!হীতা ও পিরচয,াকারীেদর জন2 ভ2াকিসেনর তথ2 স67ক8ত তথ2প9
কেরানাভাইরাস &রাগ 2019 (&কািভড-19) 6িতেরােধ, 8াইকভ1া9 (&কািভড-19 ভ1াকিসন, mRNA),
মডান;া &কািভড-19 ভ1াকিসন এবং মডান;া, বাইভ1ােল> (মূল ও অিমBন BA.4/BA.5) সCেD

6 বছর বা তা &বিশ বয়সী &লাকজেনর জন1
SARS-CoV-2-এর কারেণ সৃ) কেরানাভাইরাস -রাগ 2019 (-কািভড-19) 1িতেরােধ আপনােক 6াইকভ7া8
(-কািভড-19 ভ7াকিসন, mRNA), মডান:া -কািভড-19 ভ7াকিসন বা মডান:া -কািভড-19 ভ7াকিসন, বাইভ7ােল=
(মূল ও অিমAন BA.4/BA.5)-এর -যেকােনা একC অফার করা হেF, -যGেলা এর পর -থেক মডান:া -কািভড-19
ভ7াকিসন, বাইভ7ােল= িহেসেব উেJখ করা হেয়েছ।
Nহীতা ও পিরচয:াকারীেদর জন7 এই ভ7াকিসেনর তথ7 সSTকUত তথ7পVCেত 6 বছর বা তার -বিশ বয়সী
-লাকজেনর জন7 ব7বহার সSTকUত অনুেমািদত মডান:া -কািভড-19 ভ7াকিসন এবং অনুেমািদত মডান:া
-কািভড-19 ভ7াকিসন, বাইভ7ােল=-এর তথ7পV থাকার পাশাপািশ 12 বছর বা তার -বিশ বয়সী -লাকজেনর
ব7বহােরর জন7 FDA-এর লাইেসZ1া[ ভ7াকিসন 6াইকভ7া8 (-কািভড-19 ভ7াকিসন, mRNA) সSTকUত
তথ7ও রেয়েছ।1
FDA-এর অনুেমািদত 6াইকভ7া8 (-কািভড-19 ভ7াকিসন, mRNA) এবং 12 বছর বা তার -বিশ বয়সী
-লাকজেনর -\েV জর]ির ব7বহােরর অনুমিতর (EUA) জন7 অনুেমািদত মডান:া -কািভড-19 ভ7াকিসনGেলা
অদলবদল কের ব7বহার করা যােব যখন তােদর িনেদ:শনাবলী যথাযথভােব ব7বহার করা হেব।2
6াইকভ7া8 (-কািভড-19 ভ7াকিসন, mRNA) হেলা ModernaTX, Inc. কত^:ক 1_তক^ত একC FDA-অনুেমািদত
-কািভড-19 ভ7াকিসন। এC 18 বছর বা তার -বিশ বয়সী -লাকজেনর -\েV -কািভড-19 1িতেরােধর জন7 দুই-ডােজর িসিরজ িহেসেব অনুেমাদন করা হেয়েছ। এC EUA-এর অধীেন িন`িলিখত -\VGেলার জন7ও
অনুেমাদন করা হেয়েছ:
• 12 বছর -থেক 17 বছর বয়সী ব7িaেদরেক একC দুই--ডােজর 1াথিমক িসিরজ িদেত; এবং
• 12 বছর বা তদূb: বয়সী যারা িনTদU) ধরেনর -রাগ1িতেরাধ \মতা কম বেল িনধ:ািরত হেয়েছন তােদর
জন7 একC ত^তীয় 1াথিমক িসিরজ -ডাজ িদেত।

1আপনার

স'ােনর বয়স 5 বছর হেলও আপিন ভ1াকিসেনর তথ1 স5িলত এই তথ1প89 :পেত পােরন। িশ<রা যারা >াইমাির িসিরেজর :ডাজদু'9র মােঝ 5

:থেক 6 বছর বয়েস :পEFছােব, তারা (1) 6 মাস :থেক 5 বছর বয়সীেদর জন1 অনুেমািদত মডানIা :কািভড -19 ভ1াকিসন অথবা (2) 6 বছর :থেক 11 বছর
বয়সীেদর জন1 অনুেমািদত মডানIা :কািভড -19 ভ1াকিসন :পেত পাের।
>াথিমক িসিরেজর দু9 :ডােজর মেধ1 :যসকল িশ< 11 বছর :থেক 12 বছের পদাপIণ কের, তারা >াথিমক িসিরেজর :যেকােনা :ডােজর জন1 :যেকােনা
এক9 Lহণ করেত পাের: (1) 6 :থেক 11 বছর বয়সী িশ<র ব1বহােরর জন1 অনুেমািদত মডানIা :কািভড-19 ভ1াকিসন; অথবা (2) 12 বছর ও তার
:বিশ বয়সী িশ<র জন1 অনুেমািদত মডানIা (:কািভড-19 ভ1াকিসন, mRNA); বা (3) Mাইকভ1াN (:কািভড-19 ভ1াকিসন, mRNA)।
2

FDA-অনুেমািদত Mাইকভ1াN (:কািভড-19 ভ1াকিসন, mRNA) এবং EUA-অনুেমািদত মডানIা :কািভড-19 ভ1াকিসেনর এক9 ধরন (লাল িছিপ

এবং হালকা নীল রেঙর >াে'র :লেবলযQ R :বাতেল সরবরাহ করা হয়) িনরাপSা বা কাযIকািরতার :কােনা উেUগ >কাশ না কেরই 12 বছর ও তদূXI বয়সী
ব1িRেদর জন1 >াথিমক িসিরেজর জন1 এক9র পিরবেতI অন19 ব1বহার করা যােব।
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িন#িলিখত উে)েশ+ মডান/া 0কািভড-19 ভ+াকিসন FDA 0থেক EUA 5হণ কেরেছ:
• 6 বছর বা তার 0বিশ বয়সী ব+ি=েদরেক এক@ দুই-0ডােজর Dাথিমক িসিরজ িদেত;
• 6 বছর বা তদূF/ বয়সী, যারা িনHদIJ ধরেনর 0রাগDিতেরাধ Mমতা কম বেল িনধ/ািরত হেয়েছন, তােদর জন+ তNতীয়
এক@ িসিরজ 0ডাজ;
িন#িলিখত উে)েশ+ মডান/া 0কািভড-19 ভ+াকিসন, বাইভ+ােলO FDA 0থেক EUA 5হণ কেরেছ:
• 6 বছর বা তার 0বিশ বয়সী 0লাকজন, যারা 0কােনা অনুেমািদত মেনাভ+ােলO3 0কািভড-19 ভ+াকিসন-এর
মাধ+েম এক@ Dাথিমক @কা5হণ সQR করার পের কমপেM 2 মাস অিতTাU হেয়েছ তােদর জন+ এক@
একক বV Wার 0ডাজ; বা
• 6 বছর বা তার 0বিশ বয়সী 0লাকজন, যারা 0কােনা অনুেমািদত মেনাভ+ােলO 0কািভড-19 ভ+াকিসন-এর মাধ+েম
সব/েশষ বV Wার 0ডাজ 5হণ করার পের কমপেM 2 মাস অিতTাU হেয়েছ তােদর জন+ এক@ একক বV Wার 0ডাজ।
ভ"াকিসেনর তথ" স,-ক.ত এই তথ"প23েত এমন তথ" থাকেব যার ফেল আপিন :াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন,
mRNA), মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন এবং মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@-এর ঝBঁিক ও সুিবধািদ <বাঝেত সHম
হেবন, <যJেলা আপিন বা আপনার িশL বত> মােন চলমান <কািভড-19 অিতমারীর কারেণ Qহণ করেত পােরন। আপনার <কানও
RS থাকেল িযিন আপনােক ভ"াকিসন িদেTন তঁ ার সেU কথা বলুন।
:াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA), মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন ও মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন,
বাইভ"ােল@ সকলেক সুরিHত নাও রাখেত পাের।
এই তথ"প23 পিরমাজ>ন করা হেত পাের। সব>েশষ তথ"পে2র জন", অনুQহ কের
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua িভিজট করZন।
আপিন বা আপনার িশZ এই ভ+াকিসন 0নওয়ার আেগ আপনার কী কী জানা দরকার
COVID-19 কী?
COVID-19 <রাগ3 SARS-CoV-2 নামক কেরানাভাইরাস \ারা হয়। এই ধরেনর কেরানাভাইরাস আেগ <দখা যায়িন। এই
ভাইরােস আ^া_ <কানও ব"ি`র সং:েশ> এেল আপিন COVID-19-এ আ^া_ হেত পােরন। এ3 Rধানত এক3 aাসযেTর
<রাগ যা অন"ান" অUেক Rভািবত করেত পাের। <কািভড-19-এ আ^া_ ব"ি`েদর িবিভc ধরেনর উপসেগ>র িবষয় িরেপাট> করা
হেয়েছ, যার মেধ" মৃদু উপসগ> <থেক LরZ কের তীg অনুhতাও অ_ভB>` রেয়েছ। ভাইরােস আ^া_ হওয়ার 2 <থেক 14 িদন পের
লHণJেলা <দখা িদেত পাের। এই সব লHেণর মেধ" থাকেত পাের: iর বা ঠাkা লাগা; কািশ; িনঃaাস-Raােসর দুব>লতা; mাি_;
<পশী বা শরীের ব"থা; মাথাব"থা; নতBন কের nাদ বা গo না-পাওয়া; গলা ব"থা; স-দ. বসা বা স-দ. পড়া; বিম বিম ভাব বা বিম
হওয়া; ডায়িরয়া।
\াইকভ+া] (0কািভড-19 ভ+াকিসন, mRNA), মডান/া 0কািভড-19 ভ+াকিসন ও মডান/া 0কািভড-19 ভ+াকিসন,
বাইভ+ােলO িকভােব সQক/ যV =?
:াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA) এবং মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন এেক অপেরর পিরবেত> ব"বহার করা যােব।4
মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@ একইভােব qতির করা হেয়েছ4 মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@-এর
RrতRণালী
3

মেনাভ&ােল( বলেত +যেকােনা অনুেমািদত +কািভড-19 ভ&াকিসনেক +বাঝায়, যােত 6ধ8 মা9 মূল SARS-CoV-2-এর =াইক +?া@ন থােক বা এনেকাড করা হয়।

4

FDA-অনুেমািদত =াইকভ&াC (+কািভড-19 ভ&াকিসন, mRNA) এবং EUA-অনুেমািদত মডানEা +কািভড-19 ভ&াকিসেনর এক@ ?িতিনিধ (লাল িছিপয8 H

িশিশ এবং হালকা নীল রেঙর ?াL সহ +লেবল) এক@র পিরবেতE অন&@ ব&বহার করা যােব
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:াইকভ"া; এবং মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন-এর অনুরsপ, িকt এেত এক3 অিম^েনর উপাদানও থােক, যা SARS-CoV2-এর অিম^ন রsেপর কারেণ সৃu <কািভড-19 Rিতেরাধ করেত সাহায" কের।
EUA-র আরও তেথ"র জন" এই তথ"পে2র <শষ অংেশ “ইমারেজি^ ইউজ অেথারাইেজশন (EUA) কী?” <দখB ন।
আপিন বা আপনার িশZ এই ভ+াকিসন_েলার 0কােনা এক@ 0নওয়ার পূেব/ আপনােক আপনার ভ+াকিসন Dদানকারীর
কােছ কী উে`খ করা উিচত?
আপনার ভ"াকিসন Rদানকারীেক আপনার বা আপনার িশLর সকল ধরেণর nাh"গত সমস"া স,েক> বলুন, যার মেধ" রেয়েছ
আপনার বা আপনার িশLর:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

<কােনা অ"ালা-জ. আেছ িক না
মােয়াকাড>াই3স (vৎিপেkর <পশীেত যTণা) অথবা <পিরকাড>াই3স (vৎিপেkর বাইেরর আxরেণ যTণা) হেয় থােক
iর আেছ িক না
র`Hরেণর সমস"া আেছ িক না অথবা র` পাতলা হয় িক না
<রাগ Rিতেরাধ Hমতা দুব>ল িক না অথবা এমন <কানও ঔষধ ব"বহার কেরন িক না যার Rভাব আপনার বা আপনার
িশLর <রাগ Rিতেরাধ Hমতার উপর পেড়
আপিন গভ> বতী িক না অথবা স_ান ধারেণর পিরকzনা করেছন িক না
বB েকর দুধ খাওয়ান িক না
অন" COVID-19 ভ"াকিসন িনেয়েছন িক না
কখনও <কানও ইনেজকশন <নওয়ার পর অ{ান হেয় িগেয়েছন িক না

কার \াইকভ+া] (0কািভড-19 ভ+াকিসন, mRNA), মডান/া 0কািভড-19 ভ+াকিসন ও মডান/া 0কািভড-19
ভ+াকিসন, বাইভ+ােলO 5হণ করা উিচতনয়?
আপিন বা আপনার িশLর এই ভ"াকিসনJেলার <কােনা3 <নওয়া উিচত নয়, যিদ আপিন বা আপনার িশLর:
• :াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA) বা মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন-এর পূব>বতী} <ডাজ Qহণ করার পর
তীg অ"ালা-জ.ক Rিতি^য়া হেয় থােক
•

এই ভ"াকিসনJেলােত থাকা <যেকােনা উপাদােনর <Hে2 তীg অ"ালা-জ.ক Rিতি^য়া <থেক থােক

এই ভ+াকিসন_েলার উপাদান_েলা কী কী?
:াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA), মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন এবং মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন,
বাইভ"ােল@-এ িন~িলিখত উপাদানJেলা থােক: <মেসার রাইেবািনউিmক এিসড (mRNA), িলিপড (SM-102,
পিলইিথিলন াইকল [PEG] 2000 ডাইিমিরোইল িসারল [DMG], <কােলোরল এবং 1,2-distearoyl-sn-glycero-3phosphocholine [DSPC]), <ােমথামাইন, <ােমথামাইন হাইোেmারাইড, এিস3ক এিসড, <সািডয়াম এিসেটট
াইহাইেট এবং সুে^াজ।
এই ভ+াকিসন_েলা িকভােব 0দওয়া হয়?
:াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA), মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন বা মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@
মাংসেপিশেত ইনেজকশেনর মাধ"েম আপনােক বা আপনার িশLেক <দওয়া হেব।

িনরাপা বা কায>কািরতা স,-ক.ত <কােনা ধরেণর উে\গ <দখা <দয় না এমন 12 বছর বা তার <বিশ বয়সী <লাকজেনর জন"
Rাথিমক িসিরেজর জন"।
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Rাথিমক িসিরজ: :াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA) এবং মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন 1 মাস পের দুই-<ডােজর িসিরজ
িহেসেব <দওয়া হয়। <যসকল <লােকর িন-দ.u ধরেনর <রাগ Rিতেরাধ স,-ক.ত জ3লতা রেয়েছ তােদর <Hে2 ি\তীয় <ডাজ <নওয়ার
কমপেH 1 মাস পের ততীয় Rাথিমক িসিরেজর এক3 <ডাজ <দওয়া হয়।
বB ার <ডাজ: মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@ এক3 একক বB ার <ডাজ িহেসেব <দওয়া হয়, িনেচর <যেকােনা এক3 <Hে2র
কমপেH 2 মাস পের:
• <যেকােনা অনুেমািদত মেনাভ"ােল@ <কািভড-19 ভ"াকিসেনর মাধ"েম Rাথিমক 3কা Qহণ স,c হওয়ার পের; বা
• <যেকােনা অনুেমািদত মেনাভ"ােল@ <কািভড-19 ভ"াকিসেনর মাধ"েম সব>েশষ বB ার <ডাজ Qহেণর পর।
এই ভ+াকিসন_েলা িক পূেব/ ব+বহার করা হেয়িছল?
18 িডেসর 2020 তািরখ <থেক, EUA-এর অধীেন 18 বছর ও তার <বিশ বয়সী লH লH <লাক মডান>া COVID-19 ভ"াকিসন
Qহণ কেরেছন। িmিনক"াল ায়ােল, 12 বছর ও তার <বিশ বয়সী আনুমািনক 30,000 জন <লাক, 6 বছর <থেক 11 বছর বয়সী
4,000 জন িশL এবং 6 মাস <থেক 5 বছর বয়সী 5,000 জন িশL মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসেনর কমপেH 13 <ডাজ Qহণ
কেরেছ।
িmিনক"াল ায়ােল, 18 বছর বা তার <বিশ বয়সী আনুমািনক 400 জন ব"ি`েক বাইভ"ােল@ ভ"াকিসেনর এক3 <ডাজ <দওয়া
হেয়েছ; এই বাইভ"ােলে@ মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@ <থেক িভc এক3 অিম^েনর উপাদান থােক।
এই ভ+াকিসন_েলার সুিবধািদ কী কী?
:াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA) এবং মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন <কািভড-19 Rিতেরাধ করার সHমতা
<দিখেয়েছ। SARS-CoV-2-এর অিম^ন রsেপর কারেণ সৃu <কািভড-19-এর িবরZে আরও সুরHা িদেত মডান>া <কািভড-19
ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@-<ক FDA অনুেমাদন িদেয়েছ।
<কািভড-19 <থেক সুরHার সময়কাল বত> মােন অজানা।
এই ভ+াকিসন_েলার ঝVঁিকসমূহ কী কী?
এই ভ"াকিসনJেলার কারেণ তীg অ"ালা-জ.ক Rিতি^য়া হওয়ার যৎসামান" সাবনা রেয়েছ। সাধারণত <ডাজ <নওয়ার কেয়ক
িমিনট <থেক এক ঘা সমেয়র মেধ" তীg অ"ালা-জ.ক Rিতি^য়া হেত পাের। এই কারেণ, ভ"াকিসন <দওয়ার পর পয>েবHণ করার
সুিবধােথ>, আপনার ও আপনার িশLর ভ"াকিসন Rদানকারী আপনােক ও আপনার িশLেক ভ"াকিসন <দওয়ার hােন থাকার
জন" বলেত পাের। মারাক অ"ালা-জ.র লHণJেলার মেধ" থাকেত পাের:
•
•
•
•
•

aাস কu
আপনার মুখ ও গলা ফBেল যাওয়া
vদ:ন <বেড় যাওয়া
সারা শরীের খারাপ ফBসকBিড় হওয়া
মাথা <ঘারা ও দুব>লতা

:াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA) বা মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন Qহণকারী িকছB িকছB <লােকর মােয়াকা-ড.3স
(vদেপিশেত Rদাহ) এবং <পিরকা-ড.3স (vৎিপেkর বাইেরর Rা_েরখায় Rদাহ) হেয়েছ, নারী ও বয় পুরZেষর তBলনায় 40 বছেরর
কম বয়সী Rাবয় পুরZষেদর <Hে2 অেনক <বিশ হেয়েছ। এই <লাকজেনর অেনেকর <Hে2, ভ"াকিসেনর ি\তীয় <ডাজ <নওয়ার
কেয়ক িদেনর মেধ" উপসগ>Jেলা <দখা <দয়। এ3 হওয়ার সাবনা
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অেনক কম। ভ"াকিসন <নওয়ার পর যিদ িন~িলিখত লHণJেলার মেধ" <কােনা3 আপনার বা আপনার িশLর <দখা <দয় তেব
ত িচিকৎসেকর শরণাপc হওয়া উিচত:
•
•
•

বB েক ব"থা
aাস Qহেণ সমস"া
vদ:ন <বেড় যাওয়া, বB ক ধড়ফড় করা বা বB ক ধB কপুক করা

িmিনক"াল ায়ােল এই ভ"াকিসনJেলার <যসকল পাa>-Rিতি^য়া িরেপাট> করা হেয়েছ <সJেলার মেধ" রেয়েছ:
• ইনেজকশন <দওয়ার hােন Rিতি^য়া: ব"থা, mাি_, ইনেজকশন <দওয়ার হােত লিসকা সিo (িল <নাড) ফBেল ওঠা,
ফBেল শ` হেয় যাওয়া এবং লালেচ হওয়া
• সাধারণ পাa> Rিতি^য়া: mাি_, মাথাব"থা, <পিশেত ব"থা, গােট ব"থা, ঠাা লাগা, গা Jলােনা ও বিম হওয়া
এবং iর ও ফBসকBিড় হওয়া
অনুেমাদন-পরবতী} ব"বহােরর <Hে2 <যসকল পাa>-Rিতি^য়া িরেপাট> করা হেয়েছ <সJেলার মেধ" রেয়েছ:
• তীg অ"ালা-জ. Rিতি^য়া
• মােয়াকা-ড.3স (vদেপিশেত Rদাহ)
• <পিরকা-ড.3স (vৎিপেkর বাইেরর Rা_েরখায় Rদাহ)
• ভ"াকিসেনর ইনেজকশন <দওয়ার সােথ সংিu মূছ>া যাওয়া
LধB মা2 এJেলাই এই ভ"াকিসনJেলার পাa>-Rিতি^য়া নাও হেত পাের। JরZতর ও অRত"ািশত পাa> Rিতি^য়াও <দখা িদেত
পাের। এই ভ"াকিসনJেলার সাব" পাa>-Rিতি^য়া স,েক> এখনও গেবষণা চলমান রেয়েছ।
পাd/ DিতিTয়া 0দখা িদেল আমার কী করা উিচত?
যিদ আপনার বা আপনার িশLর তীg অ"ালা-জ.ক Rিতি^য়া <দখা <দয়, তেব 9-1-1-এ কল করZন বা িনকটবতী} হাসপাতােল যান।
যিদ আপনার/আপনার িশLর এমন পাa>-Rিতি^য়া হয় যা সমস"া কের থােক বা দূর হেT না, তেব ভ"াকিসন Rদানকারীেক
অথবা আপনার বা আপনার িশLর nাh"েসবা Rদানকারীেক কল করZন।
ভ"াকিসন স,-ক.ত পাa>-Rিতি^য়া স,েক> FDA/CDC ভ+াকিসন অ+াডভাস/ ইেভO িরেপা@/ং িসেWম (VAERS)-এর কােছ
িরেপাট> করZন। VAERS-এর <টাল ি নর হল 1-800-822-7967 অথবা অনলাইেন জানান
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এই কানায়। অনুQহ কের িরেপাট> ফেম>র Rথম লাইেনর ব; #18-এ “SPIKEVAX
(COVID-19 Vaccine, mRNA)”, বা “Moderna COVID-19 Vaccine, Bivalent EUA”-এর মেধ" <যেকােনা এক3 অ_ভB>`
করZন।
এর সেU, ModernaTX, Inc কানায় 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) নের পাa> Rিতি^য়া স,েক> জানােত
পােরন।
আপনােক v-safe-এ নাম নিথভV= করার এক@ সুেযাগও 0দওয়া হেত পাের। V-safe হেলা এক3 ঐিTক াট>েফান-িভিক
উপকরণ, যা <কািভড-19 ভ"াকিসন Qহেণর পর Qহীতার সাব" পাa>-Rিতি^য়া স,েক> জানেত <ট;ট <মেসিজং ও ওেয়ব সমীHা
পিরচালনা কের থােক। V-safe-এর RSাবলীর সহায়তায় <কািভড-19-এর সুরHার িবষয়3 CDC পয>েবHণ করেত পাের।
Rেয়াজন পড়েল ি\তীয় <ডাজ <নওয়ার কথা মেন কিরেয় <দওয়ার কাজও কের V-safe। <কািভড-19 ভ"াকিসন <নওয়ার পর
Qহীতারা যিদ nাh" স,-ক.ত <কানও উেখেযাগ" Rভােবর ব"াপাের জানান, তাহেল CDC সব>দা <টিলেফােন <খাজখবর চািলেয়
যায়। কীভােব সাইন আপ করেত হয় <স িবষেয় আরও তেথ"র জন", www.cdc.gov/vsafe <দখB ন।
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যিদ আিম আমার জন+ বা আমার িশZর জন+ \াইকভ+া] (0কািভড-19 ভ+াকিসন, mRNA), মডান/া 0কািভড-19
ভ+াকিসন ও মডান/া 0কািভড-19 ভ+াকিসন, বাইভ+ােলO 5হণ না করার িসfাU 0নই তেব কী হেব?
EUA-এর অধীেন, ভ"াকিসন <নওয়ার Rxাব Qহণ বা Rত"াখ"ান করার এক3 সুেযাগ রেয়েছ। যিদ আপিন বা আপনার িশLর
জন" এই ভ"াকিসনJেলার <কােনা3 না <নওয়ার িসা_ <নন, তেব এেত আপনার "াাড> িচিকৎসা <সবায় <কােনা পিরবত> ন
হেব না।
0কািভড-19 Dিতেরােধ \াইকভ+া] (0কািভড-19 ভ+াকিসন, mRNA), মডান/া 0কািভড-19 ভ+াকিসন বা মডান/া
0কািভড-19 ভ+াকিসন, বাইভ+ােলO-এর পাশাপািশ অন+ 0কােনা িবকg আেছ িক?
12 বছর বা তার <বিশ বয়সী <লাকেদর জন", COVID-19 <থেক বঁাচার আেরক3 পছ হেলা <কািমন>"া3 (<কািভড-19
ভ"াকিসন, mRNA), যা এক3 FDA-অনুেমািদত <কািভড-19
ভ"াকিসন। 6 বছর এবং তার <বিশ বয়সী <লাকজেনর জন", <কািভড-19 Rিতেরােধ আর িকছB ভ"াকিসন EUA-এর অধীেন
উপলভ" হেত পাের, যার মেধ" বাইভ"ােল@ ভ"াকিসন রেয়েছ, যােত SARS-CoV-2-এর এক3 অিম^ন উপাদান রেয়েছ।
আিম বা আমার িশZ িক অন+ ভ+াকিসেনর সােথ \াইকভ+া] (0কািভড-19 ভ+াকিসন, mRNA), মডান/া 0কািভড-19
ভ+াকিসন বা মডান/া 0কািভড-19 ভ+াকিসন, বাইভ+ােলO একই সময় িনেত পারেবা?
অন" ভ"াকিসেনর সােথ একই সােথ :াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA), মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন বা মডান>া
<কািভড-19 ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@ Rদােনর তথ" এখনও FDA-এর কােছ <পশ করা হয়িন। যিদ আপিন িনেজর জন" বা
আপনার িশLর জন" অন" ভ"াকিসেনর সােথ :াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA), মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন বা
মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@ <নওয়ার িবষেয় িচ_াভাবনা কেরন, তেব আপনার বা আপনার িশLর nাh"েসবা
Rদানকারীর সােথ িবকzJেলা িনেয় আেলাচনা করZন।
যিদ আিম বা আমার িশZর 0রাগ Dিতেরাধ Mমতায় সমস+া থােক তেব কী হেব?
যিদ আপনার বা আপনার িশLর <রাগ Rিতেরাধ Hমতায় <কােনা সমস"া <থেক থােক, তেব আপিন বা আপনার িশL মডান>া
<কািভড-19 ভ"াকিসন বা :াইকভ"া; (<কািভড-19 ভ"াকিসন, mRNA)-এর এক3 ততীয় Rাথিমক িসিরেজর <ডাজ িনেত
পােরন।
6 বছর এবং তদূ> বয়সী <লাকজন মডান>া <কািভড-19 ভ"াকিসন, বাইভ"ােল@-এর এক3 বB ার <ডাজ িনেত পােরন। <রাগ
Rিতেরাধ Hমতায় সমস"া রেয়েছ এমন <লাকজনেক গৃহীত ভ"াকিসন <কািভড-19 <থেক পূণ> সুরHা নাও িদেত পাের; তাই
<কািভড-19 Rিতেরােধ সাহায" করেত আপনােক বা আপনার িশLেক শারীিরক সতক> তা বজায় রাখা অব"াহত রাখেত হেব।
আপনার ঘিন পিরিচতেদর যথাযথভােব 3কা িনেয় <নওয়া উিচত।
গভ/াবhা বা বV েকর দুধ খাওয়ােনার ব+াপাের কী হেব?
যিদ আপিন বা আপনার িশL স_ানসবা হন/হয় বা xন"পান করান/করায়, তেব আপনার nাh"েসবা সরবরাহকারীর সেU
িবকzJেলা িনেয় আেলাচনা করZন।
এই ভ+াকিসন_েলার কারেণ িক আমার বা আমার িশZর 0কািভড-19 হেব?
না। এই ভ"াকিসনJেলােত SARS-CoV-2 থােক না এবং আপনার বা আপনার িশLর <কািভড-19 সৃ করেত পাের না।
ভ+াকিসন কাড/ সেi রাখV ন
যখন আপিন বা আপনার িশL Rথম <কািভড-19 ভ"াকিসন পােবন, তখন আপিন এক3 ভ"াকিসন কাড> পােবন। আবার
আসার সময় কাড>3 আনেত ভBলেবন না।
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অিতির= তথ+
আপনার <কানও RS থাকেল ওেয়বসাইট <দখB ন অথবা িনেচ <দওয়া <টিলেফান নের <ফান করZন। অিত সাPিতক
তথ"প2 <দখার জন" অনুQহ কের িনেচ <দওয়া QR <কাড3 "ান করZন।

মডান;া &কািভড-19 ভ1াকিসন ওেয়বসাইট
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua

&টিলেফান নCর
1-866-MODERNA
(1-866-663-3762)

আিম িকভােব আরও জানেত পারব?
• ভ"াকিসন Rদানকারীেক িজ{াসা করZন
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html কানায় CDC-<ত যান।
• https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- regulatory-and-policyframework/emergency-use-authorization কানায় FDA িভিজট করZন
•

আপনার <ট বা hানীয় nাh" অিধদেরর সেU <যাগােযাগ করZন

ভ+াকিসন 0নওয়ার তথ+ 0কাথায় নিথভV= করা হেব?
ভ"াকিসন সরবরাহকারী আপনার <ট/hানীয় আইনী অিধেHে2র 3কাদান তথ" ব"বhা বা Immunization Information
System (IIS) বা অন"ান" মেনানীত ব"বhায় আপনার বা আপনার িশLর ভ"াকিসন <দওয়ার তথ" নিথভB` করেত পাের।
আপিন বা আপনার িশL ি\তীয় <ডাজ <নওয়ার সময় আসার পর Rাথিমক িসিরেজ Rদ একই ভ"াকিসন পাওয়ার িবষয়3
এ3 িনিত করেব। IISs স,েক> আরও তেথ"র জন" https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html িভিজট
করZন।
0কািভড-19-এর এই ভ+াকিসন_েলা 0পেত আমার উপর িক ভ+াকিসন Dদান িফ আেরাপ করা হেব?
না। এই মুহেত> , 3কা সরবরাহকারী আপনােক ভ"াকিসন <ডাজ <দওয়ার জন" <কােনা অথ> িনেত পারেবন না এবং <কবলমা2
COVID-19 3কা Qহণ করার জন" আপনার কাছ <থেক ভ"াকিসন <দওয়ার খরচ বা অন" <কােনা খরচ <নওয়া যােব না। তেব,
ভ"াকিসন Rদানকারীগণ ভ"াকিসন Qহণকারীর জন" <কািভড-19 ভ"াকিসন Rদােনর িফ অ_ভB>` কের এমন <কােনা <RাQাম বা
"ােনর কাছ <থেক উপযB ` ব"য়-পিরেশাধ করার জন" অনুেরাধ করেত পাের (<বসরকাির িবমা, <মিডেকয়ার, <মিডেকইড, িবমািবহীন Qহীতােদর জন" HRSA <কািভড-19 অিবমাকত <RাQাম)।
সেkহজনক জািলয়ািতর ঘটনার ব+াপাের আিম 0কাথায় জানােত পাির?
CDC COVID-19 3কাদান <RাQােমর Rেয়াজনীয়তাJিলর <য <কানও সাব" ল ন স,েক> সেচতন ব"ি`েদর ইনে:¡র
<জনােরল, আেমিরকা যB `রাে¢র nাh" ও মানবেসবা িবভােগ 1-800-HHS-TIPS অথবা https://TIPS.HHS.GOV কানার
দফতের জানােত উৎসািহত করা হয়।
আঘােতর Mিতপূরণ কায/Tেমর পাnা ব+বhা কী কী রেয়েছ?
কাউ@ারেমজাস> ইনজুির কে,নেসশন <RাQাম (CICP) হেলা এক3 <ফডােরল কম>সূচী, যা এই ভ"াকিসনJেলা সহ িকছB িন-দ.u
ঔষধপ2 বা ভ"াকিসেনর ফেল JরZতরভােব আহত হওয়া <লাকজেনর িচিকৎসা <সবা ও অন"ান" সুিন-দ.u ব"য় িনব>ােহর জন" ব"য়
পিরেশােধ সাহায" করেত পাের। সাধারণত, ভ"াকিসন Qহেণর তািরখ <থেক এক (1) বছেরর মেধ" CICP-<ক এক3 দািব জমা
িদেত হেব। এই
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*+া,াম স.েক1 জানেত www.hrsa.gov/cicp/ িভিজট কর5ন অথবা 1-855-266-2427 ন9ের *ফান কর5ন।
ইমারেজিG ইউজ অেথারাইেজশন (EUA) কী?
EUA হেলা বত1 মান *কািভড-19 অিতমারী +াদুভ1ােবর মেতা গণ CাDE স.&ক(ত জর5ির পিরিDিতেত
ভEাকিসেনর মেতা িচিকৎসা পেণEর উপলভEতা ও বEবহার সহজ করার একK +িLয়া। EUA বEবDা CাDE ও
মানবািধকার পিরেষবার (HHS) সিচেবর একK *ঘাষণার Qারা সম&থ(ত। এই *ঘাষণায় বলা হেয়েছ,
COVID-19 অিতমারী চলাকালীন সমেয় ওষT ধ এবং Vজিবক পণEWিলর জর5ির বEবহারেক নEায়সXত
করার জনE পিরিDিত িবদEমান। জর5ির বEবDার জনE অনুেমািদত পণE FDA Qারা পয1ােলাচনা করা একK
FDA অনুেমািদত পেণEর মত পয1ােলাচনা পায় না।
িকছT িন&দ(Z মানদ[ পূরণ হেল FDA একK EUA ইসুE করেত পাের, যার মেধE রেয়েছ, *কােনা পয1া],
অনুেমািদত, উপলভE িবক^ *নই। এছাড়াও, FDA-এর িস`াa স.ূণ1ভােব িবদEমান Vবbািনক +মােণর
উপর িভিc কের *নওয়া হয়, *যখােন *দখা যায় *য, *কািভড-19 অিতমারীর সময় *কািভড-19 +িতেরােধ
পণEK কায1কর হেত পাের এবং পণEKর bাত ও সeাবE সুিবধািদ, bাত ও সeাবE ঝTঁিকসমূহ *থেক *বিশ
হেত। *কািভড-19 অিতমারী চলাকালীন পণEK বEবহােরর অনুমিত *দওয়ার জনE এই সবWেলা মানদ[
পূরণ করেত হেব।
অবসান বা বািতল না করা পয1a, এই পণEKর জর5ির বEবহারেক নEাযEতা +িতপাদন কের *কািভড-19
EUA *ঘাষণাK বত1 মােন কায1কর রেয়েছ (যার পের পণEK হয়েতা আর বEবহার করা নাও হেত পাের)।
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