আপনার পিরবারেক সুরি ত রাখুন

COVID-19 এর অত সং ামক ড া বিচ
ত ছিড়েয় পড়ার কারেণ, কা দওয়া
পিরবােরর জন এক িনরাপদ পছ ।

এক

আপনার কাছাকািছ এক
কা দওয়ার
জায়গা খুঁজুন: vaccinefinder.nyc.gov

COVID-19 ভ াকিসেনর সাধারণ
পা
িতি য়া
আপিন া বাধ করেত পােরন, মাথাব থা হেত
পাের, অথবা এক বা দুই িদেনর জন হালকা র
হেত পাের। বিশরভাগ লােকরই কবল এক
হােত ভ াকিসেনর শট পেয়িছল।

সুসংবাদ: িচিকৎসা িবেশষ রা বলেছন য এই
অ ায়ী পা িতি য়া িল াভািবক ল ণ য
আপনার শরীর COVID-19 এর িব ে লড়াই
করার জন সুর া তিরর জন কেঠার পির ম
করেছ।

স েক অেনক ভল তথ রেয়েছ
সাশ াল িমিডয়ায় COVID-19 কা,
YouTube, WhatsApp, etc
এই খবর শয়ার ক ন এবং ভল তথ
নেবন না অন েদর এক অবগত িস া
িনেত সাহায ক ন আজ ভ াকিসন নওয়ার
জন ধন বাদ
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এ আরও প ন

ভাবুন
কৃত COVID-19 সং মণ দীঘেময়াদী
এবং
তর উপসগ থেক ভগেছন
বা
নূ নতম পা
িতি য়া যা সহ করা সহজ,
তাই এ আপনার জন ভাল হেব?
সূ : িসিডিস, হাভাড মিডেকল

COVID-19 কা
পাওয়া সহজ

আপিন িক চান
COVID-19 ভ াকিসন
স েক জানেত
িনরাপ া এবং সু িবধা

পা

িনরাপদ?

িতি য়া েলা িক?

www.minkwon.org/covid
অথবা

ান ক ন QR নীেচর কাড।

ত ণেদর কন

ল

কা দওয়া দরকার ?

এ

পাওয়া
পূণ COVID-19
কা ত ণ এবং বৃ েদর জন

COVID-19 আর এক ভাইরাস নয় যা ধুমা
বয় েদর ভািবত কের। 2021 সােলর 29
জুলাই পয , মািকন যু রাে 17 বছেরর কম
বয়সী 100 রও বিশ িশ COVID-19 থেক
মারা গেছ।
অ বয়সী যারা হালকা মামলা পায় COVID-19
দীঘেময়াদী া সমস া, যমন দীঘ ায়ী াি ,
ানীয় সমস া, াসক এবং বুেক ব থার ঝুঁিক
রেয়েছ।
য কউ থেক অসু হয় না COVID-19 এখনও
সং ামক ভাইরাস ি য়জনেদর মেধ ছিড়েয়
িদেত পাের।
12-17 বছর বয়সী যুবকরা মািকন যু রাে
সবিন ভ াকিসন করা বয়েসর প। ব াপক
কা কেরানাভাইরাসেক শষ করেত সাহায
করেত পাের সংকট।

COVID-19 ভ াকিসেনর িনরাপ া িনেয়
COVID-19

কা িনরাপদ?

হঁ া. ইউএস ফুড অ া
াগ অ াডিমিনে শন
কতৃ ক সম ভ াকিসন জ রী অনুেমাদেনর
অধীেন রেয়েছ এবং COVID-19 এর কারেণ ায়
100% মৃত এবং হাসপাতােল ভিত হওয়ােক
িতেরাধ কের। মািকন যু রাে 163+ িমিলয়ন
মানুেষর সােথ যাগ িদন যারা আজ িনরাপেদ
কা পেয়েছ।

যিদ আমার

াে

র অব া থােক?

হাভাড মিডেকল েলর িচিকৎসা িবেশষ রা
া গত অব ার মানুষেদর এক COVID-19
ভ াকিসন নওয়ার পরামশ িদে ন যত ণ না
তােদর ভ াকিসেনর উপাদান িলর িত মারা ক
অ ালািজ থােক, যা িবরল। আপনার উে গ
থাকেল আপনার ডা ােরর সােথ পরামশ ক ন।

COVID-19 এর িব ে

সূ : িসিডিস, আেমিরকান একােডিম অফ পিডয়া

আপনার হওয়ার স াবনা কম
তর অসু এবং
COVID-19 থেক মারা যান।

যিদ আমার ভ াকিসেনর উপাদান িলেত
মারা ক অ ালািজ থােক, তাহেল আমার
এবং অ ালািজেত দ তার সােথ একজন
ডা ােরর সােথ কথা বলা উিচত।

কা

কা িক িশ েদর জন িনরাপদ?
হঁ া. 12-17 বছর বয়সী যুবকেদর জন
ফাইজার কা িনরাপদ বেল মািণত হেয়েছ।
আেমিরকান একােডিম অফ পিডয়া
এবং
মািকন যু রাে র অেনক নতৃ ানীয়
পািরবািরক িচিকৎসেকরা জারােলাভােব
আ ান জানান য, কা ছাড়ার া
ঝুঁিক িল অত িবরল এবং সামিয়ক
পা িতি য়ার চেয় অেনক বিশ
COVID-19 কা েলা।
সূ : িসিডিস, জন হপিক

মিডিসন, হাভাড মিডেকল

ল, আেমিরকান একােডিম অফ পিডয়া

কা দওয়ার সুিবধা

আপিন আপনার পিরবার, ব ু এবং
স দায়েক িনরাপদ এবং সু
রাখেছন।

আপিন সাহায করেছন
COVID-19 মহামারী
শষ ক ন।

