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COVID-19 ভ্যাা�কসি�ন দৃৃঢ়ভাাবে� গর্ভভবতীী
এবংং বুুকে�র দুুধ খাাওয়াানো�ো মহি�লাাদে�র
জন্যয সুুপাারি�শ করাা হয়ে�ছে�।
বর্ততমাানে� যুুক্তরাাজ্যে�ে উপলব্ধ COVID-19
ভ্যাা�কসি�ন কাার্যযকর এবংং একটি ভাাল
সুুরক্ষাা রে�কর্ডড রয়ে�ছে� বলে� প্রমাাণি�ত
হয়ে�ছে�। এটি গুরুত্বপূূর্ণণ যে� গর্ভভবতীী
মহি�লাার নি�জে�দে�র এবংং তাাদে�র বাাচ্চাাদে�র
রক্ষাা করাার জন্যয যত তাাড়াাতাাড়ি� সম্ভব
সম্পূূর্ণণ ভ্যাা�কসি�ন দে�ওয়াা হো�োক।

গর্ভাা �বস্থাায় COVID-19 ভ্যাা�কসি�ন
সম্পর্কে�ে পরাামর্শশ কীী?
টিকাা ও টিকাাদাান সংংক্রাান্ত যৌ�ৌথ কমি�টি (The Joint
Committee on Vaccination and Immunisation,
JCVI) একটি স্বাাধীীন বি�শে�ষজ্ঞ গো�োষ্ঠীী, পরাামর্শশ দি�য়ে�ছে�
যে� গর্ভভ বতীী মহি�লাাদে�র COVID-19 রো�োগে�র গুরুতর
পরি�ণতি� হওয়াার ঝুঁঁ�কি� বে�শি�। যত তাাড়াাতাাড়ি� সম্ভব
গর্ভভ বতীী মহি�লাাদে�র সম্পূূর্ণণ রূপে� ভ্যাা�সকি�ন দে�ওয়াা
গুরুত্বপূূর্ণণ । তাাদে�র সন্তাান প্রসব নাা করাা পর্যযন্ত ভ্যাা�কসি�ন
দি�তে� দে�রি� করাা উচি�ত নয়। এটি তাাদে�র এবংং তাাদে�র
বাাচ্চাাদে�র রক্ষাা করবে�।
যুুক্তরাাজ্যে�ে কয়ে�ক হাাজাার গর্ভভবতীী মহি�লাাকে� Pfizer
বাা Moderna ভ্যাা�কসি�ন দে�ওয়াা হয়ে�ছে� এবংং কো�োনও
নি�রাাপত্তাা সমস্যাা� চি�হ্নি�ত করাা যাায়নি�। গুরুতর COVID-19
রো�োগ প্রতি�রো�োধে� টিকাা খুুবই কাার্যযকর। এই ভ্যাা�কসি�নে�
করো�োনাাভাাইরাাস থাাকে� নাা এবংং গর্ভভবতীী মহি�লাা বাা গর্ভে�ে থাাকাা
তাার অনাাগত শি�শুকে� সংংক্রমি�ত করতে� পাারে� নাা।
যাার মধ্যে�ে ইতি�মধ্যে�ে ভ্যাা�কসি�ন দে�ওয়াা শুরু হয়ে�ছে� এবংং
গর্ভভবস্থাায় দ্বি�তীীয় ডো�োজ দে�ওয়াা হয়ে�ছে� তাাদে�র একই
ভ্যাা�কসি�ন দি�য়ে� দ্বি�তীীয় ডো�োজ গ্রহণ করাা উচি�ত যদি� নাা
তাাদে�র প্রথম ডো�োজে�র পরে� গুরুতর পাার্শ্বব প্রতি�ক্রি�য়াা দে�খাা
দে�য়।
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গর্ভাা �বস্থাায় COVID-19 রো�োগে�র
ঝুঁঁ�কি� কীী?
গর্ভাা�বস্থাার পরবর্তীী পর্যাা�য়ে� আপনাার যদি� COVID-19 রো�োগ
থাাকে� তাাহলে� আপনাার এবংং আপনাার শি�শু উভয়ে�রই
গুরুতর অসুুস্থ হওয়াার সম্ভাাবনাা বে�শি� এবংং হাাসপাাতাালে�
চি�কি�ৎসাা এবংং নি�বি�ড় পরি�চর্যাা� সহাায়তাা প্রয়ো�োজন।
যুুক্তরাাজ্যে�ের তথ্যে�ে দে�খাা গে�ছে� যে� প্রাায় প্রতি�টি গর্ভভবতীী
মহি�লাাই COVID-19 রো�োগে� আক্রাান্ত তাাদে�র হাাসপাাতাালে�
চি�কি�ৎসাা বাা নি�বি�ড় পরি�চর্যাা�র প্রয়ো�োজন ছি�ল, তাাদে�র
ভ্যাা�কসি�ন দে�ওয়াা হয়নি�।
নি�ম্নলি�খি�ত মূূল চি�কি�ৎসাা অবস্থাায় গর্ভভবতীী মহি�লাার
COVID-19 রো�োগ থে�কে� গুরুতর জটিলতাায় ভো�োগাার
ঝুঁঁ�কি� বে�শি�:
• অনাাক্রম্যয সমস্যাা�
• ডাায়াাবে�টিস
• উচ্চ রক্তচাাপ
• হৃদরো�োগ
• গুরুতর হাঁঁ�পাানি�
অথবাা আপনি� যদি�:
• অতি�রি�ক্ত ওজন
• 35 বছরে�র বে�শি� বয়সীী
• আপনাার তৃৃ তীীয় ত্রৈ�মাাসি�কে� বাা গর্ভাা�বস্থাায় (28 সপ্তাাহে�র
বে�শি�)
• কৃৃষাাঙ্গ বাা এশি�য়াান সংংখ্যাা�লঘুু জাাতি�গত পটভূূ মি�
• ভ্যাা�কসি�ন নে�য়নি� বাা আংংশি�কভাাবে� ভ্যাা�কসি�ন নি�য়ে�ছে�
আপনাার এবংং আপনাার নবজাাতকে�র COVID-19 থে�কে�
রো�োগ হওয়াার সাামগ্রি�ক ঝুঁঁ�কি� কম কি�ন্তু COVID-19-এর
প্রথম ঢে�উ থে�কে� বে�ড়ে�ছে�।
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আমাার জন্যয এর অর্থথ কীী?
আপনি� যদি� গর্ভভবতীী হন, তাাহলে� যত তাাড়াাতাাড়ি� সম্ভব
ভ্যাা�কসি�ন নি�য়ে� নি�ন। আপনাার কমপক্ষে� 8 সপ্তাাহে�র ব্যযবধাানে�
দুুটি ডো�োজ নে�ওয়াা প্রয়ো�োজন। আপনি� যদি� ইতি�মধ্যে�েই প্রথম
দুুটি ডো�োজ নি�য়ে� থাাকে�ন তবে� দ্বি�তীীয় ডো�োজে�র অন্তত 3 মাাস
পর আপনাাকে� একটি বুুস্টাার ডো�োজ নি�তে� হবে�।
গর্ভাা�বস্থাায় COVID-19 ভ্যাা�কসি�ন আপনাাকে� গুরুতর রো�োগ
প্রতি�হত করাার ক্ষে�ত্রে� উচ্চ স্তরে�র সুুরক্ষাা দে�বে�।
আপনাাকে� এই লি�ঙ্কে� রয়্যাা�ল কলে�জ অফ অবস্টে�ট্রিশি�য়াানস
অ্যাা�ন্ড গাাইনো�োকো�োলজি�স্টদে�র সি�দ্ধাান্ত সহাায়তাা পড়তে�
উত্্ সাাহি�ত করাা হচ্ছে�: rcog.org.uk/covid-vaccine. এই
সহয়তাা তথ্যয আপনাাকে� একটি অবগত সি�দ্ধাান্ত নি�তে� সাাহাায্যয
করতে� পাারে�। আপনাার যদি� আরও কো�োনো�ো প্রশ্ন থাাকে� তাাহলে�
আপনাার ধাাত্রীী বাা GP সাাথে� কথাা বলুুন।

আমি� যদি� বুুকে�র দুুধ খাাওয়াাই
তাাহলে� আমি� কীী ভ্যাা�কসি�ন
নি�তে� পাারি�?
বুুকে�র দুুধ খাাওয়াানো�োর উপকাারি�তাা সকলে�র জাানাা। JCVI
এবংং ওয়াার্ল্ডড হে�লথ অর্গাা�নাাইজে�শন (WHO) এর বি�শে�ষজ্ঞ
পরাামর্শশ হল যে� এই ভ্যাা�কসি�ন বুুকে�র দুুধ খাাওয়াানো�ো
মহি�লাাদে�র দে�ওয়াা যে�তে� পাারে�। আপনি� যদি� বুুকে�র দুুধ
খাাওয়াান, বাা বুুকে�র দুুধ খাাওয়াানো�োর পরি�কল্পনাা করছে�ন,
তাাহলে� আপনি� ভ্যাা�কসি�ন নে�ওয়াার পরে�ও বুুকে�র দুুধ
খাাওয়াাতে� পাারে�ন।
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ভ্যাা�কসি�ন এবংং প্রজনন ক্ষমতাা
COVID-19 ভ্যাা�কসি�ন নে�ওয়াার পরে� আপনাার গর্ভভবতীী হওয়াা
এড়াাতে� হবে� নাা।
COVID-19 ভ্যাা�কসি�ন আপনাার প্রজনন ক্ষমতাা বাা গর্ভভবতীী
হওয়াার সম্ভাাবনাাকে� প্রভাাবি�ত করে� এমন কো�োনো�ো প্রমাাণ নে�ই।

ভ্যাা�কসি�নে�র কীী পাার্শ্ববপ্রতি�ক্রি�য়াা
রয়ে�ছে�?
সমস্ত ওষুুধে�র মতো�ো, ভ্যাা�কসি�নে� পাার্শ্বব প্রতি�ক্রি�য়াা হতে� পাারে�।
এটাা হয় কাারণ ভ্যাা�কসি�ন আপনাার রো�োগপ্রতি�রো�োধ ক্ষমতাায়
প্রতি�ক্রি�য়াা তৈ�রি� করে�। এগুলো�োর বে�শি�রভাাগই মৃৃদুু এবংং মাাত্র
কয়ে�কদি�ন স্থাায়ীী হয় এবংং সবাার সে�গুলি� হয় নাা।
অনুুগ্রহ করে� এখাানে� উপলব্ধ ‘আপনাাকে� COVID-19
ভ্যাা�কসি�ন লি�ফলে�ট দে�ওয়াার পরে� কীী আশাা করবে�ন’ পড়ুন:
phw.nhs.wales/covid-vaccine-what-to-expect
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আমাাকে� কীী করতে� হবে�?
আপনি� কখন এবংং কো�োথাায় ভ্যাা�কসি�ন নে�বে�ন সে�ই সম্পর্কে�ে
আপনাাকে� বলে� দে�ওয়াা হবে�। অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্টে�র দি�ন,
আড়ম্বরপূূর্ণণ পো�োশাাক পরুন যাাতে� আপনাার হাাতে�র ওপরে�র
দি�কে� পৌঁ�ঁ�ছাানো�ো সহজ হয়। আপনাার যদি� সূঁঁ�চে�র ভয় থাাকে�
বাা উদ্বি�গ্ন বো�োধ করে�ন, তাাহলে� যে� ব্যযক্তি� আপনাাকে� ভ্যাা�কসি�ন
দি�চ্ছে�ন তাাকে� জাানাান। তাারাা আপনাাকে� বুুঝবে� এবংং সাাহাায্যয
করবে�।

আপনাাকে� সর্বো�ো�ত্তম দীীর্ঘঘমে�য়াাদীী সুুরক্ষাা
পে�তে� ভ্যাা�কসি�নে�র সমস্ত ডো�োজ নে�ওয়াা
গুরুত্বপূূর্ণণ । আপনাার কাার্ডড নি�রাাপদে� রাাখুুন
এবংং নি�শ্চি�ত করুন যে� আপনি� আপনাার
দ্বি�তীীয় ডো�োজ এবংং তাারপরে� বুুস্টাার
নে�বে�ন।

আমাার অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্টে�র দি�নে�
আমি� অসুুস্থ হলে� আমাার কীী
করাা উচি�ত?
আপনি� যদি� অসুুস্থ হন, আপনাার ভ্যাা�কসি�ন নে�ওয়াার জন্যয
আপনি� সুুস্থ নাা হওয়াা পর্যযন্ত অপে�ক্ষাা করাা ভাাল, তাাই যত
তাাড়াাতাাড়ি� সম্ভব আপনাার এটি করাার চে�ষ্টাা করাা উচি�ত।
আপনি� যদি� আইসো�োলে�শনে� থাাকে�ন বাা COVID-19
পরীীক্ষাার জন্যয অপে�ক্ষাা করছে�ন বাা COVID-19 পজি�টিভ
হওয়াার চাার সপ্তাাহ হয়ে� থাাকে� তাাহলে� আপনাার ভ্যাা�কসি�ন
অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্টে� যাাওয়াা উচি�ত নয়।
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যদি� আমাার একটাা ভ্যাা�কসি�ন
দে�ওয়াা হয়ে� থাাকে�, তাাহলে�
কীী আমাার এখনও নি�র্দে�েশি�কাা
অনুুসরণ করতে� হবে�?
কো�োনো�ো ভ্যাা�কসি�নই 100% কাার্যযকর নয় তাাই আপনাাকে�
অবশ্যযই যে�কো�োনো�ো জাাতীীয় বাা স্থাানীীয় বি�ধি�নি�ষে�ধ মে�নে�
চলতে� হবে� এবংং:
• যখন মাাস্ক পরাার পরাামর্শশ দে�ওয়াা হয়
• আপনাার হাাত সাাবধাানে� এবংং নি�য়মি�ত ধুুতে� থাাকুুন
• তাাজাা বাাতাাস প্রবে�শ করাাতে� জাানাালাা খুুলে� রাাখুুন
• বর্ততমাান নি�র্দে�েশি�কাা অনুুসরণ করুন এখাানে�
gov.wales/coronavirus.

মনে� রাাখবে�ন:
COVID-19 নাাক বাা মুুখ থে�কে� শ্বাাস প্রশ্বাাসে�র সাাথে�
আসাা নাাকে�র জলে�র ফোঁ�ঁ�টাার মাাধ্যযমে� ছড়ি�য়ে� পড়ে�,
বি�শে�ষ করে� কথাা বলাার সময় বাা কাাশি�র সময়।
সংংক্রমি�ত বস্তু এবংং মেঁ�ঁঝে� স্পর্শশ করাার পরে� আপনাার
চো�োখ, নাাক এবংং মুুখ স্পর্শশ করলে� এটি হতে� পাারে�।
আপনাার যদি� কো�োন প্রশ্ন থাাকে� বাা আরও তথ্যয চাান,
আপনি� 111.wales.nhs.uk দে�খতে� পাারে�ন, আপনাার
ডাাক্তাার বাা ধাাত্রীীর সাাথে� কথাা বলতে� পাারে�ন বাা NHS
111 ওয়ে�লসে� ফো�োন করতে� পাারে�ন।
যদি� আপনাার এলাাকাায় 111 উপলব্ধ নাা হয়, অনুুগ্রহ
করে� 0845 46 47 নম্বরে� কল করুন। ল্যাা�ন্ডলাাইন এবংং
মো�োবাাইল থে�কে� কল করতে� প্রতি� মি�নি�টে� 2 পয়সাা
খরচ হয় (এর সাাথে� রয়ে�ছে� আপনাার টে�লি�ফো�োন
প্রদাানকাারীীর সাাধাারণ চাার্জজ)।
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আরও তথ্যয
আপনি� COVID-19 ভ্যাা�কসি�ন সম্পর্কে�ে বি�ষয়বস্তু
এবংং সম্ভাাব্যয পাার্শ্ববপ্রতি�ক্রি�য়াা সহ, আরও তথ্যয জাানতে�
পাারবে�ন: coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
productinformation
আরও তথ্যয এবংং রো�োগীীর লি�ফলে�ট এখাানে� উপলব্ধ:
phw.nhs.wales/covid-19-vaccination
আপনি� অনলাাইনে� আশঙ্কাাজনক পাার্শ্ববপ্রতি�ক্রি�য়াা রি�পো�োর্টট
করতে� পাারে�ন: coronavirus-yellowcard.mhra.
gov.uk অথবাা ইয়ে�লো�ো কাার্ডড অ্যাা�প ডাাউনলো�োড করে�।
NHS কীীভাাবে� আপনাার তথ্যয ব্যযবহাার করবে� তাা জাানতে�,
এখাানে� দে�খুুন: 111.wales.nhs.uk/
AboutUs/Yourinformation
এই লি�ফলে�টে�র অন্যাা�ন্যয
ফরম্যাা�টে�র জন্যয দে�খুুন:
publichealthwales.org/
HealthInformationResources
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