Bengali – flu eligibility flyer 2021/22

আপনার কি কিনামূল্যে এনএইচএস ফ্যু ভ্োিকসন (টিিা)
পাওয়া উকচত?
ফ্যু খুি গুরুতর হল্ত পাল্র, এিং এই শীল্ত আমরা ফ্যু এিং কিাকভ্ড-19 উভ্য়ই ছক়িল্য়
প়িার আশংিা িরকছ।
প্রকত িছর এিটি ফ্যু ভ্োিকসন কনয়া ফ্যু কেল্ি কনল্েল্ি সুরক্ষা িরার অনেতম কসরা
উপায়গুল্যার এিটি। এই িারল্েই যারা ফ্যু-কত আক্রান্ত হল্য খুি অসুস্থ হওয়ার ঝুঁু কি
সিল্চল্য় কিকশ তাল্ের উকচত এিটি ভ্োিকসন কনয়া, এমনকি যকে তারা সুস্থ কিাধ িল্রন।
ফ্যু ভ্োিকসন কিনামূল্যে (ছয় মাস িয়স কেল্ি মানুল্ের েনে), যকে আপনার োল্ি:
 হৃদযন্ত্র তথা হার্টে র সমসযা
 হাাঁপানি (আজম
্ া) সহ, বুর্ের সমসযা অথবা শ্বাস েষ্ট যযগুর্ ার যের্ে নিয়নমত
যেরর্য়ড ইির্হ ার অথবা টযাবর্ ট প্রর্য়াজি
 নেডনি যরাগ
 যরাগ অথবা নিনেৎসার োরর্ে ইনমউনিটট তথা অিাক্রমযতা হ্রাস (যযমি যেরর্য়ড অথবা
েযান্সার নিনেৎসা অথবা এই গ্রুর্পর োরও মর্তা এেই বান়ির্ত ঘনিষ্ঠ যযাগার্যাগ বা বসবাস


ন ভার্রর (যেৃর্তর) যরাগ






ডায়ার্বটটস
যরাে (অথবা নমনি যরাে)
যেখার অেমতা
স্নায়নবে অবস্থা, যযমি মানিপ স্ক্র্ র্রানসস (এমএস), যসনরব্রা প নস অথবা যপােযপান ও নসর্রাম
আপিার প্লীহা, যযমি নসে যস যরার্গর সার্থ এেটট সমসযা, অথবা আপিার প্লীহা
অপসারে েরা হর্য়র্ে
এেটট উচ্চতর েরীর্রর ওজি (বনড মাস ইির্ডক্স (নবএমআই) 40 অথবা তার যবনে)
(এবং 16 অথবা তার যবনে বয়সী)




আপকন যকে কনম্নিকেত
ি কিানটি হন তল্ি এটি সুপাকরশ িরা হল্য় োল্ি এিং কিনামূল্যে:
 গভেবতী
 বয়স 50 বা তার যবনে (31 মািে 2022 তানরর্খ)
 যোি আবানসে নেংবা িানসংে যহার্ম বাস ের্রি
 এেজি যেয়ারার (যত্নোরী)
 এেজি েনমউনিটট ফােে যরস্পন্ডার
 এেটট স্বীেৃত যস্বচ্ছার্সবী সংস্থার সদসয এবং পনরেনিত প্রাথনমে নিনেৎসা প্রদাি ের্রি
স্বাস্থে এিং কসাশায কিয়ার িমীগে যরাগী অথবা ক্লার্য়ন্টর্দর সার্থ যার্দর সরাসনর যযাগার্যাগ
রর্য়র্ে তারা ফ্ ু ভযােনসি যিওয়ার জিয দৃঢ়ভার্ব সুপানরে েরা হয়। এটা হর্চ্ছ তার্দর নির্জর্দরর্ে
ও তারা যার্দর যত্ন যিি তার্দরর্ে সুরো েরা।

Bengali

আপনি যনদ যেয়ার যহার্ম োজ ের্রি, অথবা তার্দর নির্জর বান়ির য াের্দর যত্ন যিওয়ার জিয
োজ ের্রি তর্ব আপনি স্থািীয় ফামানস
ে
যথর্ে আপিার নবিামূর্ য ফ্ ু ভযােনসি নির্ত পার্রি।
দুই অথবা নতি বের বয়সী নেশুর্দর (31 আগে 2021 তানরর্খ) এেটট িযাজা -যে ফ্ ু
ভযােনসি যিয়া উনিত। তারা যবনেরভাগ যের্ে তার্দর জজনপ সাজোনর যথর্ে এটট যপর্য় থার্ে।
প্রাইমানর স্কু
এবং 11 বের পযন্ত
ে যসর্েন্ডানর স্কুর্ র সে নেশু এই বের আপিার িযাজা -যে
ফ্ ু ভযােনসর্ির জিয যযাগয, এবং সাধারেত এটট স্কুর্ থার্ে।
ফ্যু ভ্োিকসন আক্রান্ত হওয়া অেিা ছক়িল্য় প়িা কেল্ি রক্ষা িরার অনেতম কসরা উপায়।
আপকন যকে কনশ্চিত না হন কয আপকন কিনামূল্যে ফ্যু ভ্োিকসন পাল্িন কিনা তল্ি
পরামল্শরি েনে আপনার শ্চেকপ সােিাকর অেিা স্থানীয় ফামাকসর
ি
িাল্ছ শ্চেজ্ঞাসা িরুন।
phw.nhs.wales/fluvaccine এ ফ্ ু এবং ফ্ ু ভযােনসি সম্পর্েে আরও জািুি
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