িশশ এবং িকেশার-িকেশারীেদর জনয্ েকািভড-19 িটকা
5 - 11 বছর বয়সী এবং েকািভড-19 িটকা স�েকর্ �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী

েকািভড-19 িটকা এবং 5 - 11 বছর বয়সী িশশরা
িশশরা িক সিতয্ই েকািভড-19 এ আ�া� হেত পাের?
হয্াঁ। িশশ সহ সকল বয়েসর বয্ি�রাই েকািভড-19 ভাইরােস সং�ািমত হেত পাের,
েসইসােথ এিট অনয্েদর মেধয্ ছিড়েয় েযেত পাের।
আমার স�ানেক িটকা না েদওয়ার ঝুঁিকগিল িক িক?
যােদরেক িটকা েদওয়া হয়িন তােদর হাসপাতােল ভিতর্ ও মৃতুয্ সহ েকািভড-19 েথেক
সং�ািমত হওয়ার এবং গরতর অসুখ হওয়ার সবেচেয় েবিশ ঝুঁ িক রেয়েছ। এিট িশশ
সহ সকল বয়েসর বয্ি�েদর জনয্ সতয্।
এছাড়াও িশশরা MIS-C নামক একিট িবপ�নক �দাহজনক অব�ার ঝুঁ িকেত রেয়েছ যা
েকািভড-19 এ সং�িমত হওয়ার কেয়ক স�াহ পের হেত পাের।
িশশেদর িটকা েদওয়া েকািভড-19 হওয়া েথেক র�া করেব এবং তােদর গরতর েরাগ,
হাসপাতােল ভিতর্ হওয়া বা দীঘর্েময়াদী েকািভড-19 জিটলতার ঝুঁ িক কমােত সাহাযয্
করেব। এই জনয্ িনউ ইয়েকর্ র �া�য্ িবভাগ 5 েথেক 11 বছর বয়সী িশশ সহ সম�
েযাগয্ িনউ ইয়কর্ বাসীেক যত তাড়াতািড় স�ব স�ূণর্ িটকা েনওয়ার জনয্ অনুেরাধ কের
যােত তারা ভাইরাস েথেক সুরি�ত, সু� ও িনরাপদ থােক।
দীঘর্ েকািভড কী, এবং আমার স�ান িক ঝুঁিকেত আেছ?
েযসকল িশশরা েকািভড-19 এ সং�ািমত হয় তারা দীঘর্ েকািভেডর ঝুঁ িকেত থাকেত
পাের। দীঘর্ েকািভেডর সােথ স�িকর্ ত উপসগর্গিল বয্াপকভােব পিরবিতর্ ত হেত পাের,
বুক ধড়ফড় েথেক �াস িনেত অসুিবধার নয্ায় কািডর্ ওভাসকুলার ল�ণ ও অিতির�
�াি� এবং এর সােথ মেনােযাগ িদেত অসুিবধা বা অনয্ানয্ মানিসক উপসগর্ অ�ভুর্ �
থাকেত পাের। এমনিক যিদ �াথিমক েকািভড অসু�তা গরতর না হেলও দীঘর্
েকািভড উপসগর্ েদখা িদেত পাের এবং কেয়ক মাস বা এমনিক এক বছর পযর্� �ায়ী
হেত পাের। িব�ানীরা এখনও দীঘর্ েকািভড েবাঝার জনয্ কাজ করেছন।

িনরাপত্তা এবং কাযর্ কািরতা
েকান িটকা বতর্ মােন 5 েথেক 11 বছর বয়সী িশশেদর জনয্ পাওয়া যাে�?
বতর্ মােন, শধুমা� Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা 5 েথেক 17 বছর বয়সী িশশেদর
জনয্ পাওয়া যায়।
েকািভড-19 িটকা িক িশশেদর জনয্ িনরাপদ?

হয্াঁ। েকািভড-19 িটকা েদওয়া হে� - এবং চলেত থাকেব - মািকর্ ন ইিতহােস সবেচেয়
িনিবড় িনরাপত্তা পযর্েব�ণ। বতর্ মােন, FDA িনধর্ারণ কেরেছ েয Pfizer-BioNTech েকািভড19 িটকা 5 বছর বা তার েবিশ বয়সী িশশেদর জনয্ জরির বয্বহােরর অনুেমাদেনর
�েয়াজনীয় কাযর্কািরতা এবং িনরাপত্তার মান পূরণ কের। িপতামাতা এবং অিভভাবকেদর
েকােনা �� থাকেল তােদর স�ােনর িশশ িবেশষ� বা �াথিমক �া�য্েসবা �দানকারীর
সােথ কথা বলেত বলা হে�। এছাড়াও অিতির� তথয্ পাওয়া যােব এখােন www.cdc.gov।
িটকা িক িশশেদর জনয্ কাযর্কর?
হয্াঁ, 5-11 বছর বয়সী িশশেদর জনয্ অনুেমািদত Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা
িনরাপদ, কাযর্কর এবং আপনার স�ানেক ভাইরাস েথেক র�া করার জনয্ আপনার
জনয্ সেবর্াত্তম উপায়। �ায়াল অধয্য়েন েদখা েগেছ েয িটকািট 5 েথেক 11 বছর বয়সী
িশশেদর ে�ে� 12 বছর বা তার েবিশ বয়েসর েলােকেদর মেতাই কাযর্কর। িটকা
েড�া ভয্ািরেয়ে�র িবরে�ও কাযর্কর।
আমার স�ান েকান েকািভড-19 িটকা েপেত পাের?
বতর্ মােন, Pfizer-BioNTech mRNA েকািভড-19 িটকা হল একমা� েকািভড-19 িটকা যা
মািকর্ ন যু�রাে� 5 েথেক 17 বছর বয়সী িশশেদর জনয্ পাওয়া যাে�। অনয্ানয্
েকািভড-19 িটকা ভিবষয্েত িশশেদর জনয্ পাওয়া েযেত পাের।
িটকা েদওয়ার পর আমার স�ােনর িক পা�র্�িতি�য়া হেত পাের?
আপনার িশশ িটকা েনওয়ার পর তার অনুভূিতেত েকােনা পিরবতর্ ন নাও ল�য্ হেত
পাের। তেব সামানয্ "শরীর খারাপ লাগা" অনুভব হওয়ারও স�াবনা রেয়েছ। এটা
েযেকােনা িটকা েনওয়ার পেরও হেত পাের। এটা জানাও জরির েয 5 - 11 বছর বয়সী
িশশরা 12 বছর বা তার েবিশ বয়সী িকেশার ও �া�বয়�েদর তু লনায় েকািভড-19
িটকার একিট েছাট েডাজ �হণ কের।
েকািভড-19 িটকার পের, আপনার স�ােনর িন�িলিখতগিল হেত পাের:
•
•
•
•
•
•

তােদর িটকা েদওয়ার �ােন একিট কালিশেট
মাথাবয্থা
সিদর্
�র
�াি�
বিম ভাব এবং বিম করা

এই পা�র্�িতি�য়াগিল িবপ�নক নয় এবং আপনার স�ােনর ইিমউন িসে�েমর কাজ
করার একিট ল�ণ মা�। িপতামাতা এবং অিভভাবকেদর েকােনা �� থাকেল তােদর
স�ােনর িশশ িবেশষ� বা �াথিমক �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ কথা বলেত বলা
হে�।

িটকা িক আমার িশশেক েকািভড েদেব?
না। 5-11 বছর বয়সী িশশেদর জনয্ অনুেমািদত mRNA Pfizer-BioNTech িটকা সহ—
েকািভড-19 িটকার েকােনািটই কাউেক েকািভড-19 িদেত পাের না।
েকােনা িটকাই এমন উপাদান িদেয় ৈতির নয় যা েরাগ সৃি� করেত পাের। উদাহরণ�রপ,
FDA �ারা জরির বয্বহােরর জনয্ অনুেমািদত �থম িটকাগিল 'mRNA' নামক ভাইরােসর
েজেনিটক উপাদােনর একিট েছাট, িনরীহ অংশ বয্বহার কের। এিট ভাইরাস নয়। mRNA
িটকাগিল আপনার বা আপনার স�ােনর শরীরেক একিট ভাইরাস ে�ািটন ৈতির করেত
েশখায়। আপিন বা আপনার িশশ েকািভড-19 এর সং�েশর্ আসেল ভাইরােসর িবরে�
লড়াই করার জনয্ আপনার বা আপনার স�ােনর ইিমউন িসে�ম এই ে�ািটনগিলর
িবরে� অয্াি�বিড ৈতির কের। এেক ইিমউন েরসপ� বলা হয়।
আমার িশশ িক েকািভড-19 িটকার একই েডাজ পােব যা আিম েপেয়িছ?
5 - 11 বছর বয়সী িশশরা �া�বয়� এবং 12 বছর বা তার েবিশ বয়েসর িকেশারিকেশারীেদর তু লনায় অেপ�াকৃ ত েছাট একিট েডাজ পায়। েয িব�ানীরা িটকা ৈতির
কেরন এবং িচিকৎসা �া�য্ িবেশষ�রা যারা িটকা অনুেমাদন কেরন তারা েদেখেছন েয
Pfizer-BioNTech িটকার অেপ�াকৃ ত েছাট েডাজ 5-11 বছেরর িশশেদর জনয্ কাযর্কর।
যিদ আমার স�ােনর বয়স 11 বছর হয়, তাহেল আিম িক তার 12 বছর হওয়ার জনয্
অেপ�া করব যােত েস Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকার বড় েডাজ েপেত পাের?
না। িপতা-মাতা এবং অিভভাবকেদর উিচত তােদর 5 – 11 বছর বয়সী িশশেদর যত
তাড়াতািড় স�ব তােদর বয়েসর উপর িভিত্ত কের উপযু� েডাজ িদেয় িটকা েদওয়ােনা।
আমােদর েদেশর েসরা িচিকৎসা ও �া�য্ িবেশষ�রা 5 – 11 বছর বয়সীেদর জনয্ িটকার
েডাজ িনরাপদ এবং কাযর্কর - তা িনি�ত করার জনয্ কাজ কেরেছন - আমােদর
স�ানেদর েকািভড-19 এর িবরে� চমৎকার সুর�া �দান কের এবং একিট শি�শালী
ইিমউন েরসপ� ৈতির কের।
যিদ আমার স�ােনর ওজন 12 বছেরর িশশর ওজেনর কাছাকািছ হয়, তাহেল তা িক
তােদর েকািভড-19 িটকার উ�তর েডােজর জনয্ েযাগয্ হেব? অথবা, আমার িকেশার
স�ােনর ওজন কম হেল, তার িক কম েডাজ পাওয়া উিচত?
না। আসেল, ওজন আপনার স�ােনর জনয্ সিঠক েডােজর পিরমাণ িনধর্ারেণর েকােনা
ফয্া�র নয়। বরং, েডােজর পিরমাণ বয়েসর উপর িনভর্ র কের কারণ বয়স আপনার
স�ােনর ইিমউন িসে�েমর পিরপ�তা �িতফিলত কের। এই কারেণই 5 – 11 বছর
বয়সী েযাগয্ িশশেদর িটকার েডাজ েদওয়ার সময় তােদর বয়েসর উপর িভিত্ত কের
যথাযথ েডাজ িদেয় যত তাড়াতািড় স�ব িটকা েদওয়ােনা উিচত।

যিদ আমার স�ান তােদর �থম ও ি�তীয় েডােজর মেধয্ 12 বছর বয়সী হেয় যায়,
তাহেল তােদর ি�তীয় েডাজিটর জনয্ কী পাওয়া উিচত?
5 – 11 বছর বয়সী েযাগয্ িশশেদর িটকার েডাজ েদওয়ার সময় তােদর বয়েসর উপর
িভিত্ত কের যথাযথ েডাজ িদেয় যত তাড়াতািড় স�ব িটকা েদওয়ােনা উিচত। এর অথর্
হল যিদ 11 বছর বয়সী একিট িশশ তার �থম এবং ি�তীয় িটকার েডােজর মেধয্ 12
বছর বয়সী হেয় যায়, তাহেল েসই িশশিট তার ি�তীয় েডাজিটর জনয্ 12 বছর বয়েসর
জনয্ উপযু� েডােজর পিরমাণ পােব।
েকন 5 েথেক 11 বছর বয়সী িশশেদর জনয্ শধুমা� Pfizer-BioNTech িটকা পাওয়া
যাে�?
যখন েকােনা িটকা বা ওষুধ FDA �ারা জরির বয্বহােরর জনয্ অনুেমািদত হয়, তখন
েসিটেক অবশয্ই িনরাপত্তা এবং কাযর্কািরতার জনয্ কেঠার মান পূরণ করেত হেব। PfizerBioNTech েকািভড-19 িটকািট 11 িডেস�র, 2020 েত 16 বছর বা তার েবিশ বয়সী
বয্ি�েদর জনয্ জরির বয্বহােরর জনয্ �থম অনুেমািদত হেয়িছল। 10 েম, 2021 -এ এই
জরির বয্বহােরর অনুেমাদন (emergency use authorization, EUA) 12 েথেক 15 বছর বয়সী
িকেশার-িকেশারীেদর অ�ভুর্ � করার জনয্ �সািরত করা হেয়িছল। 29 অে�াবর, 2021-এ
FDA 5 েথেক 11 বছর বয়সী িশশেদর জনয্ Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা অনুেমাদন
কেরেছ। FDA েদেখেছ েয Pfizer িটকা FDA-েক তােদর জরির বয্বহােরর অনুেমাদন
(emergency use authorization, EUA) সংেশাধন করার অনুমিত েদওয়ার জনয্ িবিধব� মানদ�
পূরণ কেরেছ, েদখা েগেছ েয 5 বছর েথেক 11 বছর বয়সী িশশেদর মেধয্ িটকার পিরিচত
এবং স�াবয্ সুিবধাগিল পিরিচত এবং স�াবয্ ঝুঁ িকর েচেয় েবিশ। এই িস�া� েনওয়ার
জনয্, FDA মািকর্ ন যু�রাে� চলমান যদৃ�কৃ ত, ে�িসেবা-িনয়ি�ত ি�িনকয্াল �ায়াল েথেক
�া� েসফিট েডটা অধয্য়ন কেরেছ যােত 5 েথেক 11 বছর বয়সী 4,695 জন
অংশ�হণকারী অ�ভুর্ � িছল।
যখন FDA িনণর্য় করেব অনয্ানয্ েকািভড-19 িটকাগিল জরির বয্বহােরর অনুমিত বা
অনুেমাদেনর জনয্ তােদর কেঠার মান পূরণ করেছ তখন েসগিল িশশেদর জনয্
পাওয়া েযেত পাের।
Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকােত িক �াণী-িভিত্তক উপাদান রেয়েছ?
না! Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকােত েকানও মানব বা �াণীজ পণয্, ি�জারেভিটভ
বা সহায়ক উপাদান েনই এবং এিট মানব বা �াণীজ উৎেসর েকােনা উপাদান বয্বহার
কের না।
েকািভড-19 িটকােত িক পারদ/িথেমেরাসাল থােক?

না! 5 - 11 বছর বয়সী িশশেদর জনয্ উপল� Pfizer-BioNTech িটকা সহ বতর্ মােন
উপল� েযেকােনা েকািভড-19 িটকায় পারদ/িথেমেরাসােলর মেতা েকােনা ি�জারেভিটভ
েনই।
আমার স�ােনর িক একািধক েডাজ লাগেব?
হয্াঁ। িঠক েযমন �া�বয়�েদর জনয্ Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা (এবং
Moderna) এবং 12-17 বছেরর িকেশার-িকেশারীেদর জনয্, েতমিন 5 েথেক 11 বছর
বয়সী িশশেদর জনয্ Pfizer-BioNTech িটকার দুিট েডাজ �েয়াজন। যিদও, বতর্ মােন 12
বছর বা তার েবিশ বয়সী িকেশার-িকেশারী এবং �া�বয়�েদর তু লনায় এিট একিট
অেপ�াকৃ ত েছাট েডাজ।
�িতিট েডাজ কমপে� 3 স�ােহর বয্বধােন েদওয়া হেব।
আপনার স�ান তােদর �থম িটকার েডাজ েপেল, তােদর ি�তীয় িটকার েডাজ পাওয়াও
অতয্� গর�পূণর্ যিদ না একজন �া�য্েসবা �দানকারী আপনােক না বেল েয তার
এিট েনওয়া উিচত নয়। আপিন যিদ আপনার স�ােনর িটকা েনওয়ার িবষেয় উি��
হন, তাহেল েকােনা ডা�ার, নাসর্, বা েকােনা ি�িনেকর িচিকৎসা েপশাদার সহ
আপনার স�ােনর িশশেরাগ িবেশষ� বা �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ কথা বলুন।
আমার স�ান িক েকািভড-19 িটকা �হণ করেত পাের যখন একই সমেয় তারা অনয্
িটকা �হণ কের?
CDC-এর মেত, েকািভড-19 িটকা এবং অনয্ানয্ িটকা �হেণর জনয্ আপনার স�ােনর
একিট বয্বধােনর �েয়াজন এমন েকােনা সুপািরশ েনই। এর অথর্ হল আপনার িশশ
একই সমেয় বা েযেকােনা সমেয় েকািভড-19 এবং ঋতু কালীন �ু শেটর মেতা অনয্
িটকা িনেত পাের। এর মেধয্ রেয়েছ একসােথ, আেগ বা পের অনয্ িটকা।
আমার স�ান েকািভড-19 এবং/অথবা েকািভড-19 অয্াি�বিডর জনয্ পরী�ায়
পেজিটভ হেয়েছ। তার িক তখনও িটকার �েয়াজন আেছ?
হয্াঁ! CDC সুপািরশ কের েয যারা ইিতমেধয্ই েকািভড-19 এ আ�া� হেয়েছ এমনিক
তােদরও িটকা েনওয়ার �েয়াজন, কারণ তারা একািধকবার সং�িমত হেত পাের। যিদও
আপনার স�ােনর েকািভড-19 েথেক পুনর�ার করার পের িকছু টা অনা�ময্তা থাকেত
পাের, আমরা জািন না এই সুর�া কতিদন �ায়ী হেব। িটকা িনরাপদ, ইিতমেধয্ই সং�িমত
হেয়েছ এমন একজন িশশর জনয্ সহ। েয িশশরা েকািভড-19 এ আ�া� হয় তােদর
গরতর অসু�তার ঝুঁ িক থােক এবং িকছু িকছু দুবর্লতার উপসগর্ থােক যা কেয়ক মাস
ধের চলেত থােক।
আমার স�ােনর একিট িটকা েথেক অনা�ময্তা পাওয়ার েচেয়, েকািভড-19 এর
�াকৃ িতক �িতেরাধ �মতা পাওয়া িক ভাল?

েযসকল িশশরা েকািভড-19 এ আ�া� হয় তােদর গরতর অসু�তার ঝুঁ িক থােক
এবং কােরা কােরার দুবর্লতার উপসগর্ থােক যা কেয়ক মাস যাবৎ চলেত থােক। যিদও
আপনার স�ােনর েকািভড-19 েথেক েসের উঠার পের িকছু টা অনা�ময্তা থাকেত
পাের, আমরা জািন না এই সুর�া কতিদন পযর্� �ায়ী হয়। েকািভড-19 এর িবরে�
িটকা েনওয়া িনরাপদ ও কাযর্কর এবং আপনার স�ানেক ভাইরাস েথেক র�া করেব।
আমার স�ান অসু� হেল িক েকািভড-19 িটকা েপেত পাের?
আপনার স�ান যিদ েকািভড -19 এ অসু� হেয় পেড়, তাহেল েস সু� না হওয়া পযর্�
তােদর িটকা েদওয়ার জনয্ অেপ�া করেত হেব। আপনার স�ান যিদ েকািভড-19
বয্তীত অনয্ েকােনা অসু�তায় অসু� হয়, তাহেল আপনার িশশেক কখন িটকা েদওয়া
উিচত েস িবষেয় পরামেশর্র জনয্ আপিন আপনার স�ােনর িশশ িবেশষ� বা �াথিমক
�া�য্েসবা �দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করেত পােরন।
েকািভড-19 িটকা েনওয়ার পা�র্�িতি�য়া থাকাকালীন আমার স�ান িক �ু েল েযেত
পাের?
িশশরা েকািভড-19 িটকা েদওয়ার পের �ু েল েযেত পাের যিদ তারা �ু েল যাওয়ার জনয্
যেথ� ভাল েবাধ কের এবং তােদর �র বা অনয্ানয্ েকািভড-19 উপসগর্ না থােক।
যিদ আপনার স�ান িন�িলিখত উপসগর্গিল অনুভব কের, তাহেল তার �ু েল না
যাওয়াই উিচত। েকািভড-19 িটকা েথেক এই উপসগর্গিল �তয্ািশত হেব না, তেব
েকািভড-19 অসু�তা বা অনয্ানয্ ভাইরাল অসু�তার সােথ েদখা েযেত পাের:
•
•
•
•
•
•

সিদর্
কািশ
�াসক�
গলা বয্থা
�াদ হারােনা
গ� হারােনা

েকািভড-19 িটকার এই পা�র্�িতি�য়াগিল গরতর বা িবপ�নক নয়, এবং এিট
স�বত িশশর �ু ল িমস হওয়ার েকােনা কারণ নয়।
আমার স�ান যিদ েডাজগিলর মেধয্ েকািভড-19 এর সং�েশর্ আেস তাহেল কী
হেব?
আপনার স�ান যিদ �থম িটকার েডাজ �হণ করার পের িক� ি�তীয় েডাজ েনওয়ার
আেগ েকািভড-19 এর সং�েশর্ আেস, তেব তােদর ি�তীয় েকািভড-19 েডাজ পাওয়ার
আেগ তােদর েকায়াের�াইন স�ূণর্ করেত হেব। এর মেধয্ রেয়েছ এমন িশশ যারা

তােদর েকািভড-19 িটকার �থম বা ি�তীয় েডাজ পায়িন। এছাড়াও এর মেধয্ একিট
দুই-েডােজর িসিরেজর শধুমা� একিট েডাজ েনওয়া িশশরা অ�ভুর্ �।
অনু�হ কের আপনার স�ােনর �া�য্েসবা �দানকারী বা িটকা �দানকারীেক (েযমন,
ি�িনক েযখােন আপনার িশশ িটকা �হণ করেব) জানান যিদ আপিন
েকায়াের�াইেনর কারেণ তােদর িটকার অয্াপেয়�েমে�র সময় আবার ি�র করেত চান।
েকিভড-19 হওয়ার আেগ েকায়াের�াইন স�� করা আপনার স�ােনর আেশপােশর
েলাকেদর সং�মণ েথেক র�া করেত সাহাযয্ করেব।
Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা কী আেছ?
Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা িন�িলিখত উপাদানগিল অ�ভুর্ � রেয়েছ:
•

mRNA: mRNA িনেজই ভাইরাস নয়। MRNA িটকা (েযমন Pfizer-BioNTech
িটকা) আপনার শরীরেক ে�ািটন ৈতির করেত েশখায়। আপনার শরীর এই
ে�ািটনগিলেক িচনেত পাের এবং কােজ েলেগ পেড়, অয্াি�বিড ৈতির কের যা
আপনােক ভাইরােসর সােথ লড়াই করেত সাহাযয্ কের, যােক ইিমউন েরসপ�
বলা হয়। এিট �াকৃ িতক সং�মেণর মেতা একই ইিমউন েরসপ� পুনরত্পাদন
কের �কৃ তপে� আপনার শরীরেক সং�ািমত না কেরই।

•

িলিপডস: চিবর্ জাতীয় পদাথর্ যা mRNA র�া কের এবং িকছু টা চিবর্যু� বািহয্ক
অংশ �দান কের যা েকােষর িভতের mRNA �াইড করেত সহায়তা কের।
িনে�া� িলিপডগিল Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকায় রেয়েছ: িলিপড ((4হাই�ি�িবউটাইল) আজােনিডেয়ল)িবস(েহে�ন-6,1-িডেয়ল)িবস(2েহি�লেডকােনােত), 2 [(পিলইিথিলন �াইকল)-2000]- এন,এনডাই�ােডসাইেলেসটামাইড, 1,2-িডসিটয়ারয়ল-এসএন-ি�েসেরা-3- ফসেফােকািলন,
এবং েকােলে�রল), পটািসয়াম ে�ারাইড, মেনাবািসক পটািসয়াম ফসেফট,
েসািডয়াম ে�ারাইড, িডবািসক েসািডয়াম ফসেফট ডাইহাইে�ট, এবং সুে�াজ।

•

লবণ: আপনার শরীের অয্ািসিডিটর ভারসাময্ বজায় রাখেত সাহাযয্ কের। PfizerBioNTech েকািভড-19 িটকায় িন�িলিখত লবণগিল রেয়েছ: পটািসয়াম ে�ারাইড,
মেনাবািসক পটািসয়াম ফসেফট, েসািডয়াম ে�ারাইড এবং িডবািসক েসািডয়াম
ফসেফট ডাইহাইে�ট।

•

শকর্ রা: িহমাে�র সময় অণুগিলেক তােদর আকার রাখেত সাহাযয্ কের।
িন�িলিখত শকর্ রাগিল Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকােত রেয়েছ: সুে�াজ
(েটিবল সুগার)।

Pfizer-BioNTech েকািভড-19 'fkej উপাদানগিলর একিট সহজ ভা�েনর জনয্, এখােন
এই ইনেফা�ািফক েদখুন।

িটকা ৈতির
এত �ত িটকাগেলা কীভােব ৈতির হেয়িছল?
েকািভড-19 িটকােক �ত এবং িনরাপেদ ৈতির করার অনুমিত েদওয়ার জনয্ অেনকগিল
কারণ রেয়েছ।
•
•

•
•

•

গেবষকরা একিট িটকা ৈতিরর কাজ শর কেরিছেলন কারণ েয ভাইরাসিট
েকািভড-19 সৃি� কের তা অনয্ানয্ িবদয্মান ভাইরােসর মেতাই।
নতু ন ভাইরাস স�েকর্ গেবষণা �ায় সে� সে� সারা িবে�র িব�ানীেদর সােথ
ভাগ করা হেয়িছল, যা অিবলে� একিট িটকা িনেয় কাজ শর করার অনুমিত
িদেয়েছ।
িকছু গেবষক একই সমেয় একিট ও দুিট �ায়াল চালােত স�ম হেয়েছন।
েকািভড-19 এর গেবষণায় অনয্ানয্ সা�িতক িটকা �ায়ােলর তু লনায় অেনক
েবিশ সংখয্ক েলাক অ�ভুর্ � িছল, যার অথর্ অ� সমেয়র মেধয্ �ায়ােল অেনক
েবিশ েলাক িছল।
গেবষণা চলমান থাকাকালীন েফডােরল সরকার সবেচেয় �িত�িতশীল
িটকাগিলর উৎপাদন শর করার অনুমিত েদয়। এর অথর্ হল যখন এিট
অনুেমািদত হয় তখন এিট �ায় অিবলে� জনসাধারেণর জনয্ েদওয়া েযেত
পাের।

এর অথর্ এই নয় েয েকািভড-19 িটকা িনরাপদ নয়। েকািভড-19 িটকা িনরাপদ ও
কাযর্কর এবং আপনার স�ানেক ভাইরাস েথেক র�া করেব।
5 েথেক 11 বছেরর িশশেদর জনয্ অনুেমািদত Pfizer-BioNTech িটকা সহ mRNA
েকািভড-19 িটকাগিল কী কী?
5 েথেক 11 বছেরর িশশেদর জনয্ mRNA Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা সহ
mRNA িটকাগিল আপনার শরীরেক ভিবষয্েতর সং�মণ েথেক র�া করেত সাহাযয্
কের। েকািভড-19 এ গরতর অসু� না হেয় আপনার শরীর সুর�া লাভ কের।
ভাইরাস পৃে�র উপের েযিট েকািভড-19 ঘটায় তা হল একিট "�াইক ে�ািটন"। আপিন
যখন িটকা পান, mRNA িটকা আপনার েকাষেক এই ে�ািটেনর একিট িনরীহ টু করা
ৈতির করেত িনেদর্ শ েদয়। "�াইক ে�ািটন" তারপর আপনার িকছু েকাষ �ারা �দিশর্ত
হয়। িটকার mRNA �ত �াস পায়।
আপনার ইিমউন িসে�ম িচনেব েয েসই ে�ািটন তার অ�গর্ত নয়। এিট তখন এর
িবরে� অয্াি�বিড ৈতির করেব। আপিন �াকৃ িতকভােব েকািভড-19 এর কারেণ
ভাইরােস আ�া� হেল যা ঘেট েসইরকমই। �াকৃ িতক সং�মেণ ভাইরাস িনেজই

আপনার েকাষেক অনয্ানয্ ভাইরাল ে�ািটেনর সােথ �াইক ে�ািটন ৈতির করেত বাধয্
কের।
েস�ার ফর িডিজজ কে�াল অয্া� ি�েভনশন (CDC) ওেয়বেপেজ িগেয় mRNA
েকািভড-19 িটকা স�েকর্ আরও জানুন।
আমার স�ােনর শরীের কী ঘেট যখন েস েকািভড-19 িটকার মেতা একিট িটকা
পায়?
িটকা আমােদর েকাষেক ে�ািটন ৈতির করেত েশখায়। এই ে�ািটন, বা ে�ািটেনর
টু করা, আপনার শরীের একিট ইিমউন েরসপ� শর করেব। �ি�য়ািটেক কখনও
কখনও একিট �ি�� বা িনেদর্ শনা বলা হয়। শরীর আপনােক ভাইরাস েথেক সুরি�ত
রাখেত একিট �িতি�য়া ৈতির করেত এই তথয্ বয্বহার কের। িটকািট িনেজই অিবলে�
শরীেরর মেধয্ েভেঙ পেড়।
আিম কীভােব িনি�ত হেত পাির েয েকািভড-19 িটকা আমার স�ােনর DNA পিরবতর্ ন
করেব না?
েকািভড-19 িটকা আপনার বা আপনার স�ােনর DNA এর সােথ েকােনাভােবই পিরবতর্ ন
বা পর�েরর উপর ি�য়া কের না। উভয় mRNA (Pfizer-BioNTech এবং Moderna)
এবং
ভাইরাল েভ�র (Janssen/Johnson & Johnson) েকািভড-19 িটকা আমােদর েকােষ িনেদর্ শনা
�দান কের। যিদও, িনেদর্ শাবলী কখনই েকােষর িনউি�য়ােস �েবশ কের না, েযখােন
DNA অবি�ত।
তারা আমােদর েকাষেক েকািভড-19 সৃি�কারী ভাইরােসর িবরে� সুর�া ৈতির করেত
বেল। িটকািট িনেজই অিবলে� শরীেরর মেধয্ েভেঙ পেড়।

অয্ালািজর্ এবং/অথবা �িতকূল ঘটনা িরেপািটর্ং
কােদর Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা পাওয়া উিচত নয় ?
FDA-এর মতানুযায়ী, তােদর Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা েনওয়া উিচত নয় যিদ
তােদর:
•
•

এই িটকার আেগর েডাজ েনওয়ার পের একিট গরতর অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়া
হেয় থােক
এই িটকার েযেকােনা উপাদােনর �িত তী� অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়া েথেক
থােক।

আমার স�ােনর িক অয্ালািজর্র �িতি�য়া হওয়া স�াবনা আেছ?

Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়া সৃি� করেত পাের এমন
একিট �ীণ স�াবনা রেয়েছ। িটকা সহ েযেকান ওষুধ বা ৈজিবক পেণয্র �িত মানুেষর
অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়া হেত পাের। েবিশরভাগ অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়া একিট িটকা
েদওয়ার পরপরই ঘেট, েয কারেণ েরাগ িনয়�ণ ও �িতেরাধ েক� (CDC) সুপািরশ
কের েয অয্ানািফলয্াি�েসর ইিতহাস (েকােনা কারেণ) আেছ এমন েলােকেদর িটকা
েদওয়ার পের 30 িমিনট পযর্� পযর্েব�ণ করা হয়, েযখােন অনয্েদর িটকা েদওয়ার
পের 15 িমিনট জনয্ পযর্েব�ণ করা হয়। একিট অস�াবয্ অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়ার
ে�ে� উপযু� িচিকৎসা িনি�ত করার জনয্ সম� িটকা েদওয়ার �ানগিলেত
যথাপুযু� বয্ব�া থাকা আবশয্ক। CDC সুপািরশ কের েয কােরার িটকার "েকােনা
উপাদােন" অয্ালািজর্ থাকেল তােক িটকা না িনেত।
Pfizer Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকার তী� অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়ার ল�ণগিল
কী কী?
একিট গরতর অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়ার স�াবনা �ীণ। গরতর অয্ালািজর্জিনত
�িতি�য়া সাধারণত Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকার একিট েডাজ পাওয়ার কেয়ক
িমিনেটর মেধয্
ঘেট। একিট গরতর অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়ার ল�ণগিলর মেধয্ অ�ভুর্ � হেত
পাের:
•
•
•
•
•

�াস িনেত ক� হওয়া
আপনার মুখ এবং গলা ফু েল যাওয়া
�ত হৃদ��ন
সারা শরীের খারাপ ফু সকুিড়
মাথা েঘারা এবং দুবর্লতা

Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা েথেক আমার স�ােনর মােয়াকাডর্াইিটস এবং
েপিরকাডর্াইিটস হওয়ার ঝুঁিকগিল কী কী?
উভেয়রই হওয়ার স�াবনা খুবই কম। মােয়াকাডর্াইিটস (হৃদিপে�র েপশীর �দাহ) এবং
েপিরকাডর্ াইিটস (হৃদিপে�র বাইেরর আ�রেণর �দাহ) এর ঘটনাগিল েসই সকল িকেশার
এবং তরণ �া�বয়�েদর মেধয্ হওয়ার িরেপাটর্ করা হেয়েছ যারা েকািভড-19 ভাইরােস
সং�ািমত হেয়েছ এবং যারা এই দুিট mRNA েকািভড-19 িটকার একিট �হণ করেছ
তােদর মেধয্। এই িরেপাটর্গিল িবরল, এবং েকািভড-19 িটকার পিরিচত এবং স�াবয্
সুিবধাগিল মােয়াকাডর্াইিটস বা েপিরকাডর্াইিটেসর স�াবয্ ঝুঁিক সহ পিরিচত এবং স�াবয্
ঝুঁ িকর েচেয় েবিশ।। FDA পরামশর্ েদয় েয আপিন িটকা �দানকারীেক আপনার স�ােনর
িচিকৎসা অব�াগিল স�েকর্ বলুন, আপনার স�ােনর অতীেত মােয়াকাডর্াইিটস বা
েপিরকাডর্ াইিটস হেয়েছ িকনা জানান। Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা �হেণর পর
আপনার স�ােনর িন�িলিখত ল�ণগিলর মেধয্ েকােনা একিট েদখা িদেল আপনার
অিবলে� িচিকৎসেকর সাহাযয্ েনওয়া উিচত:

•
•
•

বুেক বয্থা
�াসক�
�ত-হৃদ��ন, ঝাপসা দৃি�, বা বুক ধড়পড় করার অনুভূিত

Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা ছাড়াও 5 েথেক 11 বছর বয়সী িশশেদর মেধয্
েকািভড-19 �িতেরােধর জনয্ অনয্ িক িক িবক� আেছ?
FDA অনুযায়ী, বতর্ মােন েকািভড-19 �িতেরােধর জনয্ েকােনা অনুেমািদত িবক� িটকা
উপল� েনই। যখন FDA িনণর্য় করেব অনয্ানয্ েকািভড-19 িটকাগিল জরির বয্বহােরর
অনুমিত বা অনুেমাদেনর জনয্ তােদর কেঠার মান পূরণ করেছ তখন েসগিল িশশেদর
জনয্ পাওয়া েযেত পাের।
আমার স�ােনর অয্ালািজর্ আেছ। তােক িক িটকা েদওয়া যােব?
আপনার স�ােনর যিদ Pfizer-BioNTech িটকার েকােনা উপাদােন বা Pfizer-BioNTech
িটকার �থম েডােজ অয্ালািজর্ হেয় থােক, তাহেল তার এই িটকা েনওয়া উিচত নয়।
এখােন Pfizer-BioNTech িটকার উপাদানগিল েদওয়া রেয়েছ ।
যিদ আপনার স�ােনর অনয্ েকােনা িটকা বা ইনেজে�বল েথরািপেত েকােনা তী�
তাৎ�িণক অয্ালািজর্জিনত �িতি�য়া েদখা েদয়, তাহেল এিট একিট েকািভড-19 িটকা
েনওয়ার জনয্ একিট সতকর্ তা। এর মােন এই নয় েয আপনার স�ান Pfizer-BioNTech
িটকা েপেত পাের না। আপনার স�ােনর Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা পাওয়ার
ঝুঁ িক এবং সুিবধাগিল স�েকর্ আপনার স�ােনর �া�য্েসবা �দানকারীর সােথ কথা
বলুন।
িটকা বা অনয্ ইনেজকশনেযাগয্ েথরািপর সােথ স�িকর্ ত নয় এমন অনয্ানয্
অয্ালািজর্যু� বয্ি�রা একিট েকািভড-19 িটকা েপেত পােরন। এর মেধয্ খাদয্, েপাষয্
�াণী, িবষ, পিরেবশগত অয্ালািজর্ বা মুেখর মাধয্েম েনওয়া ওষুেধর �িত অয্ালািজর্গিল
অ�ভুর্ �।
এই ধরেনর অয্ালািজর্যু� িশশরা Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা েপেত
পাের।
আপনার স�ােনর জনয্ Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকার ঝুঁ িক এবং সুিবধাগিল
স�েকর্ আপনার যিদ েকােনা �� বা উে�গ থােক, তেব আপনার স�ােনর �া�য্েসবা
�দানকারীর সােথ কথা বলা উিচত।
আিম আমার স�ােনর জনয্ েকািভড-19 িটকা েকাথায় পাব?
িপতামাতা এবং অিভভাবকেদর তােদর স�ােনর িশশেরাগ িবেশষ� বা �াথিমক �া�য্েসবা
�দানকারীর সােথ েযাগােযাগ করেত হেব, েয তারা Pfizer-BioNTech েকািভড-19 িটকা
িদে�ন িকনা।

িনউ ইয়েকর্ র িপতামাতা এবং অিভভাবকরা vaccines.gov েদখেত পােরন, তােদর িজপ
েকাড 438829 ন�ের েট�ট করেত পােরন, অথবা কাছাকািছ িটকাদান েকে�র �ান খুঁেজ
েপেত 1-800-232-0233 ন�ের কল করেত পােরন। িনি�ত হেয় িনন েয �দানকারী 5 11 বছর বয়সী িশশেদর জনয্ Pfizer-BioNTech িটকা িদে�ন। আপিন যিদ এমন একিট
েক� িনবর্াচন কেরন যা ওয়াক-ইন অয্াপেয়�েম� অফার কের, তাহেল স�ব হেল
আেগ কল কের িনন। এইভােব আপিন িনি�ত হেত পােরন েয তারা আপনার স�ানেক
Pfizer-BioNTech িটকা �দান কেরেছ।
েকািভড-19 িটকা িক িবনামূেলয্?
সম� েকািভড-19 িটকা িবনামূেলয্ এবং িবনা খরেচ পাওয়া যায়। এছাড়াও িটকা
ইনেজকশেনর জনয্ বা েদওয়ার জনয্ েকান চাজর্ লােগ না। এর মেধয্ িশশেদর জনয্
েকািভড-19 িটকা অ�ভুর্ �। েযসকল �া�য্েসবা �দানকারীরা েকািভড-19 িটকা েদন
তােদরেক অবশয্ই �া�য্ বীমা থাকুক বা না থাকুক �েতয্কেক িটকা িদেত হেব।
িটকার সােথ হােটর্র সমসয্ার ঝুঁিক িক?
mRNA েকািভড-19 িটকা েদওয়ার পর মােয়াকাডর্ াইিটেসর বা হােটর্র �দােহর িবরল ঘটনা
ভয্াকিসন অয্াডভারস ইেভ� িরেপািটর্ং িসে�েম (VAERS) িরেপাটর্ করা হেয়েছ । এিট
Pfizer-BioNTech এবং Moderna উভয় িটকার ে�ে�ই ঘেটেছ। Pfizer BioNTech 5 বছর
এবং তার েবিশ বয়সীেদর জনয্ অনুেমািদত৷ Moderna বতর্ মােন শধুমা� 18 বছর বা তার
েবিশ বয়সীেদর জনয্ অনুেমািদত। মােয়াকাডর্ াইিটেসর েবিশরভাগ ঘটনা িকেশার বালক
এবং যুবকেদর মেধয্ হওয়ার িরেপাটর্ করা হেয়েছ। এিট ি�তীয় েডােজর পের �ায়শই ঘেট
- এবং সাধারণত িটকা েনওয়ার কেয়ক িদেনর মেধয্।
মােয়াকাডর্াইিটস বা
েপিরকাডর্ াইিটেস (হৃদিপে�র চারপােশ আ�রেণর �দাহ) আ�া� েবিশরভাগ েরাগী যারা
পিরচযর্া েপেয়েছ তারা ওষুধ এবং িব�ােম ভাল সাড়া িদেয়েছ। তারা সু� হেয় উেঠেছ
এবং �ত ভাল েবাধ কেরেছ।
5 েথেক 11 বছর বয়সী িশশেদর জিড়ত থাকা গেবষণায়, হৃদেরােগর েকােনা ঘটনা ঘেটিন।
একিট িশশ যিদ েকািভড-19 েরােগ আ�া� হয় তেব হােটর্র সমসয্া হওয়ার ঝুঁ িক েবিশ
থােক। েকািভড-19
অসু�তা িনেজই মােয়াকাডর্াইিটেসর কারণ হেত পাের যা গরতর হেত পাের। এছাড়াও,
মােয়াকাডর্াইিটস িশশেদর মাি�িসে�ম ইন�য্ােমটির িসনে�ােমর অংশ হেত পাের (MIS-C),
যা SARS-CoV-2 সং�মেণর �ায় 3 েথেক 5 স�াহ পের ঘটেত পাের। MIS-C একিট িবরল
িক� েকািভড-19-এর সােথ স�িকর্ ত গরতর অব�া। এিট িনি�ত SARS-CoV-2 সং�মণ
থাকা িশশেদর মেধয্ এক শতাংেশরও কম িশশেদর মেধয্ ঘেট।
েকািভড-19 িটকা িক আমার স�ােনর বয়ঃসি� এবং/অথবা ভিবষয্েত �জনন
�মতােক �ভািবত করেত পাের?

না। এমন েকােনা �মাণ েনই েয, েকািভড-19 িটকা সহ অনয্ েকােনা িটকা �জনন
�মতার পা�র্�িতি�য়া সৃি� কের। উপর�, িটকা েকােনাভােবই বয়ঃসি�েক �ভািবত
কের না। আেরা তেথয্র জনয্, ny.gov/getthevaxfacts েদখুন।

সং�ান
িপতামাতা, অিভভাবক এবং কিমউিনিট সদসয্েদর সকেলরই েকািভড-19 িটকা এবং
িশশেদর স�েকর্ িব��, িব�াসেযাগয্ সং�াগিল েথেক ভাল তথয্ সং�হ কের অবগত
হওয়া উিচত। যারা আরও তথয্ চাইেছন তােদর জনয্ িনউ ইয়কর্ ে�ট িন�িলিখত
িল�গিলর সুপািরশ কের, েসইসােথ সং�ানগিল যা তােদর বা�ােদর সােথ কেথাপকথন
বয্াখয্া করেত এবং গাইড করেত সহায়তা করেত পাের।
আিম েকািভড-19 িটকা স�েকর্ আরও তথয্ েকাথায় েপেত পাির?
এটা জানা খুবই গর�পূণর্ েয েকািভড-19 িটকার তেথয্র উৎসগিল েযগিল আপিন
বয্বহার কেরন তা সিঠক তেথয্র িব�� উৎস – যােত আপিন আপনার �া�য্ এবং
আপনার স�ােনর �া�য্ স�েকর্ সেচতন িস�া� িনেত পােরন।
িনউ ইয়েকর্ র িপতামাতা এবং 5 - 11 বছর বয়সী িশশেদর অিভভাবকেদর জনয্ এই
িনেবিদত ওেয়বসাইটিট ছাড়াও, িব�াসেযাগয্, সিঠক তেথয্র জনয্ িনউ ইয়কর্ ে�েটর
#GetTheVaxFacts েপজিট েদখুন যা িনউ ইয়েকর্ র িপতামাতা এবং অিভভাবকরা িব�াস
করেত পােরন: ny.gov/getthevaxfacts।
েস�াসর্ ফর িডিজজ কে�াল অয্া� ি�েভনশন এই িব�� উত্সগিলর মেধয্
একিট। এই CDC ওেয়বেপেজ েকািভড-19 িটকা স�িকর্ ত তথয্ পাওয়া যােব।
•
•

এখােন িশশ এবং িকেশার-িকেশারীেদর জনয্ েকািভড-19 িটকা স�িকর্ ত তথয্
রেয়েছ।
CDC-এর “েকািভড-19 িটকা স�েকর্ �ায়শই িজ�ািসত ��াবলী (Frequently
Asked Questions about COVID-19 Vaccination)” ওেয়বেপজিটও খুব সহায়ক।

িফলােডলিফয়ার িচলে�নস হসিপটাল (CHOP) এর একিট ভয্াকিসন এডু েকশন েস�ার
রেয়েছ। এই ওেয়বসাইেট আপিন েকািভড-19 এবং েকািভড-19 িটকা স�েকর্ িব��
তথয্ েপেত পােরন।
•

CHOP ভয্াকিসন এডু েকশন েস�ােরর একিট েমাবাইল অয্াপও রেয়েছ,
“ভয্াকিসনস অন দা েগা: আপনার যা জানা �েয়াজন।” এিট েকািভড-19 িটকা
সহ িটকাগিল স�েকর্ সহায়ক তথয্ সরবরাহ কের।

আেমিরকান একােডিম অফ েপিডয়াি�� (AAP) িব�� তেথয্র আেরকিট উৎস। িশশ
িবেশষ�রা AAP এর েকািভড-19 ওেয়বেপেজ তথয্ �দান কেরন। তাঁরা েকািভড-19

এবং িশশেদর স�েকর্ অেনক িবষয় কভার কেরন। েকািভড-19 িটকা স�েকর্ িকছু
িবষয় িনেচ েদওয়া হল:
•

“The Science Behind েকািভড-19 Vaccines: Parent FAQs”

•

“Getting Your Child Ready for the েকািভড-19 Vaccine”
“State report of pediatric cases, hospitalizations and deaths”
“healthychildren.org” ওেয়বসাইেট েকািভড-19 িটকা স�েকর্ একিট FAQ
ওেয়বেপজ রেয়েছ। েপিডয়াি�� একােডিম েথেক উত্তর।

•
•

সাধারণ সং�ানগিল এবং তেথয্র জনয্:
•

KidsHealth' এর “Resources to Help Explain COVID-19 to Children”

সহায়ক িভিডও যা িশশেদর েকািভড-19 িটকা বয্াখয্া করেত িপতামাতা ও
অিভভাবকেদর সাহাযয্ করেত পাের:
•

িমিশগান িব�িবদয্ালেয়র “All About Coronavirus: A Video for Kids and Their
Families”

•

Unicef এর “COVID-19 Vaccines Explained in 4 Levels of Difficulty”

