
 
 
 

ভ্যাকসিন কারা গ্রহণ করা উসিত এবং করা গ্রহণ করবব না আপসন সক জানবতন? 

 

এমন ক োন ক োষ্ঠীর ক ো  রয়েযে যোরো  ভিড -19 টি ো গ্রহণ  রযেন নো? 

 

• 16 েেযরর  ম ে়েসী ভিশু: 

16 বছবরর কম বয়িী সিশুবের ভ্যাকসিন বযবহাবরর জনয লাইবিন্স দেওয়া হবব না কারণ এই দ াষ্ঠীবত িুরক্ষা পরীক্ষা করা হয়সন। সিসকত্িা িবতে  দভ্া া সিশুরা 

দেগুসল তাবের COVID-19 জটিলতায় আরও দবসি ঝুুঁ সকবত দেবলবছ েখন আরও প্রমাণ পাওয়া োয় তখন ভ্যাকসিবনর প্রাথসমক দরাল আউট হওয়ার পবর 

সবববিনা করা হবব। 

 

•  িভ েতী এেং েুয র দুধ খোও়েোযনো মভহ োযের: 

ভ্যাকসিনগুসলর প্রাথসমক পরীক্ষার মবতা িাধারণভ্াবব,  ভ্ে বতী ও বুবকর দুধ খাওয়াবনা মসহলাবের দক্ষবে COVID-19 ভ্যাকসিনটি সববিষভ্াবব পরীক্ষা করা হয়সন। 

পশুবের  ভ্ে াবস্থায় এই ভ্যাকসিবনর প্রভ্াবগুসল খসতবয় দেখার  ববষণা এখনও িলবছ ববল িুপাসরি করার মবতা পেোপ্ত প্রমাণ দনই 

 
বলা হবে, টিকা দেওয়ার িম্ভাবয িুসবধাগুসল সনসেে ষ্ট  ভ্ে বতী মসহলাবের জনয সববিষত গুরুত্বপূণে হবত পাবর োবের COVID-19 দথবক গুরুতর জটিলতার ঝুুঁ সক রবয়বছ 

বা োবের COVID-19 আক্রান্ত হওয়ার ঝুুঁ সক রবয়বছ দবসি। এই মভহ োযের তোযের ভিভ ত্সয র সোযে আয োিনো  রোর পরোমিভ কেও়েো হ়ে এেং িযো ভসন 

গ্রহযণর ভসদ্ধোন্ত ভনযত পোযর। 

 
কযসে  িভ েতী মভহ োযের COVID-19 ধরো / ঝুুঁ ভ র ঝুুঁ ভ  কনই / COVID-19 কেয  গুরুতর জটি তো়ে কিোয ন তোযের  িভ োেস্থো কিষ নো হও়েো পযভন্ত 

টি ো স্থভ ত  রোর পরোমিভ কেও়েো হ়ে। 

 

বুবকর দুধ খোও়েোযনোর সবষবয়, বুবকর দুধ খাওয়াবনার িময় বা বুবকর দুধ খাওয়াবনার িময় ভ্যাকসিন িম্পসকে ত দকানও িুরক্ষা দেটা পাওয়া োয় না। তবুও, 

ভ্যাকসিনটিবক স্তন খাওয়াবনা সিশুবের পবক্ষ ঝুুঁ সক ববল মবন করা হয় না। দে িমস্ত মসহলারা বুবকর দুধ খাওয়ান তারা ভ্যাকসিন গ্রহবণর সিদ্ধান্ত সনবত পাবরন, বা 

তাবের িন্তাবনর বুবকর দুধ খাওয়াবনা দিষ না করা অবসধ টিকা স্থস ত করার সিদ্ধান্ত সনবত পাবরন। 

 
 

এমন ক োনও পভরভস্থভত আযে কযখোযন আমোর ভে ম্ব  যর টি ো গ্রহণ  রো উভিত? 

 

• েসে আপসন খুব অিুস্থ হন, আপনার িুস্থ না হওয়া পযভন্ত আপনোর িযো ভসন গ্রহণ স্থভ ত করা উসিত। আপসন েসে আপনার টিকার অযাপবয়ন্টবমন্টটিবত দো  সেবত 

না পাবরন তবব 145-এ COVID-19 ভ্যাকসিন দহল্পলাইনবক অবসহত করার সবষয়টি সনসিত করুন। এটি োবত আপনাবক অনয অযাপবয়ন্টবমন্ট দেওয়া হবব এবং 

আপনার স্লট নষ্ট হবব না। 

• েসে আপসন দকবলমাে হালকাভ্াবব অিুস্থ না হন এবং জ্বর বা অনযানয উপি ে দেমন ঠান্ডা লা া, বসম বসম ভ্াব, বসম বসম ভ্াব বা োয়সরয়ায় ভু্ বছন না তবব আপনার 

ভ্যাকসিন গ্রহণ স্থস ত করার েরকার দনই। 

• আপসন েসে দকাসভ্ে -১৯ (জ্বর, কাসি, শ্বািকষ্ট, ক্লাসন্ত,  লা বযথা, িসেে  / ব্লক নাক, মাথা বযথা, দপিী বযথা,  ন্ধ হ্রাি, স্বাে হ্রাি, োয়সরয়া বা বসম বসমভ্াব) এর িাবথ 

িম্পসকে ত এমন দকানও লক্ষণ অনুভ্ব করবছন তবব দিায়াব দটবের বযবস্থা করার জনয 111 নম্ববর কল করবত এবং আরও পরামিে দপবত পরামিে দেওয়া হবে। 

আপনার েসে িম্ভাবয COVID-19 উপি ে থাবক বা েসে আপনার দিায়াব পরীক্ষার েলােল এখনও মুলতুসব থাবক তবব েয়া কবর টিকা দেওয়ার জনয উপসস্থত 

থাকববন না। 



 
 
 

 

ইউএনএইিসিআর মাল্টা এই তবথযর আসধকাসরক উত্ি নয়। ইউএনএইিসিআর মাল্টা এই তথযটি আপনার কাবছ দে ভ্াষা আপসন বুঝবত িান তা উপলব্ধ করার জনয এবং 

এটি মাল্টায় িরণাথী এবং আশ্রয়প্রাথীবের মবধয ভ্া  কবর দনওয়ার জনয অনুবাে কবরবছন। COVID-19 ভ্যাকসিন িম্পবকে  আরও অনূসেত তবথযর জনয েয়া কবর সভ্সজট 

করুন 

https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta.  
িূে: স্বাস্থয প্রিার ও দরা  প্রসতবরাধ অসধেপ্তর, মাল্টা 

আবরা তবথযর জনয অনুগ্রহ কবর পসরেিেন করুন https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/vaccines.aspx. 

এই ওবয়বিাইটটি সনয়সমত প্রবয়াজন অনুিাবর আপবেট করা হয়। 

 
 

 

• আপসন যভে  ভিড -১৯ এর জনয ইভতেোি  হন তবব আপনার পুনরুদ্ধার হওয়া অবসধ আপনার ভ্যাকসিন গ্রহণ স্থস ত করা উসিত এবং আপনার লক্ষণগুসল শুরু 

হওয়ার কমপবক্ষ 4 িপ্তাহ পবর। 

ভনম্নভ ভখত COVID-19 িযো ভসন গ্রহযণর আয  তোযের ডোক্তোযরর সোযে  েো ে োর পরোমিভ কেও়েো হযে: 

েসে আপসন রক্ত পাতলা কবর ওষুধ খাবেন 

• েসে আপসন দকানও রক্তপাতজসনত বযাসধ বা স্বল্প সক্রয়াকলাবপর দেটবলটগুসল দভ্াব ন 

• এইিআইসভ্ আক্রান্ত বযসক্ত এবং ওষুধ গ্রহণকারী বযসক্তরা প্রসতবরাধ বযবস্থাটি েমন কবর তাবের ভ্যাকসিন গ্রহণ করবত উত্িাসহত করা হয় তবব ভ্যাকসিনটি 

গ্রহণ করার িময় তাবের সববিষজ্ঞবের িাবথ িঠিক িমবয়  াইে করার জনয তাবের পরামিে করা উসিত। 

 
 

 

অতীযত ক োভিড -১৯ এর জনয ইভতেোি  পরীক্ষো  রো ক োয যের িযো ভসন গ্রহণ  রো উভিত? 

 
প্রাকৃসতক িংক্রমণ দথবক প্রসতবরাধ ক্ষমতা কত সেন স্থায়ী হয় দি িম্পবকে  িঠিক তথয দনই িুতরাং, যোরো COVID-19 সংক্রমণ কেয  কসযর উযেযে তোযের 

সেোইয  িযো ভসন গ্রহযণর পরোমিভ কেও়েো হযে। 

https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta

