স্কু লে পড়ার-বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীলের জিয
COVID-19 টির্া
প্রায়শই নজজ্ঞানসত প্রশ্নাবেী
সর্বশেষ সংশেোধন হশেশে:

স্কু লে পড়ার-বয়সী নিউ ইয়র্কবাসীলের জিয COVID-19 টির্া
বাচ্চালের নর্ সনতযই COVID-19 হলত পালর?
হ্োাঁ। র্োচ্চোরোও COVID-19 ভোইরোশস সংক্রোমিত হশত পোশর, ও সসইসোশে তো অন্শের কোশে েমিশে মেশত পোশর। প্রোপ্তর্েস্কশের িশতো,
র্োচ্চোরোও COVID-19 এর সেশক প্রচণ্ড অসুখ, হাসপাতালে ভমতব হওেো, এর্ং িৃতু্র ঝুাঁমকশত আশে, মর্শেষ কশর তোরো টিকো নো মনশে েোকশে।
আমার সন্তাি টির্া িা নিওয়ার র্ারলে নর্াি ঝুঁু নর্গুনে নেখা নেলত পালর?
যোরো টিকো সনন মন তোরো COVID-19 এর সেশক সংক্রোমিত হে ও প্রচণ্ড সরোশে আক্রোন্ত হওেোর আশরো অমধক ঝুাঁমকশত েোশকন―হোসপোতোশে
ভমতব হওেো এর্ং িৃতু্ পযবন্ত―এর্ং এটি সর্ র্েশসর র্্মিশের সেশে সমত্। মনউ ইেকব সেট স্বোস্থ্্ মর্ভোে (New York State
Department of Health) 12 সেশক 17 র্েশরর স্কুশে পিো র্েসী সহ, সকে সযোে্তো সম্পন্ন মনউ ইেকব র্োসীশের এই ভোইরোশসর সেশক
মনশেশের, তোশের পমরর্োর, এর্ং তোশের কমিউমনটিগুমেশক সর্শচশে ভোশেোভোশর্ রেো করোর উশেশে্ যত েীঘ্র সম্ভর্ টিকো সনওেোর েন্
সমনর্বন্ধ অনুশরোধ েোনোশে।
েং COVID র্ী, এবং আমার সন্তাি নর্ ঝুঁু নর্লত আলে?
সর্ র্েশসর িোনুষ যোরো COVID-19 এ সংক্রামিত হশত পোশর তোরো েং COVID এর ঝুাঁমকশত েোকশত পোশর। েং COVID-এর সোশে েমিত
েেণগুমে র্্োপকভোশর্ মভন্ন হশত পোশর, কোমডবওভোসকুেোর েেণ সযিন র্ুক ধিফি সেশক শ্বোসকষ্ট এর্ং অত্মধক পমরশ্রোমন্ত পযবন্ত, এর্ং
িশনোশযোে সেওেোে অসুমিধা র্ো অন্োন্ েোরীরর্ৃত্তীে েেণগুমেও অন্তভুব ি হশত পোশর। প্রোরমম্ভক COVID অসুস্থ্তো প্রচণ্ড নো হশেও েং
COVID-এর েেণগুমে সেখো মেশত পোশর এর্ং তো িোশসর পর িোস র্ো এিনমক র্েরভর রশে সযশত পোশর। বর্জ্ঞোমনকরো এখনও েং COVID
কী তো সর্োঝোর সচষ্টো করশেন।
আমার সন্তালির COVID-19 এবং/অথবা COVID-19 অযানিবনি পরীক্ষার ফোফে পনজটিভ এলসলে। তালের নর্ তবুও টির্া
োগলব?
হ্োাঁ! CDC সুপোমরে কশর সয সকোশনো র্্মির ইমতিশধ্ COVID-19 হশে েোকশেও তোশের টিকো সনওেোর েন্, কোরণ তোরো একর্োশরর সর্েী
সংক্রোমিত হশত পোশর। আপনোর সন্তোন COVID-19 এর থেলে সসশর ওঠোর পশর তোর িশধ্ স্বল্পকোেীন সরোে প্রমতশরোধক েোকশেও, আিরো
েোমন নো কতমেন পযবন্ত এই সুরেো স্থ্োেী হশর্। টিকোকরণই হে সসরো সুরেো, এর্ং এটি মনরোপে। যোশের COVID-19 হশেশে তোরো
গুরুতরভোশর্ অসুস্থ্ হশত পোশরন, এর্ং কোরও কোরও েুর্বে কশর সেওেোর েেণগুমে যো িোশসর পর িোস েোকশত পোশর সসগুমে সেখো মেশত পোশর।
আমার সন্তালির জিয COVID-19 ভযার্নসলির নথলর্ নরাগ প্রনতলরাধ ক্ষমতা পাওয়ার পনরবলতক, প্রার্ৃনতর্ভালব নরাগ
প্রনতলরাধ ক্ষমতা নবর্াশ র্রা নর্ ভাে িয়?
নো! আপনার সন্তোন COVID-19 এর থেলে সসশর ওঠোর পশর তোর খোমনকটো স্বল্পকোেীন সরোে প্রমতশরোধক েিতো েোকশেও, আিরো েোমননো
কতমেন এই সুরেো স্থ্োেী হশর্। টিকোকরণই হে সসরো সুরেো, এর্ং এটি মনরোপে। যোশের COVID-19 হশেশে তোরো গুরুতরভোশর্ অসুস্থ্ হশত
পোশরন, এর্ং কোরও কোরও েুর্বে কশর সেওেোর েেণগুমে যো িোশসর পর িোস েোকশত পোশর সসগুমে সেখো মেশত পোশর।

টির্ার নিরাপত্তা, র্ার্কর্ানরতা ও ক্রমনবর্াশ
আমার 12 নথলর্ 17 বেলরর মলধয পড়া সন্তালির জিয বতকমালি নর্াি টির্া উপেভয?
এই িুহুশতব , Pfizer-BioNTech-এর COVID-19 টিকো 12 সেশক 17 র্ের র্েসী র্োচ্চোশের েন্ র্তব িোশন উপেভ্।
নর্ি শুধু Pfizer-BioNTech টির্াই 12 নথলর্ 17 বেলরর নর্লশার-নর্লশারীলের জিয উপেভয?
FDA সকোশনো টিকো র্ো ওষুধশক আপৎকোেীন অর্স্থ্োর েন্ অনুশিোেন করশে, থসটিলে মনরোপত্তো ও কোযবকোমরতোর েন্ কশঠোর িোনেন্ড পূরণ
করশত হশর্। Pfizer-BioNTech COVID-19 টিকো, 16 র্ের ও তোর সর্েী র্েসী র্্মিশের প্রশেোে করোর েন্ 11 মডশসম্বর, 2020
তোমরশখ প্রেির্োর আপৎকোেীন র্্র্হোশরর েন্ অনুশিোেন করো হশেমেে। 10 সি, 2021 তোমরশখ, এই আপৎকোেীন িযিহালরর অনুশিোেন
(emergency use authorization, EUA)-এ 12 সেশক 15 র্ের র্েসী মকশেোর-মকশেোরীশের অন্তভুব ি করোর েন্ সম্প্রসোমরত করো
হশেমেে। FDA সেশখমেে সয তোশের EUA সংশেোধন করোর অনুিমত সেওেোর েন্ Pfizer টিকোটি মর্মধর্দ্ধ িোনেন্ড পূরণ কশরমেে, তোরো
এটি সেশখমেে সয 12 র্ের ও তোর সর্েী র্েসীশের েন্ টিকোর েোনো ও সম্ভোর্্ সুমর্ধোগুমে, েোনো ও সম্ভোর্্ ঝুাঁমকগুমের প্রভোর্শক অমতক্রি
কশরমেে। এই মনধবোরশণ আসোর েন্, FDA িোমকব ন যুিরোশে একটি চেমত এশেোপোেোমি, প্লোশসশর্ো-মনেমিত মনেোমনক ট্রোেোে, যোশত 12 সেশক
15 র্েশরর 2,260 েন অংশগ্রহণোরী অন্তভুব ি মেে, সসই ট্রোেোশের সেশক উপেভ্ মনরোপত্তোর সডটো অধ্েন কশর। মিতীে সডোশের পশর
অন্তত েুই িোশসর েন্ মনরোপত্তোর েন্ অশধবশকরও অমধক অংেগ্রহণকোরীশের অনুসরণ করো হশেমেে। 23 অেোে, 2021 তোমরশখ, FDA
স োষণো কশরমেে সয 16 র্ের ও তোর সর্েী র্েসীশের িশধ্ COVID-19 সরোে প্রমতশরোধ করোর েন্ Pfizer-BioNTech টিকোটি
সম্পূণবরূশপ অনুশিোেন করো হশেশে।
অন্োন্ COVID-19 টিকো সয আপৎকোেীন র্্র্হোশরর অনুশিোেন র্ো অনুিমতর েন্ FDA-এর কশঠোর িোনেন্ড পূরণ কশরশে তো তোরো
একর্োর মনধবোরণ কশর সফেশে সসই টিকোগুমেও ক্রিে মকশেোর-মকশেোরীশের েন্ উপেভ্ করো হশর্।
টির্া নিওয়ার পলর আমার সন্তাি নর্াি পার্শ্ক প্রনতনক্রয়াগুনে অিুভব র্রলত পালর?
টিকো সনওেোর পশর আপনোর সন্তোন সকোশনো পমরর্তব ন অনুভর্ নোও করশত পোশর। তশর্ "মকেু টো অসুস্থ্" অনুভর্ করোও সম্ভর্। সযশকোশনো টিকো
সনওেোর পশর এটো হশত পোশর।
COVID-19 টিকো সনওেোর পশর, আপনোর সন্তোন এইগুমে সেখো মেশত পোশর:







সযখোশন তোশের ইশেকেন সেওেো হশেশে সসইখোশন হোশত র্্োেো
িোেোর্্োেো
ঠোন্ডো েোেো
জ্বর
ক্লোমন্তভোর্
র্মি র্মি ভোর্ এর্ং র্মি হওেো

এই পোশ্ববপ্রমতমক্রেোগুমে মর্পজ্জনক নে এর্ং এগুমে আপনোর সন্তোশনর সরোে প্রমতশরোধক র্্র্স্থ্ো কোে করোর শুধু একটি েেণ। সপ্রসমক্রপেন
েোিো সনওেো িযোর ওষুধ এর্ং জ্বর কিোশনোর িোধ্শি এগুমে সহশেই মচমকৎসো করো যোে এর্ং সোধোরণত অল্প সিশের েন্ স্থ্োেী হে।
আপনোর সন্তোন েুই র্ো মতন মেশনর পশরও ভোে সর্োধ নো করশে, আপমন তোশের স্বোস্থ্্শসর্ো প্রেোনকোরীর সোশে সযোেোশযোে করশত পোশরন।
নর্ভালব এলতা তাড়াতানড় টির্াগুনে ততরী র্রা হলয়নেে?
COVID-19 টিকো দ্রুত ও মনরোপশে বতরী করোর অনুিমত সেওেোর েন্ অশনকগুমে কোরণশক একমেত করো হশেমেে।







েশর্ষকরো একটি টিকো বতরী করোে আশে সেশকই সুমর্ধো সপশেমেশেন সকননো COVID-19 টোশনো ভোইরোসটি অন্োন্ মর্ে্িোন
ভোইরোসগুমের অনুরূপ।
নতু ন ভোইরোস সম্পশকব েশর্ষণো প্রোে অমর্েশম্ব সোরো মর্শশ্বর বর্জ্ঞোমনকশের সোশে সেেোর করো হশেমেে, যো সশে সশে টিকোর উপর
কোে শুরু করোর অনুিমত সেে।
মকেু েশর্ষক একই সিশে পযবোে এক ও েুইশের ট্রোেোে চোেনো করশত সেি হশেমেশেন।
COVID-19 এর অধ্েশন অন্োন্ সোম্প্রমতক ট্রোেোশের সচশে আশরো অমধক সংখ্ক িোনুষ অন্তভুব ি মেে, অেবোৎ স্বল্পকোেীন সিশের
িশধ্ ট্রোেোশে অমধক সংখ্ক িোনুষ সযোে মেশেমেশেন।
অধ্েন চেোকোেীনই সফডোশরে সরকোর সর্শচশে প্রমতশ্রুমতপূণব টিকোগুমের উৎপোেন শুরু করোর অনুশিোেন মেশেমেে। এর িোশন হে
এই সয এর অনুশিোেন সেওেো হশে এটি প্রোে অমর্েশম্ব েনেশণর েন্ অফোর করো সযশত পোশর।

Pfizer-BioNTech COVID-19 টির্ায় নর্ জীবজন্তুর উপর্রে রলয়লে?
নো! Pfizer-BioNTech COVID-19 টিকোে সকোশনো িোনর্ র্ো েীর্েন্তুর পণ্, সংরেণকর র্স্তু র্ো উপশযোেী র্স্তু সনই এর্ং এটি িোনর্ র্ো
েীর্েন্তুর সেশক উৎপন্ন সকোশনো উপকরণও র্্র্হোর কশর নো।
Pfizer-BioNTech COVID-19 টির্াটি র্ী?
Pfizer-BioNTech COVID-19 টিকোর িশধ্ মনম্নমেমখত উপকরণগুমে অন্তভুব ি:








mRNA: mRNA মকন্তু ভোইরোস নে। mRNA টিকোগুমে (Pfizer-BioNTech টিকোর িশতো) আপনোর েরীরশক সপ্রোটিন
বতরী করশত সেখোে। আপনোর েরীর এই সপ্রোটনগুমেশক মচনশত পোশর এর্ং সয অ্োমির্মড ভোইরোশসর মর্রুশদ্ধ েিোই করশত
আপনোশক সোহোয্ কশর সসগুমে বতরী কশর, কোে করোর েন্ ঝোাঁমপশে পশি, এশক র্েো হে হে সরোে প্রমতশরোধক প্রমতমক্রেো। এটি
প্রকৃতপশে আপনোর েরীরশক সংক্রোমিত নো কশর একটি স্বোভোমর্ক সংক্রিশণ সযিনটি শট ঠিক একইভোশর্ সরোে প্রমতশরোধক
প্রমতমক্রেো বতরী কশর।
মেমপড: ফ্োট-েোতীে র্স্তু যো mRNA সক রেো কশর এর্ং খোমনকটো বতেোি র্োইশরর আর্রণ প্রেোন কশর যো mRNA সক
সকোশষর মভতশর মপেশে ঢু শক সযশত সোহোয্ কশর। মনম্নমেমখত মেমপডগুমে Pfizer-BioNTech COVID-19 টিকোশত রশেশে:
মেমপড ((4-হোইড্রমিমর্উটোইে)মর্স(সহশিন-6,1-ডোইে)মর্স(2-সহিোইেমডক্োশনোশেট), 2[(পমেইমেমেন গ্লোইকে)-2000]-N, Nডোইশটট্রোমডসোইেোশসটোিোইড, 1,2-মডশেেোরশেে-এসএন-গ্লোইশসশরো-3-ফসশফোশকোেোইন, এর্ং সকোশেশেরে), পটোমসেোি
সক্লোরোইড, সিোশনোশর্মসক পটোমসেোি ফসশফট, সসোমডেোি সক্লোরোইড, ডোইশর্মসক সসোমডেোি ফসশফট ডোইহোইশড্রট, এর্ং সুশক্রোে।
ের্ণ: আপনোর েরীশর অ্োমসমডটি র্ো অম্লতোর ভোরসোি্ রেোে সোহোয্ কশর। মনম্নমেমখত ের্ণগুমে Pfizer-BioNTech
COVID-19 টিশক রশেশে: পটোমসেোি সক্লোরোইড, সিোশনোশর্মসক পটোমসেোি ফসশফট, সসোমডেোি সক্লোরোইড, এর্ং ডোইশর্মসক
সসোমডেোি ফসশফট ডোইহোইশড্রট।
েকব রো: মহিোমেত হওেোর সিে অণুগুমেশক তোশের আকোর র্েোে রোখশত সোহোয্ কশর। মনম্নমেমখত েকব রোগুমে Pfizer-BioNTech
COVID-19 এ রশেশে: সুশক্রোে (সোধোরণ মচমন)।

Pfizer-BioNTech COVID-19 টিকোে উপকরণগুমের সহশে সভশে সভশে করো মর্র্রশণর েন্, এই ইিলফাগ্রানফর্ এখালি সেখুন।

অযাোনজক এবং/অথবা নবরূপ ঘটিাগুনে নরলপাটক র্রা
র্ার Pfizer-BioNTech COVID-19 টির্া নিওয়া উনিৎ িয়?
FDA অনুযোেী, সসইসর্ র্্মিশের Pfizer-BioNTech COVID-19 টিকো সনওেো উমচৎ নে যমে তোশের:




এই টিকোর আশের সডোে সনওেোর পশর প্রচণ্ড অ্োেোমেবক প্রমতমক্রেো হশেমেে
এই টিকোর সযশকোশনো উপকরশণ প্রচণ্ড অ্োেোমেবক প্রমতমক্রেো হশেমেে।

আমার সন্তালির নর্ এর্টি অযাোনজকর্ প্রনতনক্রয়া হওয়ার সম্ভাবিা আলে?
Pfizer-BioNTech COVID-19 টিকোর একটি অ্োেোমেবক প্রমতমক্রেো টোশনোর সোিোন্ সম্ভোর্নো রশেশে। িোনুশষর টিকো সহ, সযশকোশনো ওষুধ
র্ো বের্ পশণ্ অ্োেোমেবক প্রমতমক্রেো হশত পোশর। সর্মেরভোে অ্োেোমেবক প্রমতমক্রেো সকোশনো টিকো প্রশেোে করোর খোমনকেশণর িশধ্ই শট,
এইকোরশণ সরোে মনেিণ ও প্রমতশরোধ সকন্দ্রগুমে (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) সুপোমরে কশর সয (সযশকোশনো
কোরশণর ফশে) অতীশত অ্োনোফোইে্োমিস হশেশে এিন র্্মিশের টিকো সেওেোর পশর 30 মিমনট, এর্ং অন্ র্্মিশের টিকোর সেওেোর পশর
15 মিমনশটর েন্ পযবশর্েণ করোর। সিস্ত টিকোেোন সকন্দ্রগুমেশক সম্ভোর্নো কি এিন সকোশনো অ্োেোমেবক প্রমতমক্রেোর টনোে উপযুি
সিমডশকে মচমকৎসো উপেভ্ রোখো মনমিত করোর েন্ সমজ্জত েোকশত হশর্। CDC টিকোর “সযশকোশনো উপকরশণ” অ্োেোমেব আশে এিন
কোউশক টিকো নো সনওেোর সুপোমরে কশরন।
Pfizer-BioNTech COVID-19 টির্ার প্রিণ্ড অযাোনজকর্ প্রনতনক্রয়ার েক্ষেগুনে র্ী?
প্রচণ্ড অ্োেোমেবক প্রমতমক্রেো হওেোর সম্ভোর্নো খুর্ই কি। প্রচণ্ড অ্োেোমেবক প্রমতমক্রেো সোধোরণত Pfizer-BioNTech COVID-19 টিকোর
একটি সডোে পোওেোর মকেু েশণর িশধ্ই শট। প্রচণ্ড অ্োেোমেবক প্রমতমক্রেোর েেণগুমের িশধ্ অন্তভুব ি েোকশত পোশর:






শ্বোস মনশত অসুমর্ধো হওেো
আপনোর িুখ ও েেো ফু শে যোওেো
হৃেস্পন্দন দ্রুত হওেো
আপনোর সোরো েরীশর খোরোপ ফু সকুমি সেওেো সেওেো
িোেো মঝিমঝি করো ও েুর্বেতো

Pfizer-BioNTech COVID-19 টির্ার নথলর্ আমার সন্তালির মালয়ার্ারনিটিস হওয়ার র্তটা ঝুঁু নর্ রলয়লে?
এটি টোর সম্ভোর্নো খুর্ই কি। মকশেোর-মকশেোরী ও অল্পর্েসী যুর্োশের িশধ্ িোশেোকোরমডটিস (হোশটবর সপেীর প্রেোহ) ও সপমরকোরমডটিস
(হোশটবর র্োইশরর আস্তরশণর প্রেোহ)-এর সকসগুমে এই েুটি mRNA COVID-19 টিকোর িশধ্ একটির প্রেি সডোশের সচশে মিতীে সডোে
সনওেোর পশরই হওেোর সর্েী মরশপোটব পোওেো সেশে। এই নরলপাটকগুনে নবরে এবং COVID-19 টির্ার জািা ও সম্ভাবয
উপর্ানরতাগুনে জািা ও সম্ভাবয ঝুঁু নর্গুনের গুরুত্বলর্ অনতক্রম র্লর, মালয়ার্ারনিটিস বা নপনরর্ারনিটিস এর সম্ভাবয
ঝুঁু নর্ সহ। FDA পরোিেব সেে সয আপনোর সন্তোশনর অতীশত িোশেোকোরমডটিস র্ো সপমরকোরমডটিস হশে েোকশে সসই তে্ সহ, আপনোর
সন্তোশনর মচমকৎসোেত অর্স্থ্ো সম্পশকব টিকোেোন প্রেোনকোরীশক েোনোন। আপনোর সন্তোন Pfizer-BioNTech COVID-19 টিকো পোওেোর
পশর তোর মনম্নমেমখত েেণগুমের সযশকোশনোটি সেখো মেশে অমর্েশম্ব মচমকৎসো পোওেোর সচষ্টো করুন:




র্ুশকর র্্েো
শ্বোসকষ্ট
হৃে-স্পন্দন খুর্ দ্রুত হশে, অস্বোভোমর্কভোশর্ স্পন্দন হশে, র্ো ধিফি করশে র্শে িশন হওেো

12 নথলর্ 17 বেলরর নর্লশার-নর্লশারীলের মলধয COVID-19 প্রনতলরাধ র্রার জিয Pfizer-BioNTech COVID-19 টির্া
োড়া নর্ অিয নর্ালিা নবর্ল্প রলয়লে?
FDA অনুযোেী, COVID-19 প্রমতশরোধ করোর েন্ র্তব িোশন অন্ সকোশনো অনুশিোমেত মর্কল্প টিকো সনই। অন্োন্ COVID-19 টিকো সয
আপৎকোেীন র্্র্হোশরর অনুশিোেন র্ো অনুিমতর েন্ FDA-এর কশঠোর িোনেন্ড পূরণ কশরশে তো তোরো একর্োর মনধবোরণ কশর সফেশে সসই
টিকোগুমেও ক্রিে মকশেোর-মকশেোরীশের েন্ উপেভ্ করো হশর্।

নশক্ষা
আপনি ও আপিার সন্তাি ইনতমলধয টির্া নিলয় থার্লে অিযলের সাহার্য র্রার জিয আপনি র্ী র্রলত পালরি?





আপনোর, ও আপনোর সন্তোশনর টিকো সনওেোর েল্প এর্ং অমভজ্ঞতো র্ন্ধু, পমরর্োর, এর্ং সসোেোে মিমডেোে সেেোর করুন।
আপনোর ও আপনোর সন্তোশনর টিকো সনওেোর আশর্েেত ও েোরীমরক উপকোমরতোগুমে সম্পশকব কেো র্েুন।
র্ন্ধু, পমরর্োর, ও কমিউমনটি সেস্শের একটি টিকোেোন সকন্দ্র খুশাঁ ে মেশে, একটি অ্োপশেিশিি মনধবোরণ কশর, র্ো তোশের ইশেকেন
সেওেোশত মনশে মেশে তোশেরশক COVID-19 টিকো অ্োশিস করশত সোহোয্ করুন।
র্ন্ধু, পমরর্োর, ও কমিউমনটি সেস্শের প্রশের উত্তর মেশে ও তে্ সেেোর কশর তোশেরশক COVID-19 টিকো অ্োশিস করশত সোহোয্
করুন – আপমন মনউ ইেকব র্োসীশের COVID-19 টিকোর ওশের্সোইট এ এিনমক আশরো প্রোেেই মেজ্ঞোমসত প্রেোর্েী ও মর্শ্বস্ত তে্
সপশত পোশরন।

স্কু েগুনের জিয সংস্থাি
NYS স্বোস্থ্্ মর্ভোে (Department of Health) মনমিত করশত চোে সয স্কুে কমিউমনটির সেস্শের COVID-19 অমতিোমরর সিে
সেরীশর েোনশত সহোেতো করোর েন্ সঠিক ও প্রোসমেক েনস্বোস্থ্্ সম্বন্ধীে সংস্থ্োনগুমেশত অ্োশিস রশেশে। নীশচর মেঙ্কগুমে স্কুে
কমিউমনটিগুমেশক একটি মনরোপে, সেরীশর মনশেব মেকোে মফমরশে আনোর পমরকল্পনো করশত সহোেতো করোর েন্ সরেোি, ওশেমর্নোর, এর্ং
অন্োন্ সংস্থ্োনগুমে অন্তভুব ি রশেশে।
মানর্কি র্ুক্তরালের স্বাস্থয ও মািব পনরলেবা নবভাগ (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) এর
সংস্থািগুনে
স্কুশে COVID-19 প্রমতশরোধ করোর েন্ মনশেব মেকো
NYSDOH সুপোমরে কশর সয স্কুেগুমে সেরীশর মনশেব মেকোর েন্ পমরকল্পনো করোে সযন CDC ও স্থ্োনীে স্বোস্থ্্ মর্ভোেগুমের মনশেব মেকো
অনুসরণ কশর।
স্কুশে মফশর যোওেোর সরেোি
HHS আশিমরকোর প্রমতটি স্কুে মিমিক্টলে আসন্ন সপ্তোহগুমেশত অন্তত একটি হঠোৎ-বতরী করো র্ো পপ-আপ টিকো সকশন্দ্রর আশেোেন করোর
েন্ সকননো তোশের মিডে ও হোই স্কুশের মেেোেীশের স্কুশে মফশর আসোর সিে এমেশে আসশে। HHS-এর বতরী করো “We Can Do This”
(আিরো এটি করশত পোমর) সরেোশি স্কুে মডমিশের সনতো, মেেক, ও র্োর্ো-িোশের তোশের স্কুে কমিউমনটিশত COVID-19 টিকো মনশে
আত্মমর্শ্বোস র্োিোশনো ও তোশত অংেগ্রহণ করো, প্রশের উত্তর সেওেো, এর্ং COVID-19 সম্পশকব স্কুশের মনশেব মেকোর সোরোংে বতরী করোে
সোহোয্ করোর েন্ উপকরণ রশেশে।
স্কুশে সকোশনো মেেোেী অসুস্থ্ হশে পিশে র্ো একটি নতু ন COVID-19 সরোে মনণীত হওেোর মরশপোটব করশে কী হশর্
এই মসদ্ধোন্ত-গ্রহশণর সরেোিটি স্কুশে সকোশনো মেেোেী অসুস্থ্ হশে পিশে র্ো একটি COVID-19 সরোে মনণীত হওেোর মরশপোটব করশে পরর্তী
পেশেপ কী হশর্ তো েোনোশত সোহোয্ করোর েন্ মডেোইন করো হশেশে।
স্কুে কমিউমনটিশক মেেোেোন করোর েন্ অমতমরি CDC টিকোেোন সংস্থ্োনসিূহ
অনতনরক্ত সংস্থািসমূহ

COVID-19 মেেোিূেক পরীেোিূেক টু েমকট র্ো সরেোি
CDC মনশেব মেকো অনুসোশর মিমনং পরীেো র্োস্তর্োেন করোর মসদ্ধোন্ত সনওেো স্কুে ও মডমিেগুমে তালের স্থ্োনীে স্বোস্থ্্ মর্ভোশের িোধ্শি
সহোেতো অ্োশিস করশত পোশর। সসইসোশে, েোহ ফ্োমিমে ফোউশন্ডেশনর বতরী এই সরেোি স্কুে সনতোশের তোশের স্কুেগুমেশত মনেমিত
COVID-19 মিমনং পরীেো র্োস্তর্োেন করোে সহোেতো করোর েন্ মডেোইন করো হশেশে।
স্কুেগুমের COVID-19 টিকোেোন প্রচোর করোর েেটি উপোে
মনরোপে ও স্বোস্থ্্করভোশর্ স্কুশে মফশর আসোে সহোেতো করোর েন্, েনস্বোস্থ্্ সংক্রোন্ত সযোেোশযোশের সহশযোমেতো (Public Health
Communications Collaborative, PHCC) এর্ং COVID সকোেোর্শরটিভ স্কুে প্রেোসক, মেেোমর্ে, এর্ং কিীশের েন্ CDC-এর বতরী
সংস্থানসিূলহর সোশে একটি এক-পোতোর সংস্থ্োন বতরী কশরশে।
ওশেমর্নোর: COVID-19 টিকোকরণ এর্ং মেশুরো: র্োর্ো-িোশের প্রশের উত্তর সেওেো
PHCC COVID-19 টিকোকরণ এর্ং মেশু সম্পশকব র্োর্ো-িো ও পমরিারলের কোশে সযোেোশযোে করোর েন্ সসরো রীমতনীমত ও সকৌেেগুমের
অন্তেৃব মষ্ট সেেোর করোর েন্ এই ওশেমর্নোর বতরী কশরমেে।
েনস্বোস্থ্্ সম্পশকব কঠিন প্রেগুমের উত্তর
PHCC েনস্বোস্থ্্ আমধকোমরক এর্ং অন্োন্শের েন্ র্োতব ো সংক্রোন্ত মনশেব মেকো ও কোঠোশিো প্রেোন করোর েন্ বতরী কশরমেে, এর্ং নতু ন
ক্রিমর্কোে ও উেীেিোন সিস্োগুমের মর্র্রণ সেওেোর েন্ এটি মনেমিত আপশডট করো হে।
স্কুশে র্্র্হোর করো সযশত পোশর এিন আশে-সেশক-বতরী উপকরণগুমে থেিন সপোেোর, সোইশনে, ও তে্ কোডবগুমে, স্কুশে মফশর আসোর
অনুষ্ঠোন, এর্ং কমিউমনটির অন্োন্ মক্রেোকেোশপর েন্, সেখুন নশক্ষামূের্ সম্পে পৃষ্ঠাটি।

