বাাংলা
কররোনোভোইরোস ররোগ ২০১৯ (রকোভভড-১৯) প্রভিররোরে রেরক ১১ বছর বয়সীরের রেরে
বযবহোররর জনয ফোইজোর-BIONTECH রকোভভড-১৯ টিকো সম্পরকে গ্রহণকোরী ও
রকয়োরভগভোররের জনয টিকোর িেযভিি
৫ রেরক ১১ বছর বয়রসর জনয

SARS-CoV-2 ফরে সৃষ্ট কররোনোভোইরোস ররোগ ২০১৯ (রকোভভড-১৯) প্রভিররোরে আপনোর
সন্তোনরক ফোইজোর-BioNTech রকোভভড-১৯ টিকো রেওয়ো হরে।
প্রোপক ও রকয়োরভগভোররের জনয এই টিকো িেযভিরি অনুর োভেি ফোইজোর-BioNTech
রকোভভড-১৯ টিকোর জনয িেযভিি অন্তভভক্ত
ে ররয়রছ যো ৫ রেরক ১১ বছর বয়সীরের
I
রেরে বযবহোররর জনয প্ররযোজয।
ফোইজোর-BioNTech রকোভভড-১৯ টিকো ৫ রেরক ১১ বছর বয়সীরের েুই-রডোরজর প্রোেভ ক
ভসভরজ প্রেোরনর জনয FDA রেরক EUA রপরয়রছ।
এছোড়োও ফোইজোর-BioNTech রকোভভড-১৯ টিকো রয সকে ৫ রেরক ১১ বছর বয়সী ভিশুর
ভনভেেষ্ট েররনর ররোগ প্রভিররোে ে িো েূবে
ে বরে ভিভিি হরয়রছ িোরেররক একটি িৃ িীয়
প্রোেভ ক ভসভরজ রডোজ প্রেোরনর জনয FDA রেরক EUA রপরয়রছ।
এই টিকা তথ্যরিটি ফাইজাি-BioNTech ককারিড-১৯ টিকাি ঝুুঁ রক ও উপকারিতা বুঝটত সাহায্য
কিাি জনয তথ্য িটয়টে, য্া আপনাি সন্তান কপটত পাটি কািণ বতিমাটন ককারিড-১৯-এি
মহামািী চলমান আটে। ককাটনা প্রশ্ন থ্াকটল আপনাি সন্তাটনি টিকা প্রদানকািীি সাটথ্ কথ্া
বলুন।
এই তথ্যরিি আপটডি কিা হটত পাটি। সবটিষ
ি
তথ্যরিটিি জনয, অনুগ্রহ কটি
www.cvdvaccine.com কদখুন।
আপনোর সন্তোন টিকো রনবোর আরগ আপনোর কী কী জোনো েরকোর
রকোভভড-১৯ কী?
ককারিড-১৯ কিাগ SARS-CoV-2 নামক একটি কটিানািাইিাটসি ফটল সৃটি হয়। এই িাইিাস
িটয়টে এমন ককাটনা বযর্িি সাংস্পটি আসাি
ি
মাধ্যটম আপরন ককারিড-১৯-এ আক্রান্ত হটত
পাটিন। এটি মূলত একটি শ্বাসতটেি কিাগ য্া অনযানয অঙ্গটক আক্রান্ত কিটত পাটি। ককারিড১৯ আক্রান্ত বযর্িটদি মটধ্য মৃদু উপসগ কথ্টক
ি
শুরু কটি গুরুতি অসুস্থতা কদখা কগটে, য্াি ফটল
মৃতযযও ঘটিটে। িাইিাটস আক্রান্ত হবাি ২ কথ্টক ১৪ রদন পি উপসগ কদখা
ি
রদটত পাটি। উপসটগিি
আপনাি সন্তাটনি বয়স ১২ বেি হটলও আপরন এই টিকা তথ্যরিি কপটত পাটিন। কয্সব রিশু তাটদি প্রথ্ম ও রিতীয়
কডাটজি মটধ্য ১১ বেি কথ্টক ১২ বেি বয়টস পড়টব, তািা প্রাথ্রমক রনয়টম একটি কডাজ পাটব, অনয কডাটজি জনয
পাটব: (১) ফাইজাি-BioNTech ককারিড-১৯ টিকা য্া ৫ কথ্টক ১১ বেি বয়সীটদি কেটে বযবহাটিি জনয অনুটমারদত;
অথ্বা (২) COMIRNATY (ককারিড-১৯ টিকা, mRNA) অথ্বা ফাইজাি-BioNTech ককারিড-১৯ টিকা ১২ বেি বা তাি
কবরি বয়সীটদি কেটে বযবহাটিি জনয অনুটমারদত।
I
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মটধ্য থ্াকটত পাটি: জ্বি বা ঠাণ্ডা; কারি; শ্বাসকি; ক্লারন্ত, কপরি বা িিীটি বযথ্া; মাথ্াবযথ্া; নতয ন
কটি স্বাদ বা ঘ্রাণির্ি হািাটনা; গলা বযথ্া; নাকবন্ধ হওয়া বা নাক রদটয় সরদি পড়া; বরম বরম িাব বা
বরম হওয়া; ডায়রিয়া।
EUA রবষয়ক আটিা তটথ্যি জনয, এই তথ্যরিটিি কিটষ “ জরুভর অবস্থোয় বযবহোররর
অনুর োেন (EUA) কী?” পরিটেদটি কদখুন।
আপনোর সন্তোন টিকো রনবোর আরগ আপভন আপনোর সন্তোরনর টিকো প্রেোনকোরীর কোরছ
কী কী উরেখ কররবন?
টিকো প্রেোনকোরীরক আপনোর সন্তোরনর সকে র ভডরকে অবস্থো জোনোন, যোর রেয
ররয়রছ আপনোর সন্তোরনর:
 ককাটনা অযালার্জি আটে রকনা
 মাটয়াকাডিাইটিস (হৃদ কপরিি প্রদাহ) বা কপরিকাডিাইটিস (হৃদয্টেি বাইটিি আবিটণি
প্রদাহ) আটে রকনা
 জ্বি আটে রকনা
 িি জমাি না বাুঁধ্াি সমসযা আটে রকনা অথ্বা িি পাতলাকািক ওষুধ্ কসবন কিটে রকনা
 কিাগ প্ররতটিাধ্ েমতা দূবলি অথ্বা এমন ককাটনা ওষুধ্ কসবন কিটে রকনা য্া আপনাি
সন্তাটনি কিাগ প্ররতটিাধ্ েমতা প্রিারবত কিটে
 গিিবতী
 বুটকি দুধ্ খাওয়াটে
 অনয একটি ককারিড-১৯ টিকা রনটয়টে
 ইনটজকিন কনবাি কািটণ কখটনা অজ্ঞান হটয় রগটয়টে রকনা
টিকো ভকভোরব রেওয়ো হয়?
ফাইজাি-BioNTech ককারিড-১৯ টিকা আপনাি সন্তানটক কপিীটত কদবাি ইনটজকিন রহটসটব
কদওয়া হটব।
এই টিকা ৩ সপ্তাটহি বযবধ্াটন, ২- কডাজ রসরিজ রহটসটব কদওয়া হটে। কয্সকল বযর্িি রনরদিি
ধ্িটনি দূবলি কিাগ প্ররতটিাধ্ বযবস্থা আটে রচরিত হটয়টে তাটদি জনয রিতীয় কডাটজি কমপটে
২৮ রদন পি একটি তৃতীয় প্রাথ্রমক রসরিজ কডাজ চালু কিা হটত পাটি।
এই টিকা সবাইটক সুিো রদটত পাটি না।
কোরো এই টিকো রনরবন নো?
আপনাি সন্তানটক এই টিকা কদওয়া য্াটব না য্রদ আপনাি সন্তাটনি:
 এই টিকাি আটগি ককাটনা কডাটজি পি গুরুতি অযালার্জিজরনত প্ররতর্ক্রয়া হটয় থ্াটক
 এই টিকাি কয্টকাটনা উপকিণ কথ্টক গুরুতি অযালার্জিজরনত প্ররতর্ক্রয়া হটয় থ্াটক।
এই টিকোর উপোেোনগুরেো কী কী?
এই টিকাি উপাদাটনি মটধ্য িটয়টে: mRNA, রলরপড ((4হাইটরার্িরবউিাইল)অযাজাএর্িল)রবস(কহটিন-৬,১-ডাইল)রবস(২-কহিাইলটডকানটয়ি), ২
[(পরলইরথ্রলন গ্লাইকল)-২০০০]-N,N-ডাইটিট্রাটডকাইলআরসিামাইড, ১,২-ডাইটেিইল-snগ্লাইটসটিা-3-ফসটফাটকারলন, এবাং ককাটলেটিল), কট্রাটমথ্ারমন, কট্রাটমথ্ারমন হাইটরাটক্লািাইড,
সুটক্রাজ, এবাং কসারডয়াম কক্লািাইড।
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এই টিকো ভক আরগ বযবহৃি হরয়রছ?
২০২০ সাটলি ১১ রডটসম্বি কথ্টক শুরু কটি এখন পয্ন্ত
ি EUA এি আওতায় ১২ বেি ও তাি কবরি
বয়সী কটয়ক রমরলয়ন মানুষ ফাইজাি-BioNTech ককারিড-১৯ টিকা রনটয়টে। একটি রক্লরনকাল
ট্রায়াটল, ৫ কথ্টক ১১ বেি বয়সী প্রায় ৩,১০০ জন মানুষ ফাইজাি-BioNTech ককারিড-১৯ টিকাি
কমপটে ১ টি কডাজ রনটয়টেন। অনযানয রক্লরনকাল ট্রায়াটল, ১২ বেি ও তাি কবরি বয়সী প্রায়
২৩,০০০ মানুষ এই টিকাি কমপটে ১ টি কডাজ রনটয়টেন। ৫ কথ্টক ১১ বেি বয়সী রিশুটদি
কেটে বযবহাটিি জনয অনুটমারদত এই টিকাি মটধ্য একই mRNA এবাং রলরপড িটয়টে তটব ১২
বেি বা তাি কবরি বয়সী বযর্িটদি কেটে EUA-এি অধ্ীটন বযবহৃত টিকাি তয লনায় রবরিন্ন রনর্িয়
উপাদান িটয়টে য্া রক্লরনকাল ট্রায়াটল গটবষণা কিা হটয়টে। রবরিন্ন রনর্িয় উপাদাটনি বযবহাি
কিরিজাটিটিড তাপমাোয় টিকাটক রস্থরতিীল িাখটত সাহায্য কটি এবাং ফমুটলিনটি
ি
সহটজই ৫
কথ্টক ১১ বেি বয়সীটদি উপয্ুি কডাজ সিবিাহ কিাি জনয প্রস্তুত কিা কয্টত পাটি।
এই টিকোর সুভবেোগুরেো কী কী?
এই টিকাটক ককারিড-১৯ প্ররতটিাধ্ কিটত কদখা কগটে।
ককারিড-১৯-এি রবরুটে সুিোি সময়কাল এখটনা জানা য্ায়রন।
এই টিকোর ঝুঁু ভকগুরেো কী কী?
এই টিকাি ফটল গুরুতি অযালার্জিজরনত প্ররতর্ক্রয়া কদখা কদবাি সামানয সম্ভাবনা িটয়টে।
সাধ্ািণত এই টিকাি একটি কডাজ কনবাি কটয়ক রমরনি কথ্টক এক ঘণ্টাি মটধ্য গুরুতি
অযালার্জিজরনত প্ররতর্ক্রয়া কদখা রদটত পাটি। এই কািটণ, টিকা প্রদানকািী আপনাি সন্তানটক
টিকাদাটনি পি পয্টবেটণি
ি
জনয আপনাি সন্তান কয্ স্থাটন টিকা রনটয়টে কসখাটনই তাটক
থ্াকটত বলটত পাটি। গুরুতি অযালার্জিজরনত প্ররতর্ক্রয়াি মটধ্য থ্াকটত পাটি:
 শ্বাসকি
 মুখ ও গলা ফুটল য্াওয়া
 দ্রুত হৃদস্পন্দন
 পুটিা িিীটি অস্বর্িকি ফুসকুরড়
 মাথ্া কঘািা এবাং দূবলতা
ি
এই টিকা গ্রহণকািী রকেয বযর্িি কেটে মাটয়াকাডিাইটিস (হৃদটপরিি প্রদাহ) এবাং কপরিকাডিাইটিস
(হৃদয্টেি বাইটিি আবিটণি প্রদাহ) ঘিটত কদখা কগটে। এসব বযর্িি অরধ্কাাংটিি কেটে,
টিকাি রিতীয় কডাজ গ্রহটণি কটয়ক রদটনি মটধ্য উপসগগুটলা
ি
শুরু হটয়টে। এমনিা ঘিাি
সম্ভাবনা খুবই কম। টিকা কনবাি পি আপনাি সন্তাটনি রনম্নরলরখত উপসটগিি কয্টকাটনা একটি
কদখা রদটল তাৎেরণকিাটব কমরডটকল সহায়তা রনন:
 বুটক বযথ্া
 শ্বাসকি
 দ্রুত-স্পন্দন, বুক ধ্ড়ফড় কিা, বা অস্বািারবক হৃদস্পন্দন অনুিব কিা
এই টিকাি কেটে কয্সব পাশ্ব প্ররতর্ক্রয়া
ি
কদখা কগটে তাি মটধ্য িটয়টে:
 গুরুতি অযালার্জিজরনত প্ররতর্ক্রয়া
 সাধ্ািণ অযালার্জিজরনত প্ররতর্ক্রয়া কয্মন ফুসকুরড়, চযলকারন, কফালা িাব, বা মুখ ফুটল
য্াওয়া
 মাটয়াকাডিাইটিস (হৃদটপরিি প্রদাহ)
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কপরিকাডিাইটিস (হৃদয্টেি বাইটিি আবিটণি প্রদাহ)
ইনটজকিন কনবাি জায়গায় বযথ্া
ক্লারন্ত
মাথ্াবযথ্া
কপরিি বযথ্া
ঠাণ্ডা
জটয়টে বা গাুঁটি বযথ্া
জ্বি
ইনটজকিন কনবাি জায়গা ফুটল য্াওয়া
ইনটজকিন কনবাি জায়গা লালটচ হওয়া
বরম বরম িাব
অসুস্থতা অনুিব কিা
লরসকা গ্ররি ফুটল য্াওয়া (রলম্ফাটডটনাপযারথ্)
েুধ্ামন্দা
ডায়রিয়া
বরম বরম িাব
বাহুটত বযথ্া
টিকাি ইনটজকিন কনবাি কািটণ অজ্ঞান হটয় য্াওয়া

এগুটলা এই টিকাি সম্ভাবয সকল পাশ্ব প্ররতর্ক্রয়া
ি
নাও হটত পাটি। জটিল ও অপ্রতযারিত পাশ্ব ি
প্ররতর্ক্রয়া কদখা রদটত পাটি। রক্লরনকাল ট্রায়াটল এই টিকাি পাশ্ব প্ররতর্ক্রয়াগুটলা
ি
রনটয় এখটনা
গটবষণা কিা হটে।
পোর্শ্ প্রভিক্র
ে
িয়োর বযোপোরর আ োর কী করো উভিি?
আপনাি সন্তান গুরুতি অযালার্জিজরনত প্ররতর্ক্রয়াি সম্মুখীন হটল, 9-1-1 এ কল করুন, অথ্বা
রনকিস্থ হাসপাতাটল য্ান।
য্রদ আপনাি সন্তাটনি এমন ককাটনা পাশ্ব প্ররতর্ক্রয়া
ি
কদখা কদয় য্া তাটক অস্বর্ি রদটে অথ্বা
কসটি য্াটে না কসটেটে টিকা প্রদানকািী বা আপনাি সন্তাটনি স্বাস্থযটসবা প্রদানকািীটক কল
করুন।
FDA/CDC টিকাি রবরূপ প্ররতর্ক্রয়া রিটপাটিি াং রসটেমটক (VAERS) টিকাি পাশ্ব প্ররতর্ক্রয়াগুটলা
ি
জানান। VAERS এি রবনামূটলয কল কিাি নম্বি 1-800-822-7967 অথ্বা অনলাইটন জানান
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এই টঠকানায়। অনুগ্রহ কটি রিটপািি ফটমিি #১৮ নম্বি
বটিি প্রথ্ম লাইটন "Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA" অন্তিযি
ি করুন।
এোড়াও, আপরন রনটম্ন প্রদত্ত কয্াগাটয্াটগি তথ্য বযবহাি কটি Pfizer Inc.-এি পাশ্ব ি
প্ররতর্ক্রয়াগুটলা জানাটত পাটিন।
ওরয়বসোইি

ফযোক্স নম্বর

www.pfizersafetyreporting.com

1-866-635-8337

রিভেরফোন নম্বর
1-800-438-1985

এোড়াও আপনাটক V-safe-এ তারলকািযি হবাি সুটয্াগ কদওয়া হটত পাটি। V-safe একটি নতয ন
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ঐর্েক স্মািি টফান রিরত্তক িযল য্া ককারিড-১৯ টিকাদাটনি পি সম্ভাবয পাশ্ব প্ররতর্ক্রয়া
ি
িনাি
কিটত কিিি বাতিা এবাং ওটয়ব সাটিি/জরিপ বযবহাি কটি টিকা গ্রহণকািী কলাকটদি সাটথ্
কয্াগাটয্াগ কটি। V-safe এি র্জজ্ঞারসত প্রশ্ন CDC কক ককারিড-১৯ টিকাি সুিো পয্টবেটণ
ি
সাহায্য কটি। এোড়াও V-safe প্রটয়াজন হটল রিতীয়-কডাটজি রিমাইিাি কদয় এবাং
অাংিগ্রহণকািীিা ককারিড-১৯ টিকাদাটনি পি ককাটনা উটেখটয্াগয স্বাস্থয প্রিাটবি কথ্া জানাটল
CDC কতৃক
ি সিাসরি কিরলটফাটন ফটলা-আপ সিবিাহ কটি। রকিাটব সাইন আপ কিটবন কস
রবষটয় আটিা তটথ্যি জনয, রির্জি করুন: www.cdc.gov/vsafe।
আভ আ োর সন্তোনরক ফোইজোর-BioNTech রকোভভড-১৯ টিকো নো রেওয়োরি িোইরে কী
হরব?
EUA এি আওতায়, টিকা গ্রহণ বা প্রতযাখযান কিাি সুটয্াগ িটয়টে। আপরন আপনাি সন্তানটক
এটি না কদয়াি রসোন্ত রনটলও, আপনাি সন্তাটনি স্বািারবক কমরডটকল কসবায় ককাটনা পরিবতিন
হটব না।
রকোভভড-১৯ প্রভিররোরের জনয ফোইজোর-BioNTech রকোভভড-১৯ টিকোর পোিোপোভি
অনযোনয ভবকল্প উপেভয ররয়রছ কী?
৫ কথ্টক ১১ বেি বয়সী রিশুটদি কেটে, জরুরি অবস্থায় বযবহাটিি অনুটমাদটনি আওতায় আি
ককাটনা ককারিড-১৯ টিকা উপলিয কনই এবাং ককাটনা অনুটমারদত ককারিড-১৯ টিকা কনই।
আ োর সন্তোন ভক অনযোনয টিকোর সোরে একই স রয় ফোইজোর-BIONTECH রকোভভড-১৯
টিকো গ্রহণ কররি পোররব?
অনযানয টিকাি সাটথ্ একই সমটয় ফাইজাি-BioNTech ককারিড-১৯ টিকা প্রটয়াটগি রবষটয় FDA-ি
কাটে এখনও তথ্য জমা কদওয়া হয়রন। আপরন য্রদ আপনাি সন্তানটক অনযানয টিকাি সাটথ্
ফাইজাি-BioNTech ককারিড-১৯ টিকা কদওয়াি কথ্া রবটবচনা কটিন তাহটল আপনাি সন্তাটনি
স্বাস্থযটসবা দানকািীি সাটথ্ রবকল্প রনটয় আটলাচনা করুন।
আ োর ভিশুর ররোগ প্রভিররোে ে িো েূবে
ে হরে রসরেরে কী হরব?
আপনাি সন্তাটনি কিাগ প্ররতটিাধ্ েমতা দূবলি হটল, আপনাি সন্তানটক টিকাি তৃতীয় কডাজ
কদবাি সুটয্াগ কদওয়া হটত পাটি। তৃতীয় কডাজটি এখনও প্ররতটিাধ্ েমতা দূবলি বযর্িটদি কেটে
ককারিড-১৯-এি সম্পূণ অনাক্রমযতা
ি
সিবিাহ কিটত পাটি না এবাং আপনাি সন্তাটনি ককারিড১৯ প্ররতটিাটধ্ সাহায্য কিাি জনয িািীরিক সতকিতা বজায় িাখা অবযাহত িাখটত হটব। এোড়াও,
আপনাি সন্তাটনি ঘরনষ্ঠজনটদি য্থ্ায্থ্িাটব টিকা গ্রহণ সম্পন্ন কিটত হটব।
গভেোবস্থো বো বুরকর েুে খোওয়োরনোর রেরে কী হরব?
আপনাি সন্তান য্রদ গিিবতী হটয় থ্াটকঅথ্বা বুটকি দুধ্ খায়, তাহটল আপনাি স্বাস্থযটসবা
প্রদানকািীি সাটথ্ রবকল্পগুটলা রনটয় আটলাচনা করুন।
এই টিকোর ফরে আ োর সন্তোরনর ভক রকোভভড-১৯ হরি পোরর?
না। এই টিকায় SARS-CoV-2 কনই এবাং এি ফটল আপনাি সন্তাটনি ককারিড-১৯ হটব না।
আপনোর সন্তোরনর টিকোকোডে সংরেণ করুন
আপনাি সন্তান প্রথ্ম কডাজ কনবাি পি, আপনাি সন্তাটনি টিকাি পটিি কডাজ(গুটলা) রনটত
কখন আসটত হটব তা কদখাটনাি জনয আপরন একটি টিকাকাডি পাটবন। আপনাি সন্তানটক
আবাি রনটয় আসাি সময় টিকাকাডি আনটত িযলটবন না।
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অভিভরক্ত িেয
আপনাি প্রশ্ন থ্াকটল, ওটয়বসাইটি য্ান অথ্বা রনটচ প্রদত্ত কিরলটফান নম্বটি কল করুন।
সবটিষ
ি
তথ্যরিটি অযাটিস কপটত, অনুগ্রহ কটি রনটচ প্রদত্ত QR ককাডটি স্ক্যান করুন।
রলোবোে ওরয়বসোইি
www.cvdvaccine.com

রিভেরফোন নম্বর

1-877-829-2619
(1-877-VAX-CO19)

আভ ভকভোরব আররো জোনরি পোভর?
 আপনাি টিকা প্রদানকািীটক র্জটজ্ঞস করুন।
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html-এ রগটয় CDC রির্জি করুন।
 https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm- legal-regulatoryand-policy-framework/emergency-use-authorization-এ রগটয় FDA রির্জি করুন।
 আপনাি স্থানীয় বা কেটিি জনস্বাস্থয রবিাটগ কয্াগাটয্াগ করুন।
আ োর সন্তোনরক টিকোেোরনর িেয রকোেোয় সংরেণ করো হরব?
টিকা প্রদানকািী আপনাি কেি/স্থানীয় এখরতয়াটিি টিকাদান তথ্য রসটেম (IIS) বা অনযানয
মটনানীত রসটেটম আপনাি সন্তাটনি টিকাদাটনি তথ্য অন্তিযি
ি কিটত পাটি। এটি রনর্িত
কিটব কয্ আপনাি সন্তান রিতীয় কডাটজি জনয আবাি এটল একই টিকা পাটব। IIS সম্পটকি আটিা
তটথ্যি জনয রির্জি করুন: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.
রকোভভড-১৯ টিকো গ্রহরণর জনয ভক আ োর কোছ রেরক ভক রকোনও ভফ রনওয়ো হরব?
না। বতিমাটন, প্রদানকািী টিকাি কডাটজি জনয আপনাি কাে কথ্টক অথ্ রনটত
ি
পািটব না এবাং
শুধ্ুমাে ককারিড-১৯ টিকা গ্রহণ কিটল আপনাটক আউি-অব-পটকি টিকা প্রদান রফ বা অনয
ককাটনা রফ রদটত হটব না। তটব, টিকা প্রদানকািী এমন একটি কপ্রাগ্রাম বা প্ল্যান কথ্টক য্থ্ায্থ্
বযয়পূিণ চাইটত পাটি য্া টিকা গ্রহণকািীি জনয ককারিড-১৯ টিকা প্রদাটনি রফ (বযর্িগত বীমা,
কমরডটকয়াি, কমরডটকইড, স্বাস্থয সাংস্থান এবাং কসবা প্রিাসন [HRSA] বীমাহীন গ্রহণকািীটদি জনয
ককারিড-১৯ আনইনরিওিড কপ্রাগ্রাম)।
সরেহজনক প্রিোরণোর জনয আভ রকোেোয় অভভরযোগ জোনোরি পোভর?
CDC ককারিড-১৯ টিকাদান কমসূি রচ আবিযকীয়তাি কয্টকাটনা সম্ভাবয লঙ্ঘটনি রবষটয় সটচতন
হওয়া বযর্িটদি 1-800-HHS-TIPS-এ য্ুিিাষ্ট্র স্বাস্থয ও মানব কসবা রবিাটগ, ইন্সটপক্টি কজনাটিটলি
কায্ালটয়,
ি
অথ্বা https://TIPS.HHS.GOV.-এ অরিটয্াগ জানাটত উৎসারহত কিা হয়।
পোল্টো বযবস্থো ভহরসরব আঘোরির েভিপূরণ ক সূ
ে ভি কী?
পাল্টা বযবস্থা রহটসটব আঘাটতি েরতপূিণ কমসূি রচ (CICP) একটি কফডাটিল কমসূি রচ য্া এই
টিকাসহ রকেয রনরদিি ওষুধ্ বা টিকাি ফটল গুরুতিিাটব আহত হটয়টে এমন বযর্িটদি রচরকৎসা
কসবাি খিচ ও অনযানয রনরদিি বযটয়ি জনয অথ্ প্রদান
ি
কিটত সাহায্য কিটত পাটি। সাধ্ািণত,
টিকা গ্রহটণি তারিখ কথ্টক এক (১) বেটিি মটধ্য CICP-কত একটি দারব জমা রদটত হটব। এই
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কমসূি রচ সম্পটকি আটিা জানটত, রির্জি করুন www.hrsa.gov/cicp/ অথ্বা 1-855-266-2427
নম্বটি কল করুন।
জরুভর অবস্থোয় বযবহোররর অনুর োেন (EUA) কী?
জরুরি অবস্থায় বযবহাটিি অনুটমাদন (EUA) এমন একটি প্রর্ক্রয়া য্া বতিমান ককারিড-১৯
মহামািীি মটতা জনস্বাটস্থযি জরুরি অবস্থাি সময় টিকাসহ রচরকৎসা পণযগুটলাি প্রাপযতা এবাং
বযবহািটক সহজতি কটি কতাটল। একটি EUA স্বাস্থয ও মানব কসবা সরচব (HHS) কতৃক
ি কঘাষণা িািা
সমরথ্তি হয় কয্ ককারিড-১৯ মহামািীি সময় ওষুধ্ এবাং বাটয়ালর্জকযাল পটণযি জরুরি বযবহািটক
নযায্যতা কদওয়াি জনয পরিরস্থরত রবদযমান।
FDA একটি EUA জারি কিটত পাটি য্খন রনরদিি মানদণ্ড পূিণ কিা হয়, য্াি মটধ্য িটয়টে ককাটনা
উপয্ুি, অনুটমারদত, রবকল্প উপলব্ধ কনই। উপিন্তু, FDA'ি রসোন্তটি উপলিয ববজ্ঞারনক প্রমাণ
সমটগ্রি উপি রিরত্ত কটি বতরি কিা হটয়টে য্া কথ্টক কদখা য্ায় কয্ পণযটি ককারিড-১৯ মহামািীি
সময় ককারিড-১৯ প্ররতটিাটধ্ি জনয কায্কি
ি হটত পাটি এবাং পণযটিি জ্ঞাত ও সম্ভাবয উপকারিতা
পণযটিি জ্ঞাত ও সম্ভাবয ঝুুঁ রকটক অরতক্রম কটি। ককারিড-১৯ মহামারিি সময় কিাগীটদি
রচরকৎসায় পণযটি বযবহাি কিাি অনুটমাদন কদওয়াি জনয এই সকল মানদণ্ড অবিযই পূিণ
কিটত হটব।
ফাইজাি-BioNTech ককারিড-১৯ টিকাি জনয এই EUA সমাপ্ত হটব য্খন HHS সরচব রনধ্ািণ
ি
কিটবন কয্ EUA সমথ্নি কিাি মটতা পরিরস্থরত আি কনই অথ্বা য্খন পণযটিি অনুটমাদটনি
রস্থরতটত ককাটনা পরিবতিন হটব কয্টেটে EUA আি প্রটয়াজন হটব না।

প্রস্তুতকািক
Pfizer Inc., New York, NY 10017
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany
এি জনয প্রস্তুতকৃত

রচরকৎসা কসবা প্রদানকািী(কদি) কতৃক
ি সটঠক টিকাদাটনি
রস্থরত তথ্য, টিকাদান মূলযায়ন এবাং িরবষযত টিকাদাটনি জনয
প্রিারবত সময়সূচী রনধ্ািটণি
ি
জনয, তথ্য রমরিগান ককয়াি
ইমপ্রুিটমে কির্জরিটত পাঠাটনা হটব। বযর্িি তাি রচরকৎসা
কসবা প্রদানকািীটক কির্জরিটত টিকাদাটনি তথ্য কপ্রিণ না
কিটত অনুটিাধ্ কিাি অরধ্কাি আটে।
mRNA টিকা (ফাইজাি ও মডানাি
ি বতরি) উৎপাদন বা বতরি
কিাি জনয ভ্রূণ ককাষ লাইন বযবহাি কটিরন। তটব, উৎপাদন
ও প্রস্তুটতি আটগ কায্কারিতা
ি
রনর্িত কিাি জনয ভ্রূণ ককাষ
লাইন প্রাথ্রমক পয্াটয়
ি বযবহাি কিা হটয়রেল।

LAB-1486-2.1
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ইটলক্ট্ররনক কমরডটকল কিকডি/টিকাদান তথ্য রসটেটমি জনয টিকা
গ্রহণকািীটক এই তথ্যরিি সিবিাহ কিা হটয়টে তা কযাপচাি কিাি
জনয এটি স্ক্যান করুন।
GDTI: 0886983000424

MDHHS-PUB-1298(1)BE
অনুটমাদন: P. H. S., আইন ৪২, ধ্ািা ২১২৬।
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