানুষেদর COVID-19 হয়
তােদর Z—তর অসু`তা হেত পাের, এবং িকছ® মানুেষর দুবলকারী
]
উপসগ হেত
]
পাের যা কেয়ক মাস `ায়ী হয়।
!টকা!ট 0থেক 0কােনা পাb JিতGKয়া
হেব িক?
6টকাZিলর সােথ স¶িক]ত kকােনা Z—তর পাd *িত%eয়ার
]
িরেপাট] পাওয়া যায় িন। িনদািনক অধ8য়নZিলেত
kয সকল সাধারণ পাd *িত%eয়া
]
ল^8 করা kগেছ তার মেধ8 আেছ ¤ািp, ইে•কশন kদওয়ার `ােন kপশীেত
ব8থা ও £র।
!টকা!ট এত cত
ু কীভােব Jdত করা হেয়িছল?
এমন অেনকZিল িবষয় আেছ kযZিল স%·িলতভােব COVID-19 6টকা6টেক mুত ও িনরাপেদ *™ত করার সুেযাগ
িদেয়িছল:

গেবষকরা 6টকা *™ত করার k^েž mুত অµসর হেয়িছেলন কারণ COVID-19 এর জন8 দায়ী
ভাইরাস6ট অন8ান8 িবদ8মান ভাইরাসZিলর অনু“প।
• নত® ন ভাইরাস6ট স…ে´ গেবষণা *ায় সে› সে›ই সারা িবd জুেড় িব'ানীেদর সে› আদান*দান করা
হেয়িছল, যা তাৎ^িণকভােব 6টকা *™ত করার কাজ ¡— করার সুেযাগ িদেয়িছল।
• িকছ® গেবষক একই সােথ *থম ও িUতীয় পযােয়র
]
পরী^াZিলচালােত স^ম হেয়িছেলন।
• COVID-19 এর ওপের অধ8য়নZিলেত সা¸িতক 6টকার পরী^াZিলর kথেক kবিশ সংখ8ক মানুষ
অpভ®j
] িছেলন, আরও সংি^¹ সময় যাবত আরও kবিশ সংখ8ক মানুষ।
• অধ8য়নZিল চলেত থাকার সমেয়, যুjরাt-য় সরকার সবেচেয় *িতºিতময় 6টকাZিল উৎপাদন করার
অনুমিত িদেয়িছল। তার মােন হল, এ6ট অনুেমািদত হওয়ার পের *ায় অিবলে…ই জনগণেক *দান করা
যায়।
এটা ল^8 করা Z—³পূণ kয
] সকল 6টকা *™তকারকেক উ»য়ন *%eয়ার *িত6ট পযােয়র
]
মেধ8 kযেত হয় এবং
িনরাপ[া ও কাযকিরতার
]
(kকােনা িকছ® কতটা ভালভােব কাজ কের) সকল মানদ¼ পূরণ করেত হয়। 6টকার
পরী^া ও অনুেমাদন *%eয়ার ’বিশy8মূলক অেনকZিল ধাপ স…ে´ জানুন।
•

িনদািনক পরীXাMিলেত কারা িছেলন?
আপৎকালীন ব8বহােরর জন8 FDA Uারা অনুেমািদত উভয় 6টকার িনদািনক পরী^াZিলেত কেয়ক হাজার পু—ষ
ও মিহলােক অpভ®j
] করা হেয়িছল, যারা ’বিচž8পূণ বণ
] গত
] ও জািতগত পটভূ িম kথেক িবিভ» বয়েসর
*িতিনিধ³ কেরন এবং যােদর xা`8 সংeাp িবিভ» মাžার উেUগ িছল।
িনদািনক পরী^ার অংশµহণকারীেদর জনতা%½ক িবভাজন6ট এখােন পাওয়া যায়:
• Moderna 6টকা
• Pfizer 6টকা
ডায়ািব!টস বা উf রgচাপ সহ আনুষিiক অসু?তা থাকা মানুষেদর িক িনদািনক পরীXাMিলেত
অ\ভ@g
- করা হেয়িছল?
হ8াঁ। উভয় 6টকার জন8 িনদািনক পরী^ায় এমন অংশµহণকারীেদর অpভ®j
] করা হেয়িছল যােদর অpতঃ
এক6ট অব`া আেছ বেল সনাj করা হেয়িছল kয অব`া6টর কারেণ তােদর COVID-19 এর তী¿ জ6টলতার ঝু ঁ িক
বৃ%s পায়, যার মেধ8 আেছ:
•
•
•
•
•
•

দীঘ`ায়ী
]
ফুসফুেসর kরাগ (kযমন এ%Âেসমা ও দীঘ`ায়ী
]
¿ংকাই6টস, ইিডওপ8ািথক পালেমানাির
ফাইে¿ািসস ও িসিvক ফাইে¿ািসস) অথবা মাঝাির kথেক তী¿ হাঁপািন
উেÃখেযাগ8 ±ৎিপে¼র kরাগ (kযমন ±ৎিপে¼র অকাযকািরতা,
]
কেরানাির ধমনীর kরাগ, জÄগত
±দেরাগ, কািড]ওমােয়াপ8ািথ, ও পালেমানাির হাইপারেটনশন)
স্থূলতা (বিড মাস ইনেড¨ ≥ 30 kg/m2)
ডায়ােব6টস (*কার 1, *কার 2 বা গভ]াব`াকালীন)
িলভােরর kরাগ
িহউম8ান ইিমউেনােডিফিসেয়%Å ভাইরাস (Human Immunodeficiency Virus, HIV) সংeমণ
(কাযদ^তা
]
মূল8ায়েন অpভ®j
] িছল না)

আিম যিদ COVID-19 !টকা িনই, তাহেলও িক আমােক মাj পরেত হেব এবং সামাGজক দূরl বজায়
রাখেত হেব?
হ8াঁ। 6টকা6ট পযায়eেম
]
*চলেনর সােথ, আপনােক অনুেময় ভিবষ8েত মাz পরা, সামা%জক দূর³ বজায় রাখা,
এবং হােতর সুxা`8িবিধ অব8াহত রাখেত হেব।

মাz ব8বহােরর িবষেয় সুপািরশZিল পিরবত]ন করার িসsাp kনওয়ার আেগ, COVID-19 6টকাZিল kয সুর^া
*দান কের তা kবাঝার জন8 িবেশষ'েদর আরও সময় *েয়াজন। কতজন মানুষেক 6টকা kদওয়া হয় এবং
ভাইরাস6ট কীভােব জনসমােজর মেধ8 ছিড়েয় পড়েছ তা সহ, অন8ান8 িবষয়Zিলও এই িসsাpেক *ভািবত
করেব।
কারা Jথেম !টকা পােব?
িনউ ইয়ক] kvট COVID-19 6টকাZিল *েয়াজন ও ঝু ঁ িকর িভি[েত পযায়eেম
]
িবতরণ করেব। kয িনউ
ইয়ক]বাসীেদর ভাইরােসর সংšেশ আসার
]
সcাবনা kবিশ এবং যারা COVID-19 এ আeাp হেল Z—তর অসু`
হেয় পড়ার সcাবনা kবিশ, তােদরেক *থেম 6টকা6ট *দান করা হেব। যুjরাt-য় সরকার ও িনউ ইয়ক] kvট
উভয়ই সুিন%wত করার জন8 পিরক¥না *™ত কেরেছ যােত *চ®র পিরমােণ 6টকা উপলভ8 হওয়ার সােথ সােথই
*েত8েক িবনা খরেচ এক6ট COVID-19 6টকা kপেত পােরন, তারা kযখােনই বসবাস ক—ন না kকন।
পযায়
] 1 এর অংশ িহেসেব *থেম kয িনউ ইয়ক]বাসীরা 6টকা6ট পােবন, তারা হেলন উÇ-ঝু ঁ িকস¶» হাসপাতাল
কমÈ (এমােজ]%Å —ম কমÈ, ICU কমÈ এবং পালেমানাির িবভােগর (Pulmonary Department) কমÈ), নািসক
]
kহােমর আবািসক, নািসং] kহােমর কমÈ, তারপের সকল দীঘকালীন
]
ও কংেµেগট পিরচযার
] আবািসক ও কমÈ,
EMS কমÈ, অন8ান8 xা`8 পিরচযা ] কমÈ, মৃতেদহ পরী^ক ও িচিকৎসাগত পরী^ক।
এক!টর 0বিশ !টকা উপলভF হেব িক?
হ8াঁ। বত]মােন FDA Uারা দু6ট 6টকা অনুেমািদত হেয়েছ এবং আরও 6টকা *ত8ািশত।
িডেস…র 9, 2020 পযp
] যুjরােt চার6ট 6টকার পযায়
] 3 িনদািনক পরী^া ¡— হেয়েছ।
এক6ট 6টকা িনরাপদ িকনা এবং তা কতটা ভালভােব কাজ কের তা অধ8য়ন করার জন8 পযায়
] 3 পরী^াZিল
িবশাল সংখ8ক মানুেষর সােথ পিরচালনা করা হয়।
আমার িক এক!টর 0বিশ ইেnকশন Jেয়াজন হেব?
ইউএস-এ বত]মােন পযায়
] 3 িনদািনক পরী^ায় থাকা COVID-19 6টকাZিলর মেধ8 এক6ট ছাড়া বািক সবZিলই
কাযকরী
]
হওয়ার জন8 দু6ট ইে•কশন *েয়াজন হয়।
!টকা!ট িক িবনামূলF?
হ8াঁ। COVID-19 6টকাZিল িবনা মূেল8 উপলভ8 হেব।
COVID-19 !টকায় কী আেছ?
Pfizer-এর COVID-19 !টকার উপাদানZিল 25 পাতায় এখােনতািলকাভ®j আেছ।
Moderna-এর COVID-19 !টকার উপাদানZিল 2 পাতায় এখােনতািলকাভ®j আেছ।
!টকার 0রাগ Jিতেরাধ Xমতা কতিদন ?ায়ী হেব?
গেবষকরা এখনও জােনন না kয 6টকাকরেণর পের kরাগ *িতেরাধ ^মতা কতিদন `ায়ী হয়। kসই কারেণই মাz
পরা, িনয়িমতভােব আপনার হাত kধাওয়া এবং সামা%জক দূর³ বজায় রাখার মত *িতেরাধক অভ8াসZিল
অব8াহত রাখা এরপেরও Z—³পূণ হেব।
]
আিম "সম!{গত 0রাগ Jিতেরাধ Xমতা" স|ে} Oেনিছ। জনসাধারণেক COVID-19 এর জনF
"সম!{গত 0রাগ Jিতেরাধ Xমতা" অজ-ন করােত কী Jেয়াজন হেব?
যখন পযা¹
] সংখ8ক মানুষ এক6ট kরাগ kথেক সুরি^ত থােকন যার ফেল kরাগ6ট ছড়ােনা অব8াহত থাকার
সcাবনা কেম যায়, তখন ‘সম6yগত kরাগ *িতেরাধ ^মতাʼ অ%জ]ত হয়। ফলx“প, ভাইরাস6ট জনসমােজর
মেধ8 সহেজ ছড়ােব না। িবেশষ'রা জােনন না kয COVID-19 এর জন8 সম6yগত kরাগ *িতেরাধ ^মতা অজ]ন

করার জন8 কত শতাংশ মানুষেক 6টকাদােনর *েয়াজন হেব। তারা এটাও জােনন না kয 6টকা6ট মানুষেক
কতিদন সুর^া *দান করেব।
COVID-19-kক xাভািবকভােব জনসমােজর মেধ8 ছিড়েয় পড়েত kদওয়া হেল, তার ফেল অনাবশ8ক সংeমণ,
কyেভাগ ও মৃত®8 হেব।
আমােক িক বাধFতামূলকভােব !টকা িনেত হেব?
িনউ ইয়ক] kvট COVID-19 6টকােক বাধ8তামূলক করেছ না।

