কেরানাভাইরাস !রাগ 2019 (!কািভড-19) 2িতেরােধ ফাইজার-বােয়ানেটক !কািভড-19
ভ8াকিসন এবং ফাইজার-বােয়ানেটক !কািভড-19
ভ8াকিসন, বাইভ8ােল< (মূল ও অিমAন BA.4/BA.5) সBেC Dহীতা ও !কয়ারিগভারেদর
জন8 তথ8পI, যা ব8বহার করা হেব !সসকল !লােকর জন8, যারা
5 !থেক 11 বছর বয়)

5 !থেক 11 বছর বয়)

আপনার িশMেক অফার করা হেয়েছ ফাইজার/ বােয়াএনেটক !কািভড-19 ভ8াকিসন1 বা
ফাইজার-বােয়ানেটক !কািভড-19 ভ8াকিসন, বাইভ8ােল< (মূল ও অিমAন BA.4/BA.5)2, এরপর
!থেক ফাইজার-বােয়ানেটক !কািভড-19 ভ8াকিসন, বাইভ8ােল< িহেসেব উেOখ করা হেব, যা
SARS-CoV-2-এর কারেণ সৃS কেরানাভাইরাস !রাগ 2019 (!কািভড-19) 2িতেরােধ কাজ করেব।
Dহীতা ও পিরচযUাকারীেদর জন8 এই ভ8াকিসেনর তথ8 সVWকXত তথ8পIY 5 !থেক 11 বছর বয়)
ব8িZেদর জন8 বহােরর জন8 অনুেমািদত ফাইজার-বােয়ানেটক !কািভড-19 ভ8াকিসন3,4 এবং
ফাইজার-বােয়ানেটক !কািভড-19 ভ8াকিসন, বাইভ8ােল<-এর তথ8পI িনেয় \তির।
িন]িলিখত !^েI 2দান করার জন8, ফাইজার-বােয়ানেটক !কািভড-19 ভ8াকিসন য_ Zরাে`র ফ_ড
অ8াa bাগ অ8াডিমিনেcশন (FDA) !থেক জরdির ব8বহােরর অনুেমাদন (EUA) Dহণ কেরেছ:
• 5 বছর !থেক 11 বছর বয়সী ব8িZেদরেক একY 2-!ডােজর 2াথিমক িসিরজ িদেত।
• 5 বছর !থেক 11 বছর বয়সী !লাকজন, যারা িনWদXS ধরেনর !রাগ2িতেরাধ ^মতা কম
বেল িনধUািরত হেয়েছন, তােদর জন8 একY তeতীয় 2াথিমক িসিরজ !ডাজ।

1

ফাইজার-বােয়ানেটক ,কািভড-19 ভ0াকিসন, যা এক4 মেনাভ0ােল7 ভ0াকিসন, 8ধ: মা; আসল SARS-CoV-2-এর এক4 =াইক ,>া4ন এনেকাড কের

থােক।
2

ফাইজার-বােয়ানেটক ,কািভড-19 ভ0াকিসন, বাইভ0ােল7 আসল SARS-CoV-2 এবং অিমBন BA.4/BA.5 SARS-CoV-2-এর

=াইক ,>া4নেক এনেকাড কের।
3আপনার

সDােনর বয়স 4 বছর হেলও আপিন ভ0াকিসেনর তথ0 সIিলত এই তথ0প;4 ,পেত পােরন। ,যেকােনা >াথিমক িসিরেজর মধ0বতীK সমেয় ,যসকল

িশ8র বয়স 4 বছর ,থেক 5 বছর হেব, তারা 5 বছর ,থেক 11 বছর বয়সী ব0িMেদর ,Oে; ব0বহােরর জন0 অনুেমািদত ফাইজার-বােয়ানেটক ,কািভড-19
ভ0াকিসেনর মাধ0েম এক4 2-,ডােজর >াথিমক িসিরজ ,পেত পাের। ,যেকােনা >াথিমক িসিরেজর মধ0বতীK সমেয় ,যসকল িশ8র বয়স 4 বছর ,থেক 5 বছর
হেব, এবং যারা 6 মাস ,থেক 4 বছর বয়সী িশ8েদর ,Oে; ব0বহােরর জন0 অনুেমািদত ফাইজার-বােয়ানেটক ,কািভড-19 ভ0াকিসেনর মাধ0েম এক4 3-,ডােজর
>াথিমক িসিরজ 8রQ কেরেছন,
তারা 2 এবং/অথবা 3 ,ডােজর জন0 5 ,থেক 11 বছর বয়সী ,লাকজেনর ব0বহােরর জন0 অনুেমািদত ফাইজার-বােয়ানেটক ,কািভড-19 ভ0াকিসন Rহণ কের
পাের।
4আপনার

সDােনর বয়স 12 বছর হেলও আপিন ভ0াকিসেনর তথ0 সIিলত এই তথ0প;4 ,পেত পােরন। >াথিমক িবধােনর দু4 ,ডােজর মেধ0 ,যসকল িশ8

11 বছর ,থেক 12 বছের পদাপTণ কের, তারা >াথিমক িসিরেজর ,যেকােনা ,ডােজর জন0 ,যেকােনা এক4 Rহণ করেত পাের: (1) 5 ,থেক 11 বছর বয়সী িশ8র
ব0বহােরর জন0 অনুেমািদত ফাইজার-বােয়ানেটক ,কািভড-19 ভ0াকিসন; অথবা (2) 12 বছর বা তার ,বিশ বয়সী িশ8র জন0 অনুেমািদত কিমেনT4 (,কািভড19 ভ0াকিসন, mRNA) বা ফাইজার-বােয়ানেটক ,কািভড-19 ভ0াকিসন।
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িন#িলিখত 'যেকােনা এক- উে/েশ1 ফাইজার-বােয়ানেটক 'কািভড-19 ভ1াকিসন, বাইভ1ােল< FDA 'থেক
EUA >হণ কেরেছ:
• কমপেD 5 'থেক 11 বছর বয়সী িশFর জন1 এক- িসেGল বH Iার 'ডাজ
'যেকােনা অনুেমািদত মেনাভ1ােল<5 'কািভড-19 ভ1াকিসেনর মাধ1েম Nাথিমক -কা >হণ সOP

•

হওয়ার 2 মাস পের; বা
5 'থেক 11 বছর বয়সী িশFর জন1, যারা 'কােনা অনুেমািদত মেনাভ1ােল< 'কািভড-19
ভ1াকিসন-এর মাধ1েম সবRেশষ বH Iার 'ডাজ >হণ করার পের কমপেD 2 মাস অিতTাU হেয়েছ
তােদর জন1 এক- একক বH Iার 'ডাজ।

এই তথ%প'(েত এমন তথ% থাকেব যার ফেল আপিন ফাইজার-বােয়ানেটক 8কািভড-19 ভ%াকিসন এবং ফাইজারবােয়ানেটক 8কািভড-19 ভ%াকিসন, বাইভ%ােল=-এর ঝ?ঁিক ও সুিবধািদ 8বাঝেত সEম হেবন, 8যGেলা আপিন বতH মােন
চলমান 8কািভড-19 অিতমারীর কারেণ Mহণ করেত পােরন। 8কানও NO থাকেল আপনার িশQর ভ%াকিসন
সরবরাহকারীর সেR কথা বলুন।
এই তথ%প'( পিরমাজHন করা হেত পাের। সাPিতক তথ%প' 8পেত, অনুMহ কের www.cvdvaccine.com 8দখ? ন।
আপনার িশF এই ভ1াকিসনWেলার 'কােনা এক- 'নওয়ার আেগ আপনার কী কী জানা দরকার
COVID-19 কী?
COVID-19 8রাগ( SARS-CoV-2 নামক কেরানাভাইরাস Vারা হয়। এই ভাইরােস আWাX 8কানও ব%িYর সংZেশH
এেল আপিন COVID-19-এ আWাX হেত পােরন। এ( Nধানত এক( [াসযেTর 8রাগ যা অন%ান% অRেক Nভািবত
করেত পাের। COVID-19-এ আWাX ব%িYেদর িবিভ] ধরেনর উপসেগHর িবষয় িরেপাটH করা হেয়েছ, যার মেধ% মৃদু
উপসগH 8থেক Qরb কের তীc অনুdতাজিনত মৃত?%ও অXভ?HY রেয়েছ। ভাইরােস আWাX হওয়ার 2 8থেক 14 িদন পের
লEণGিল 8দখা িদেত পাের। এই সব লEেণর মেধ% থাকেত পাের: eর বা ঠাgা লাগা; কািশ; িনঃ[াস-N[ােসর দুবHলতা;
iািX; 8পশী বা শরীের ব%থা; মাথাব%থা; নত?ন কের jাদ বা গk না-পাওয়া; গলা ব%থা; সlদm বসা বা সlদm পড়া; বিম বিম
ভাব বা বিম হওয়া; ডায়িরয়া।
EUA-র আরও তেথ%র জন% এই তথ%পে'র 8শষ অংেশ “ইমারেজিY ইউজ অেথারাইেজশন (EUA) কী?” 8দখ? ন।
আপনার িশF এই ভ1াকিসনWেলার 'কােনা এক- 'নওয়ার পূেবR আপনােক আপনার িশFর ভ1াকিসন
Nদানকারীর কােছ কী উে[খ করা উিচত?
আপনার ভ1াকিসন Nদানকারীেক আপনার িশFর সকল ধরেণর ]া^1গত সমস1া সOেকR বলুন, যার মেধ1
রেয়েছ আপনার িশFর:
• 8কােনা অ%ালাlজm আেছ িক না
• মােয়াকাডHাই(স (oৎিপেgর 8পশীেত যTণা) অথবা 8পিরকাডHাই(স (oৎিপেgর বাইেরর
আqরেণ যTণা) হেয় থােক
• eর আেছ িক না
• রYEরেণর সমস%া আেছ িক না অথবা রY পাতলা হয় িক না
5

মেনাভ0ােল7 বলেত ,যেকােনা অনুেমািদত ,কািভড-19 ভ0াকিসনেক ,বাঝায়, যােত 8ধ: মা; মূল SARS-CoV-2-এর =াইক ,>া4ন থােক বা এনেকাড করা হয়।
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•
•
•
•
•

*রাগ ,িতেরাধ /মতা দুব3ল িক না অথবা এমন *কানও ঔষধ ব=বহার কেরন িক না যার ,ভাব আপনার
িশCর *রাগ ,িতেরাধ /মতার উপর পেড়
গভ3 বতী িক না
বG েকর দুধ খাওয়ায় িক না
অন= COVID-19 ভ=াকিসন িনেয়েছ িক না
কখনও *কােনা ইনেজকশন *নওয়ার পর অMান হেয় িগেয়িছল িক না

এই ভ$াকিসন*েলা িকভােব .দওয়া হয়?
ফাইজার-বােয়ানেটক *কািভড-19 ভ=াকিসন বা ফাইজার-বােয়ানেটক *কািভড-19 ভ=াকিসন, বাইভ=ােলQ আপনার িশCর
মাংশেপিশেত ইনেজকশেনর মাধ=েম *দওয়া হেব।
,াথিমক িসিরজ: ফাইজার-বােয়ানেটক *কািভড-19 ভ=াকিসন ,াথিমক িসিরেজর জন= *দওয়া হেয় থােক। ভ=াকিসনS একS 2*ডােজর িসিরজ িহেসেব 3 সTাহ পের *দওয়া হয়। *যসকল *লােকর িন&দ(U ধরেনর *রাগ ,িতেরাধ সV&ক(ত জSলতা রেয়েছ
তােদর */েW িXতীয় *ডাজ *নওয়ার কমপে/ 28 িদন পের তYতীয় ,াথিমক িসিরেজর একS *ডাজ *দওয়া হয়।
বG Zার *ডাজ:
ফাইজার-বােয়ানেটক *কািভড-19 ভ=াকিসন, বাইভ=ােলQ একS একক বG Zার *ডাজ িহেসেব *দওয়া হয়, িনেচর *যেকােনা একS
*/েWর কমপে/ 2 মাস পের:

•
•

*যেকােনা অনুেমািদত মেনাভ=ােলQ *কািভড-19 ভ=াকিসেনর মাধ=েম ,াথিমক Sকা \হণ সV^ হওয়ার পের; বা
*যেকােনা অনুেমািদত মেনাভ=ােলQ *কািভড-19 ভ=াকিসেনর মাধ=েম সব3েশষ বG Zার *ডাজ \হেণর পর।

ভ=াকিসন সকলেক সুর/া নাও িদেত পাের।
কার ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19 ভ$াকিসন বা ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19 ভ$াকিসন, বাইভ$ােল8
9হণ করা উিচত নয়?
আপনার িশCর এই ভ=াকিসন_েলার *কােনাS *নওয়া উিচত নয়, যিদ আপনার িশCর:

•

ফাইজার-বােয়ানেটক *কািভড-19 ভ=াকিসন-এর পূব3বতীa *ডাজ \হণ করার পর তীb অ=ালা&জ(ক ,িতিcয়া
হেয় থােক।

•

এই ভ=াকিসন_েলােত থাকা *যেকােনা উপাদােনর */েW তীb অ=ালা&জ(ক ,িতিcয়া *থেক থােক।

এই ভ$াকিসন*েলার উপাদান*েলা কী কী?
ফাইজার-বােয়ানেটক *কািভড-19 ভ=াকিসন এবং ফাইজার-বােয়ানেটক *কািভড-19 ভ=াকিসন, বাইভ=ােলQ-এ িনdিলিখত
উপাদান_েলা থােক: mRNA, িলিপড (((4- hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate),
2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine,
ও *কােলেZারল), *eােমথামাইন, *eােমথামাইন হাইেfােgারাইড, সুেcাজ, এবং *সািডয়াম *gারাইড।
এই ভ$াকিসন*েলা িক পূেবA ব$বহার করা হেয়িছল?
িgিনক=াল eায়ােল, 5 *থেক 11 বছর বয়সী আনুমািনক 3,100 জন ব=িh ফাইজার-বােয়ানেটক *কািভড-19 ভ=াকিসেনর
কমপে/ 1S *ডাজ \হণ কেরেছন। িডেসiর 11, 2020 তািরখ *থেক EUA-এর অধীেন ল/ ল/ *লাকেক ফাইজারবােয়ানেটক *কািভড-19 ভ=াকিসন *দওয়া হেয়েছ।
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ি"িনক%াল (ায়ােল, 55 বছেরর .বিশ আনুমািনক 300 জন ব%ি4েক বাইভ%ােলে7র এক9 .ডাজ .দওয়া হেয়েছ;
এই বাইভ%ােলে7 ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19 ভ%াকিসন, বাইভ%ােল7 .থেক িভB 19 অিমDেনর উপাদান
থােক।
এই ভ$াকিসন*েলার সুিবধািদ কী কী?
ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19 ভ%াকিসন .কািভড-19 Gিতেরােধ কাযKকািরতা .দিখেয়েছ। SARS-CoV-2-এর
অিমDন রMেপর কারেণ সৃP .কািভড-19-এর িবরQেR আরও সুরSা িদেত ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19
ভ%াকিসন, বাইভ%ােল7-.ক FDA অনুেমাদন িদেয়েছ।
.কািভড-19 .থেক সুরSার সময়কাল বতK মােন অজানা।
এই ভ$াকিসন*েলার ঝ4ঁিকসমূহ কী কী?
এই ভ%াকিসনTেলার কারেণ তীV অ%ালাWজXক GিতিDয়া হওয়ার যৎসামান% সZাবনা রেয়েছ। সাধারণত .ডাজ
.নওয়ার কেয়ক িমিনট .থেক 1 ঘ\া সমেয়র মেধ% তীV অ%ালাWজXক GিতিDয়া হেত পাের। এই কারেণ, ভ%াকিসন
.দওয়ার পর পযKেবSণ করার সুিবধােথK, আপনার িশ]র ভ%াকিসন Gদানকারী আপনার িশ]েক ভ%াকিসন .দওয়ার
^ােন থাকার জন% বলেত পাের। মারা_ক অ%ালাWজXর লSণTেলার মেধ% থাকেত পাের:
• `াস কP
• মুখ ও গলা ফbেল যাওয়া
• cদdeন .বেড় যাওয়া
• সারা শরীের খারাপ ফbসকbিড় হওয়া
• মাথা .ঘারা ও দুবKলতা
িকছb িকছb .লােকর .Sেg মােয়াকাডKাই9স (cৎিপেhর .পশীেত যTণা) এবং .পিরকাডKাই9স (cৎিপেhর বাইেরর
আবরেণ যTণা) .দখা িদেয়িছল, যারা kহণ কেরিছল
ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19 ভ%াকিসন। এই .লাকজেনর অেনেকর .Sেg, ভ%াকিসেনর িlতীয় .ডাজ .নওয়ার
কেয়ক িদেনর মেধ% উপসগKTেলা .দখা .দয়। তেব এ9 হওয়ার সZাবনা খb বই কম। ভ%াকিসন .নওয়ার পর যিদ
িনmিলিখত লSণTেলার মেধ% .কােনা9 আপনার িশ]র .দখা .দয় তেব nত িচিকৎসেকর শরণাপB হওয়া উিচত:
• বb েক ব%থা
• `াস kহেণ সমস%া
• cদdeন .বেড় যাওয়া, বb ক ধড়ফড় করা বা বb ক ধb কপুক করা
এই ভ%াকিসনTেলার .যসকল পা`K-GিতিDয়া িরেপাটK করা হেয়েছ .সTেলার মেধ% রেয়েছ:
• তীV অ%ালাWজX GিতিDয়া
• মারা_ক নয় এমন অ%ালাWজXক GিতিDয়া .যমন ফbসকbিড়, চbলকািন, লাল হেয় ফbেল যাওয়া বা মুখমhল
ফbেল যাওয়া
• মােয়াকাWডX9স (cদেপিশেত Gদাহ)
• .পিরকাWডX9স (cৎিপেhর বাইেরর Gাpেরখায় Gদাহ)
• ইনেজকশন .দওয়ার ^ােন ব%থা হওয়া
• "ািp
• মাথা ব%থা
• .পশীর ব%থা

4

পিরমা&জ(ত: 12 October 2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ঠাrা লাগা
গsােট ব%থা
eর
ইনেজকশন 8দওয়ার dান ফ?েল ওঠা
ইনেজকশন 8দওয়ার dান লাল হওয়া
বিমভাব
অসুd 8বাধ হওয়া
িলt 8নাড ফ?েল যাওয়া (িলt%ােডেনাপ%ািথ)
Eু ধামuা
পাতলা পায়খানা
বিম হওয়া
হােত ব%থা হওয়া
ভ%াকিসেনর ইনেজকশন 8দওয়ার সােথ সংিvw মূছHা যাওয়া

Qধ? মা' এGেলাই এই ভ%াকিসনGেলার পা[H-NিতিWয়া নাও হেত পাের। Gরbতর ও অNত%ািশত পা[H NিতিWয়াও 8দখা
িদেত পাের। এই ভ%াকিসনGেলার সyাব% পা[H-NিতিWয়া সzেকH এখনও গেবষণা চলমান রেয়েছ।
পা_R NিতিTয়া 'দখা িদেল আমার কী করা উিচত?
যিদ আপনার িশQর তীc অ%ালাlজmক NিতিWয়া 8দখা 8দয়, তেব 9-1-1-এ কল করbন বা িনকটবতী{ হাসপাতােল যান।
যিদ আপনার িশQর এমন পা[H-NিতিWয়া হয় যা দূর হে| না, তেব ভ%াকিসন Nদানকারীেক অথবা আপনার িশQর
jাd%েসবা Nদানকারীেক কল করbন।
ভ%াকিসন সzlকmত পা[H-NিতিWয়া সzেকH FDA/CDC ভ%াকিসন অ%াডভাসH ইেভ= িরেপা(Hং িসে}ম (VAERS)-এর
কােছ িরেপাটH করbন। VAERS-এর 8টাল ি~ নর হল 1-800-822-7967 অথবা অনলাইেন জানান
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এই কানায়। অনুMহ কের িরেপাটH ফেমHর ব #18-এর Nথম লাইেন
“Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA”, বা “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent EUA”
িলখ? ন।
এছাড়াও, নীেচ 8দওয়া কানায় Pfizer Inc.-8ক পা[H NিতিWয়া সzেকH জানােত পােরন।

ওেয়বসাইট

ফ*া+ ন-র

/টিলেফান ন-র

www.pfizersafetyreporting.com

1-866-635-8337

1-800-438-1985

আপনােক V-safe-এ নাম নিথভ?Y করার এক( সুেযাগও 8দওয়া হেত পাের। V-safe হেলা এক( ঐি|ক
াটHেফান-িভিক উপকরণ, যা 8কািভড-19 ভ%াকিসন Mহেণর পর Mহীতার সyাব% পা[H-NিতিWয়া সzেকH জানেত
8টট 8মেসিজং ও ওেয়ব সমীEা পিরচালনা কের থােক। V-safe-এর NOাবলীর সহায়তায় COVID-19-এর
সুরEার িবষয়( CDC পযHেবEণ করেত পাের। িVতীয় 8ডােজর Nেয়াজন হেল V-safe তার জন% িরমাইrারও িদেত
পাের এবং যিদ
অংশMহণকারী 8কািভড-19 ভ%াকিসন Mহেণর পর jাd% সzlকmত Gরbতর Nভাব সzেকH িরেপাটH কের থােকন, তেব
CDC সরাসির 8টিলেফােন ফেলাআপ করেত পাের। কীভােব সাইন আপ করেত হয় 8স িবষেয় আরও তেথ%র জন%,
www.cdc.gov/vsafe 8দখ? ন।
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আিম যিদ আমার িশ<েক ফাইজার-বােয়ানেটক
Aকািভড-19 ভ$াকিসন বা ফাইজার-বােয়ানেটক Aকািভড-19 ভ$াকিসন, বাইভ$ােলC না Aদওয়ােনার িসEাF
Aনই তেব কী হেব?
EUA-এর অধীেন, এই ভ%াকিসনTেলার .যেকােনা .নওয়ার Gqাব kহণ বা Gত%াখ%ান করার এক9 সুেযাগ রেয়েছ।
আপিন যিদ আপনার িশ]েক এই ভ%াকিসনTেলার .কান9 না .দওয়ােনার িসRাp .নন, তেব এ9 আপনার িশ]র
rাভািবক িচিকৎসা .সবায় .কােনা পিরবতK ন আনেব না।
Aকািভড-19 Hিতেরােধ ফাইজার-বােয়ানেটক Aকািভড-19 ভ$াকিসন বা ফাইজার-বােয়ানেটক Aকািভড-19
ভ$াকিসন, বাইভ$ােলC-এর পাশাপািশ অন$ Aকােনা িবকK আেছ িক?
.কািভড-19 Gিতেরােধ অন%ান% ভ%াকিসনTেলা EUA-এর অধীেন উপলভ% হেত পাের, যার মেধ% বাইভ%ােল7
ভ%াকিসন রেয়েছ, যােত SARS-CoV-2-এর এক9 অিমDন উপাদান রেয়েছ।
আমার িশ< িক অন$ান$ ভ$াকিসন Mহেণর সমেয়ই ফাইজার-বােয়ানেটক Aকািভড-19 ভ$াকিসন বা
ফাইজার-বােয়ানেটক Aকািভড-19 ভ$াকিসন, বাইভ$ােলC Mহণ করেত পারেব?
অন%ান% ভ%াকিসেনর সােথ একই সমেয় ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19 ভ%াকিসন বা ফাইজার-বােয়ানেটক
.কািভড-19 ভ%াকিসন, বাইভ%ােল7 .দওয়ার ব%াপাের FDA-.ত এখনও তথ% জমা .দওয়া হয়িন। আপনার
িশ]র .Sেg আপিন যিদ
ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19 ভ%াকিসন বা ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19 ভ%াকিসন, বাইভ%ােল7
.দওয়ােনার িবষয়9 িবেবচনা কেরন, তেব আপনার িশ]র rা^%েসবা Gদানকারীর সােথ িবকtসমূহ িনেয়
আেলাচনা করQন।
যিদ আমার িশ<র Aরাগ Hিতেরাধ Pমতায় সমস$া থােক তেব কী হেব?
যিদ আপনার িশ]র .রাগ Gিতেরাধ Sমতায় .কােনা সমস%া থােক, তেব আপনার িশ]েক ফাইজার-বােয়ানেটক
.কািভড-19 ভ%াকিসন-এর এক9 তvতীয় Gাথিমক িসিরেজর .ডাজ kহেণর সুেযাগ .দওয়া হেত পাের।
5 .থেক 11 বছর বয়সী .লাকজন ফাইজার-বােয়ানেটক .কািভড-19 ভ%াকিসন, বাইভ%ােল7-এর এক9
বb wার .ডাজ িনেত পােরন। .রাগ Gিতেরাধ Sমতায় সমস%া রেয়েছ এমন .লাকজন ভ%াকিসন .নওয়ার পরও
.কািভড-19 .থেক পূণK সুরSা নাও .পেত পােরন এবং
.কািভড-19 Gিতেরােধ সাহায% করেত আপনার িশ]েক শারীিরক সতকK তা বজায় রাখা অব%াহত রাখেত হেব।
এছাড়াও, আপনার িশ]র ঘিনx পিরিচতেদর যথাযথভােব 9কা িনেয় .নওয়া উিচত।
গভRাবSা বা ব4 েকর দুধ খাওয়ােনার ব$াপাের কী হেব?
যিদ আপনার িশ] সpানসZবা হয় বা qন%পান করায়, তেব আপনার rা^%েসবা সরবরাহকারীর সেy িবকtTেলা
িনেয় আেলাচনা করQন।
এই ভ$াকিসন*েলার কারেণ িক আমার িশ<র Aকািভড-19 হেব?
না। এই ভ%াকিসনTেলােত SARS-CoV-2 থােক না এবং আপনার িশ]র .কািভড-19 সৃz করেত পাের না।
আপনার িশ<র ভ$াকিসন কাডR সেU রাখ4 ন
যখন আপনার িশ] Gথম .কািভড-19 ভ%াকিসন পােবন, তখন আপিন এক9 ভ%াকিসন কাডK পােবন। আবার
আসার সময় কাডK9 আনেত ভbলেবন না।
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অিতির4 তথ*
আপনার .কানও G{ থাকেল ওেয়বসাইট .দখb ন অথবা িনেচ .দওয়া .টিলেফান ন|ের .ফান করQন। অিত
সাPিতক তথ%পg .দখার জন% অনুkহ কের িনেচ .দওয়া QR .কাড9 ~%ান করQন।

আ7জ9ািতক ওেয়বসাইট
www.cvdvaccine.com

/টিলেফান ন-র
1-877-829-2619
(1-877-VAX-CO19)

আিম িকভােব আরও জানেত পারব?

•
•
•

ভ=াকিসন ,দানকারীেক িজMাসা করjন।
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html kকানায় CDC-*ত যান।
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm- legal-regulatory-and-policyframework/emergency-use-authorization kকানায় FDA িভিজট করjন।

•

আপনার lানীয় অথবা *Zেটর mাl= অিধদTেরর সেn *যাগােযাগ করjন।

আমার িশFর ভ$াকিসন .নওয়ার তথ$ .কাথায় নিথভHI করা হেব?
ভ=াকিসন সরবরাহকারী আপনার *Zট/lানীয় আইনী অিধে/েWর Sকাদান তথ= ব=বlা বা Immunization Information
System (IIS) বা অন=ান= মেনানীত ব=বlায় আপনার িশCর ভ=াকিসন *দওয়ার তথ= নিথভGh করেত পাের। আপনার িশC
িXতীয় *ডাজ *নওয়ার সময় আসার পর ,াথিমক িসিরেজ ,দo একই ভ=াকিসন পাওয়ার িবষয়S এS িনিpত করেব। IISs
সVেক3 আরও তেথ=র জন= https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html িভিজট করjন।
.কািভড-19-এর এই ভ$াকিসন*েলা .পেত আমার উপর িক ভ$াকিসন Jদান িফ আেরাপ করা হেব?
না। এই মুহqেত3 , Sকা সরবরাহকারী আপনােক ভ=াকিসন *ডাজ *দওয়ার জন= *কােনা অথ3 িনেত পারেবন না এবং *কবলমাW COVID19 Sকা \হণ করার জন= আপনার কাছ *থেক ভ=াকিসন *দওয়ার খরচ বা অন= *কােনা খরচ *নওয়া যােব না। তেব, ভ=াকিসন
,দানকারীগণ ভ=াকিসন \হণকারীর জন= *কািভড-19 ভ=াকিসন ,দােনর িফ অrভG3h কের এমন *কােনা *,া\াম বা s=ােনর কাছ
*থেক উপযG h ব=য়-পিরেশাধ করার জন= অনুেরাধ করেত পাের (*বসরকাির িবমা, *মিডেকয়ার, *মিডেকইড, *হলথ িরেসােস3স অ=াt
সা&ভ(েসস অ=াডিমিনেuশন [HRSA] *কািভড-19 অিবমাকYত *,া\াম, িবমা-িবহীন \হীতােদর জন=)।
সেKহজনক জািলয়ািতর ঘটনার ব$াপাের আিম .কাথায় জানােত পাির?
CDC COVID-19 Sকাদান *,া\ােমর পূব3শত3 _েলার *য *কানও সvাব= লwন সVেক3 অবিহত হওয়া ব=িhেদর ইনেxyর
*জনােরল, ইউএস িডপাট3েমQ অফ *হলথ অ=াt িহউম=ান সা&ভ(েসস-এর অিফেস িনdিলিখত নiর বা kকানায় জানােত
উৎসািহত করা হয়:
1-800-HHS-TIPS বা https://TIPS.HHS.GOV।
আঘােতর Mিতপূরণ কাযAOেমর পাPা ব$বQা কী কী রেয়েছ?
কাউQারেমজাস3 ইনজুির কেVনেসশন *,া\াম (CICP) হেলা একS *ফডােরল কম3সূচী, যা এই ভ=াকিসন_েলা সহ িকছG
িন&দ(U ঔষধপW বা ভ=াকিসেনর ফেল _রjতরভােব আহত হওয়া *লাকজেনর িচিকৎসা *সবা
7
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ও অন%ান% সুিনlদmw ব%য় িনবHােহর জন% ব%য় পিরেশােধ সাহায% করেত পাের। সাধারণত, ভ%াকিসন Mহেণর তািরখ 8থেক
এক (1) বছেরর মেধ% CICP-এর কােছ এক( দািব জমা িদেত হেব। এই 8NাMাম সzেকH জানেত www.hrsa.gov/cicp/
িভিজট করbন অথবা 1-855-266-2427 নের 8ফান করbন।
ইমারেজিY ইউজ অেথারাইেজশন (EUA) কী?
EUA হেলা বতH মান 8কািভড-19 অিতমারী NাদুভHােবর মেতা গণ jাd% সzlকmত জরbির পিরিdিতেত ভ%াকিসেনর মেতা
িচিকৎসা পেণ%র উপলভ%তা ও ব%বহার সহজ করার এক( NিWয়া। 8হলথ অ%াr িহউম%ান সাlভmেসস (HHS)-এর
সিচেবর এক( 8ঘাষণা Vারা EUA-8ক সমথHন করা হয়, 8যখােন 8কািভড-19 অিতমারীর সময় জরbির িভিেত ঔষধ ও
জীবতিTক বা বােয়ালিজক%াল পণ% ব%বহােরর মেতা পিরিdিত রেয়েছ বেল উেখ করা হয়। জরbির অবdায় ব%বহার
করার জন% অনুেমািদত পণ%( FDA-অনুেমািদত 8কােনা পেণ%র মেতা
একই ধরেণর পযHােলাচনার মধ% িদেয় যায় না।
িকছ? িনlদmw মানদg পূরণ হেল FDA এক( EUA ইসু% করেত পাের, যার মেধ% রেয়েছ, 8কােনা পযHা, অনুেমািদত,
উপলভ% িবক 8নই। এছাড়াও, FDA-এর িসাX সzূণHভােব িবদ%মান বািনক Nমােণর উপর িভি কের 8নওয়া হয়,
8যখােন 8দখা যায় 8য, 8কািভড-19 অিতমারীর সময় 8কািভড-19 Nিতেরােধ পণ%( কাযHকর হেত পাের এবং পণ%(র
াত ও সyাব% সুিবধািদ, াত ও সyাব% ঝ?ঁিকসমূহ 8থেক 8বিশ হেত। 8কািভড-19 অিতমািরর সময় পণ%(র ব%বহােরর
অনুমিত িদেত এই সকল মানদg অবশ%ই
পূরণ করেত হেব।
অবসান বা বািতল না করা পযHX, এই পণ%(র জরbির ব%বহারেক ন%ায%তা Nিতপাদন কের 8কািভড-19 EUA 8ঘাষণা(
বতH মােন কাযHকর রেয়েছ (যার পের পণ%( হয়েতা আর ব%বহার করা নাও হেত পাের)।

যার জন& '(ত করা হেয়েছ
BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz, Germany
এই তথ%প'( )য ইেলক.িনক )মিডক%াল )রকড5/(কাদান তথ%
ব%ব8ার জন% ভ%াকিসন <হণকারীেক @দান করা হেয়েছ তা ধারণ করেত

'(তকারী
Pfizer Inc., New York, NY 10017

D%ান করEন।
GDTI: 0886983000424

LAB-1486-6.2i
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