
আজই আপনার শিশুকে টিো দিন!  
COVID-19 টিোসমহূ 5 থেকে 17 বছর বয়সী শিশুকির জন্য উপলব্ধ।

একটি টিকাদান ককন্দ্র খঁুজে কেজে, nyc.gov/vaccinefinder এ যান অথবা 877-829-4692 এ কল 
করুন। আেনার শিশুর স্াস্থ্য েররচয্া প্রদানকারীর সাজথও কথা বলজে োজরন কয োরা টিকা প্রদান করজে 

রকনা। আেনার ককাজনা প্রশ্ন থাকজল, 212-268-4319 নম্বজর কল করুন।

1। শিশুকির েতগুকলা থ�াজ প্রকয়াজন হকব?
টিকাটির প্রাথরিকভাজব দুটি ক�াে প্রজ�ােন হ�। রকেু শিশুর েনথ্য বুস্ার ক�ােসিূজহরও সুোররি করা হ�।

2। টিোটি থে দনরাপি ও শিশুকির জন্য োজ েকর তা আমরা েীভাকব জানব?
টিকাটি হাোর হাোর শিশুজদর িজ্থ্য গজবষণা করা হজ�জে এবং কদখা কগজে কসটি অেথ্যন্ত রনরােদ এবং কায্কর। প্রটরি�াটি 
িারক্ন যুক্তরাষ্ট্র খাদথ্য এবং ওষু্ প্রিাসন, অনথ্যানথ্য সংস্া এবং কবসরকারর রবজিষজ্ঞ দ্ারা অেথ্যন্ত িজনাজযাগ সহকাজর েয্জবক্ষণ 
করা হজ�জে। টিকাটি যুক্তরাষ্টষ্ট্র লক্ষ লক্ষ শিশুজদর প্রদান করা হজ�জে এবং গজবষণা� কদখা কগজে কয টিকাগুজলা হাোর হাোর 
হাসোোজল ভরে্ হও�া ও িৃেুথ্যর ঘিনা প্ররেজরা্ কজরজে।

3। পার্শ্ব প্রততটরিয়াগুকলা েী েী? একত দে ব্যো লাকে?
শিশুরা বড়জদর িজো একই োর্্ প্ররেটরি�া� কভাজগ। টিকাটি কনও�ার সি� োজদর অনথ্যানথ্য 
ইজজেকিন কনও�ার িজোই একিু বথ্যথা লাগজে োজর। েজর, োজদর হাজে কযখাজন ইজজেকিনটি 
কনও�া হজ�জে কসখাজন বথ্যথা থাকজে োজর, ক্ান্ত লাগজে োজর বা বথ্যথা হজে োজর, িাথা যন্ত্রণা 
হজে োজর বা জ্বর আসজে োজর। িরীর কয প্ররেরক্ষা গজড় েুলজে এগুজলা োরই লক্ষণ। োর্্ 
প্ররেটরি�াগুজলা সা্ারণে এক কথজক দুই রদন থাজক। 

হৃৎপেজডের প্রদাহ (িাজ�াকা�্াইটিস) ও এর চারোজির টিসুথ্যর প্রদাহ (কেররকা�্াইটিজসর) 
সািানথ্য ঝঁুরক আজে। কবশিরভাগ িানুষই ওষু্ ও রবশ্াজির ের দ্রুে কসজর ওজেন। গুরুের োর্্ 
প্ররেটরি�াসিূহ রবরল, এবং COVID-19 এর ঝঁুরক এর কচজ� অজনক কবশি।

• টিোগুকলা দনরাপি, োেশ্বের ও দবনামকূল্যর! টিকা োও�ার েনথ্য আেনার স্াস্থ্য বীিা থাকজে হজব না অথবা 
কাউজক আেনার অরভবাসন স্স্রে োনাজে হজব না। টিকা কদও�া হজছে আেনার সন্তানজক, েররবারজক ও আেনার 
সম্প্রদা�জক COVID-19 কথজক বাঁচাজনার কসরা উো�। যুক্তরাষ্টষ্ট্র 27 রিপল�জনরও কবশি শিশুজক টিকা কদও�া 
হজ�জে, যার িজ্থ্য রজ�জে NYC এর শিশুজদর দুই-েৃেী�াংজিরও কবশি।

• শিশুকির ও বড়কির COVID-19 এ আরিান্ত হওয়ার সম্াবনা এেই রেম। যুক্তরাষ্টষ্ট্র 12 রিপল�জনরও কবশি 
শিশু COVID-19 এ আরিান্ত হজ�জে। 

• শিশুরা COVID-19 এর ফকল অত্যন্ত অসসু্থ হকয় পড়কত পাকর। যুক্তরাষ্টষ্ট্র 100,000 এরও কবশি শিশু 
হাসোোজল ভরে্ হজ�জে, এবং 1,000 এরও কবশি িারা কগজে।

• শিশুরা িীরশ্বস্থায়ী COVID এবং অন্যান্য জটিলতায় আরিান্ত হকত পাকর।

• শিশুরা অন্যকির মক্্য COVID-19 ছড়াকত পাকর, এিনরক োজদর রনজেজদর ককাজনা উেসগ্ না থাকজলও।
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https://vaccinefinder.nyc.gov/locations


4। টিো দনকল দে তা আমার শিশুর রজঃচরিকে অেবা ভদবষ্যকত তাকির এেটি সন্তান হওয়ার সম্াবনাকে (উবশ্বরতা) 
প্রভাদবত েরকত পাকর?

রেঃচরিসিূহ অজনক কারজণই েররবরে্ে হজে োজর, কযিন িানটসক চাে, এবং ঘুি, খাবার ও েীবনযাত্া� েররবে্ন। একটি 
সাম্প্ররেক গজবষণা� কদখা কগজে কয রকেু িানুষ টিকাকরজণর ের োজদর রেঃচষ্টরি স্ল্পস্া�ী েররবে্ন লক্ষথ্য কজরজেন (এক কথজক 
দুটি চরি)। রেঃচষ্টরি স্ল্পস্া�ী েররবে্জনর ফজল উব্রোেরনে সিসথ্যার সৃটটি হ� না। 

COVID-19 টিকার সাজথ উব্রোর সিসথ্যার সম্পক্ রবষজ� দাবীগুজলার সেজক্ষ ককাজনা ববজ্ঞারনক প্রিাণ কনই। গজবষণা� কদখা 
কগজে কয যারা COVID-19 টিকাসিূহ গ্রহণ কজরজেন োরা টিকা না কনও�া বথ্যটক্তজদর িে একই হাজর সন্তান গ্রহণ করজে সক্ষি 
হজ�জেন। করাগ রন�ন্ত্রণ ও প্ররেজরাজ্র ককন্দ্র এবং অনথ্যানথ্য রবজিষজ্ঞরা বজলন কয ভরবষথ্যজে সন্তান রনজে চান এিন বথ্যটক্তজদর েনথ্য 
টিকা কনও�া রনরােদ।

5। আমার পদরবাকরর থোকনা �াক্ার থনই। আমার থোকনা প্রশ্ন োেকল োকে থফান েরব?
টিকাগুপল সম্পজক্ আজরা েজথথ্যর েনথ্য, nyc.gov/covidvaccine এবং cdc.gov/covidvaccine কদখুন। আেনার প্রশ্ন 
থাকজল বা একেন NYC Health + Hospitals �াক্তার খঁুজে কেজে আেরন 311 বা 212-268-4319 এ-ও কল করজে 
োজরন। অরভবাসন স্স্রে বা অথ্ প্রদাজনর ক্ষিো রনরব্জিজষ েররচয্া কদও�া হ�।

6। শিশুকির দে টিো দনকত অনমুততর প্রকয়াজন আকছ? তাকির দে পদরচয়পত্র বা অন্য থোকনা �েুকমন্ট িরোর হকব?
হাঁ। একেন পেোিাো বা অরভভাবকজক অবিথ্যই সিরীজর উেস্স্ে কথজক, কফাজন, বা পলশখেভাজব সম্মরে রদজে হজব। টিকাকরণ 
সাইজির কাজে োজদর আবিথ্যকোর কথা কেজন রনন। 15 বের ও োর কিব�সী শিশুজদর সাজথ অবিথ্যই একেন পেোিাো বা 
অরভভাবক অথবা পেোিাো বা অরভভাবজকর রনব্াস্চে একেন প্রাপ্তব�স্কজক থাকজে হজব।

যরদ ব�জসর প্রিাণ, কযিন একটি েররচ�েত্ বা েন্ম সনদ থাজক োহজল ো রনজ� আসুন। যরদ না থাজক, োহজল আেরন আেনার 
শিশুর ব�স সেথ্যার�ে করজে োরজবন। 

7। আমার শিশুর এেটি স্াস্থ্যেত সমস্যা আকছ। এর পকরও দে তাকির টিো থনওয়া উতচৎ হকব?
হাঁ। প্রকৃেেজক্ষ, হাঁোরন, �া�াজবটিস, সূ্লো, এবং অনথ্যানথ্য স্াস্থ্যগে সিসথ্যা আজে এিন শিশুজদর েনথ্য টিকা কনও�া আজরা কবশি 
গুরুত্বেূণ্ কযজহেু এই সিসথ্যাগুজলা োজদর COVID-19 এর ফজল গুরুেরভাজব অসুস্ হজ� েড়ার ঝঁুরক বৃস্ধি করজে োজর। 
শু্ুিাত্ কয কারজণ ককউ টিকা রনজে অোরগ হজে োজর ো হল টিকার ককাজনা একটি উোদাজনর প্ররে োজদর অথ্যালারে্ থাকা।

8। শিশুকির দে টিো থেকে COVID-19 হকত পাকর? 
না। কয ভাইরাসটি COVID-19 এর কারণ ো COVID-19 টিকাটির িজ্থ্য কনই।

9। আমার সন্তাকনর COVID-19 হকয়তছল। এর পকরও দে তাকির টিো থনওয়া উতচৎ হকব? 
হাঁ। টিকা রনজল ো আবারও COVID-19 এ আরিান্ত হও�া এবং এবং যরদ আেরন আরিান্ত হন োহজল অেথ্যন্ত অসুস্ হও�ার 
ঝঁুরক করিজ� প্রিাটণেভাজব বাড়রে সুরক্ষা প্রদান কজর।

10। আমার সন্তান দে এটি অন্যান্য টিোর সাকে এেই সমকয় দনকত পারকব? 
হাঁ। শিশুরা অনথ্যানথ্য টিকার সাজথ একই সিজ�, অথবা োর আজগ বা েজর কয ককাজনা সিজ� একটি COVID-19 টিকা রনজে োরজব।
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https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-be.page
http://cdc.gov/covidvaccine

