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!াপক এবং পিরচয,াকারীেদর জন2 ফ2া4 শীট 
 

জর7ির িভি9েত ব2বহােরর অনুেমাদন (EUA) 
কেরানাভাইরাস Aরাগ 2019 (COVID-19) !িতেরাধ করেত JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন 

 
18 বা তদূ&' বয়সী +যসকল ব/ি1র জন/ FDA-অনুেমািদত বা COVID-19-এর জন/ অনুেমািদত ভ/াকিসন 

পাওয়া যাে= না বা িচিকৎসাগতভােব উপযB1 নয় তােদর জন/ Janssen COVID-19 ভ/াকিসন অনুেমািদত 
অথবা 18 বা তদূ&' +যসকল ব/ি1েক Janssen COVID-19 ভ/াকিসন +দওয়ার জন/ িনব'াচন করা হেয়েছ, 

কারণ অন/থায় তারা COVID-19 ভ/াকিসন নাও +পেত পােরন। Janssen COVID-19 ভ/াকিসেনর ফেল 
HI মাJার অনুচিKকা (+যসকল র1কিণকা শরীেরর র1পাত বেM সাহায/ কের) সহ র1 জমাট বঁাধােত 

পাের, যা ভয়ানক হেত পাের। 
 
বত'মােন SARS-CoV-2 ভাইরােসর কারেণ সৃS COVID-19-এর অিতমািরর কারেণ কেরানাভাইরাস +রাগ 

2019 (COVID-19) Tিতেরােধর জন/ আপনােক Janssen COVID-19 ভ/াকিসন অফার করা হেয়েছ। 
 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসন Vহেণর ঝB ঁ িক ও সুিবধািদ +বাঝেত আপনােক সাহায/ করার জন/ এই ফ/াX 

শীটYেত তথ/ রেয়েছ। 
 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসন আপনােক COVID-19 +থেক রZা করেত পাের। 

 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসন স[\ক]ত তেথ/র জন/ এই ফ/াX শীটY প B̂ ন। আপনার +কােনা T_ 
থাকেল Yকা Tদানকারীর সােথ কথা বলুন। 

 
18 বা তদূ&' বয়সী +যসকল ব/ি1র জন/ FDA-অনুেমািদত বা COVID-19-এর জন/ অনুেমািদত ভ/াকিসন 
পাওয়া যাে= না বা িচিকৎসাগতভােব উপযB1 নয় তােদর জন/ অথবা 18 বা তদূ&' +যসকল ব/ি1েক 

Janssen COVID-19 ভ/াকিসন +দওয়ার জন/ িনব'াচন করা হেয়েছ, কারণ অন/থায় তারা COVID-19 
ভ/াকিসন নাও +পেত পােরন, তােদর জন/ িন`িলিখত +ডাজcেলা +দওয়ার জন/ Janssen COVID-19 

ভ/াকিসন FDA +থেক EUA Vহণ কেরেছ: 
 
• একক +ডােজর একY Tাথিমক Yকা। 

 
• Janssen COVID-19 ভ/াকিসন িদেয় একY একক +ডােজর Tাথিমক Yকাদান স[d হওয়ার পের 

একY একক বBeার +ডাজ। 
 
• িভd +কােনা অনুেমািদত COVID-19 ভ/াকিসন িদেয় Tাথিমক Yকাদান স[d করার পর একY একক 

বBeার +ডাজ। 
 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসন সবাইেক সুরিZত নাও করেত পাের। 
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এই ফ/াX শীটY হয়েতা আপেডট করা হেয়েছ। সাPিতক ফ/াX শীেটর জন/, অনুVহ কের 

www.janssencovid19vaccine.com +দখBন। 
 

এই ভ2াকিসনD পাওয়ার আেগ আপনার যা জানা দরকার 

COVID-19 কী? 

COVID-19 SARS-CoV-2 নামক কেরানাভাইরাস gারা সৃS। এই ধরেনর কেরানাভাইরাস আেগ +দখা 
যায়িন। ভাইরােস আKাh এমন অন/ ব/ি1র সােথ +যাগােযােগর মাধ/েম আপিন COVID-19 ভাইরােস 
আKাh হেত পােরন। এY Tধানত একY iাসযেTর +রাগ যা অন/ান/ অkেক Tভািবত করেত পাের। 

COVID-19 এ আKাh ব/ি1েদর হালকা উপসগ' +থেক lরm কের cরmতর অসুnতা পয'h ব/াপক উপসগ' 
রেয়েছ। ভাইরােসর সংpেশ' আসার 2 +থেক 14 িদন পের উপসগ' +দখা িদেত পাের। সাধারণ উপসগ'cিলর 

মেধ/ অhভB '1 থাকেত পাের: qর বা স\দ]; কািশ; iাসকS; rািh; +পশী বা শরীেরর ব/থা; মাথা ব/থা; নতB ন 
কের Hাদ বা গM না পাওয়া; গলা ব/থা; নাক বM হওয়া বা নাক িদেয় পািন পড়া; বিম বিম ভাব বা বিম হওয়া; 
ডায়িরয়া। 

 
JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন কী? 

 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসন একY অননুেমািদত ভ/াকিসন যা COVID-19 Tিতেরাধ করেলও করেত পাের। 

 
18 বা তদূ&' বয়সী +যসকল ব/ি1র জন/ FDA-অনুেমািদত বা COVID-19-এর জন/ অনুেমািদত ভ/াকিসন 
পাওয়া যাে= না বা িচিকৎসাগতভােব উপযB1 নয় তােদর জন/ অথবা 18 বা তদূ&' +যসকল ব/ি1েক 

Janssen COVID-19 ভ/াকিসন +দওয়ার জন/ িনব'াচন করা হেয়েছ, তােদর জন/ COVID-19 Tিতেরাধ 
করেত, EUA-এর অধীেন, জরmির িভিtেত Janssen COVID-19 ভ/াকিসন ব/বহার করার জন/ FDA 

অনুমিত িদেয়েছ। 
 
EUA স[েক'  আেরা তেথ/র জন/, এই ফ/াX শীেটর +শেষ "জর7ির িভি9েত ব2বহােরর অনুেমাদন (EUA) 

কী?" +দখBন। 
 
আপনার JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন পাওয়ার আেগ আপনার ভ2াকিসন !দানকারীর কােছ কী 
উেJখ করা উিচত? 

 
ভ/াকিসন Tদানকারীেক আপনার সমv িচিকৎসার অবnা স[েক'  বলুন, যিদ আপনার: 

 
• +কােনা ধরেনর অ/ালা\জ] থােক, 

• qর থােক, 

• র1Zরণ অসুখ থােক অথবা র1 পাতলা থােক, 
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• কখনও িন`মাJার wাYেলট থােক (র1কিণকা যা আপনার র1পাত বM কের),  

• +রাগ Tিতেরাধ Zমতা কম থােক অথবা এমন ওষBধ ব/বহার কেরন যা +রাগ Tিতেরাধ Zমতােক Tভািবত কের, 

• যিদ আপিন সhানসxবা হন অথবা সhান ধারেণর পিরকIনা কেরন, 

• যিদ আপিন বB েকর দুধ খাওয়ান, 

• যিদ অন/ COVID-19 ভ/াকিসন িনেয় থােকন, 

• যিদ কখেনা +কােনা ইনেজকশন +নওয়ার পর অyান হেয় থােকন। 

 
Aক JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন পােব? 

 
18 বা তদূ&' বয়সী +যসকল ব/ি1র জন/ FDA-অনুেমািদত বা COVID-19-এর জন/ অনুেমািদত ভ/াকিসন 
পাওয়া যাে= না বা িচিকৎসাগতভােব উপযB1 নয় তােদর জন/ অথবা 18 বা তদূ&' +যসকল ব/ি1েক 

Janssen COVID-19 ভ/াকিসন +দওয়ার জন/ িনব'াচন করা হেয়েছ, তােদর জন/ জরmির িভিtেত Janssen 
COVID-19 ভ/াকিসন ব/বহার করার জন/ FDA অনুমিত িদেয়েছ। 

 
Aক JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন পােব না? 

 

আপিন JANSSEN COVID-19 ভ/াকিসন পােবন না যিদ আপনার: 
 
• এই ভ/াকিসেনর পূব'বতীz  +ডাজ +নওয়ার পর তী{ অ/ালা\জ] হেয় থােক। 

• এই ভ/াকিসেনর +কােনা একY উপাদােনর কারেণ তী{ অ/ালা\জ] হেয় থােক। 

• Janssen COVID-19 ভ/াকিসন বা AstraZeneca’s COVID-19 (যB1রাে| অনুেমািদত নয়) ভ/াকিসন 
+নওয়ার পর HI মাJার wাYেলট (+যসকল র1কিণকা শরীর +থেক র1পাত বM করেত সাহায/ কের) 
সহ র1 র1 জমাট বঁাধার সমস/া িছল। 

JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসেন কী কী উপাদান রেয়েছ? 
 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসেন িন`িলিখত উপাদানcিল অhভB '1 রেয়েছ: িরকি}ন/া~, SARS-CoV-2 

pাইক +TাYন Tকাশকারী +রিwেকশন-ইনকি[েট~ অ/ােডেনাভাইরাস টাইপ 26, সাই�ক অ/ািসড 
মেনাহাইে�ট, �াইেসািডয়াম সাইে�ট ডাইহাইে�ট, ইথানল, 2-হাই�ি�েTািপল-β-সাইেrােড��ন 

(HBCD), পিলেসারেবট-80, +সািডয়াম +rারাইড। 
 
িকভােব JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন Aদওয়া হয়? 

 
আপনােক মাংশেপিশেত ইনেজকশন িহেসেব Janssen COVID-19 ভ/াকিসনY +দওয়া হেব।  
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Tাথিমক ভ/াকিসন Tদান 

Janssen COVID-19 ভ/াকিসন একক Aডাজ িহেসেব +দওয়া হয়।  

বBeার +ডাজ 

• Janssen COVID-19 ভ/াকিসেনর Tাথিমক +ডাজ +দওয়ার কমপেZ দুই মাস পের Janssen COVID-19 
ভ/াকিসেনর একক বBeার +ডাজ +দওয়া +যেত পাের। 

 

• িভd একY অনুেমািদত COVID-19 ভ/াকিসন িদেয় Tাথিমক Yকাদান স[d কেরেছন এমন 
ব/ি1েদরেক Janssen COVID-19 ভ/াকিসেনর একY একক বBeার +ডাজ +দওয়া +যেত পাের। বBeার 

+ডােজর সমেয়র ব/াপাের আপনার Hাn/েসবা Tদানকারীর সােথ +যাগােযাগ করmন। 

 
JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন িক এর আেগ ব2বহার করা হেয়েছ? 

 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসন একY অননুেমািদত ভ/াকিসন। িrিনক/াল �ায়ােল, 18 ও তদূ&' বয়সী 
61,000 জেনরও +বিশ ব/ি1 Janssen COVID-19 ভ/াকিসন +পেয়েছন। 2021 সােলর 27 +ফ{mয়াির +থেক 
লZ লZ ব/ি1 EUA-এর অধীেন ভ/াকিসন +পেয়েছন। 

 
JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসেনর কী কী সুিবধা রেয়েছ? 

 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসন COVID-19 Tিতেরাধ কের তা +দখােনা হেয়েছ। COVID-19 +থেক সুরZার 

সময়কাল বত'মােন অজানা। 
 
JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসেনর ঝN ঁ িকPিল কী কী? 

 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসেনর +য পাi'TিতিKয়াcিল িরেপাট'  করা হেয়েছ তার মেধ/ রেয়েছ: 

 
• ইনেজকশন 'দওয়ার -ােন .িতি1য়া: ব3থা, �ক লালেচ হওয়া এবং ফB েল যাওয়া। 

• সাধারণ পা89.িতি1য়া: মাথাব/থা, খBব rাh +বাধ করা, +পিশ ব/থা, বিম বিম ভাব এবং qর। 

• িল� +নাড ফB েল যাওয়া। 

• র< জমাট বঁাধা। 

• ?েক অAাভািবক অনুভD িত ('যমন- ঝঁাকG িন বা 1িলং অনুভD িত) (প3ােরে-িসয়া), অনুভD িত বা 
সংেবদনশীলতা Kাস পাওয়া, িবেশষ কের ?েক (হাইেপাে-িসয়া)। 

• কােন অিবরাম শ� করা (Yিনটাস)। 

• ডায়িরয়া, বিম। 
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মারা�ক অ/ালা\জ] 

Janssen COVID-19 ভ/াকিসন cরmতর অ/ালা\জ]র TিতিKয়া সৃ� করেত পাের, এমন একY সুদূর 

সxাবনা রেয়েছ। সাধারণত Janssen COVID-19 ভ/াকিসেনর একY +ডাজ +নওয়ার পর কেয়ক িমিনট 
+থেক এক ঘ~ার মেধ/ একY মারা�ক অ/ালা\জ]র TিতিKয়া হেত পাের। এই কারেণ আপনার ভ/াকিসন 

সরবরাহকারী আপনােক Yকা +দওয়ার পের পয'েবZেণর জন/ ভ/াকিসন +নওয়ার nােন থাকেত বলেত 
পােরন। cরmতর অ/ালা\জ]র লZণcিলর মেধ/ থাকেত পাের: 

 
• iাসকS, 

• আপনার মুখ ও গলা ফB েল যাওয়া, 

• �দp�ন +বেড় যাওয়া, 

• আপনার সারা শরীের ফB সকB িড় +বর হওয়া, 

• মাথা +ঘারা ও দুব'লতা। 

িন`মাJার অনুচিKকা সহ র1 জমাট বঁাধা 

মিv�, ফB সফB স, +পট ও পােয়র র1নালী এবং িন`মাJার অনুচিKকা (র1 কিণকা যা আপনার শরীরেক 
র1পাত বM করেত সহায়তা কের) সহ র1 জমাট বঁাধা, িকছB  +লােকর মেধ/ ঘেটেছ যারা Janssen COVID-
19 ভ/াকিসন +পেয়েছন। যােদর মেধ/ রে1র জমাট বঁাধা এবং িন`মাJার অনুচিKকা �তির হয় তােদর মেধ/ 
ভ/াকিসন +দওয়ার Tায় এক +থেক দুই স�াহ পের উপসগ'cিল lরm হয়। Janssen COVID-19 ভ/াকিসন 
+নওয়া 18 ও তদূ&' বয়সী িবিভd ধরেনর নারী ও পুরmেষর মেধ/ অনুচিKকা কেম যাওয়া সহ র1 জমাট 
বঁাধার সমস/া িরেপাট'  করা হেয়েছ; 30 +থেক 49 বছর বয়সী নারীেদর +ZেJ এই Tবণতা +বিশ লZ/ করা 
+গেছ (Tিত 1,000,000Y ভ/াকিসেনর +ডােজর মেধ/ 8Y ঘটনা) এবং Tিত 7Yর মেধ/ 1Y ঘটনা cরmতর 
িছল। Janssen COVID-19 ভ/াকিসন Vহেণর পর যিদ আপনার িন`িলিখত উপসগ'cিলর মেধ/ +কােনাY 
+দখা +দয় তেব আপনার অিবলে} িচিকৎসা +নওয়া উিচত: 

• iাসকS, 

• বB েক ব/থা, 

• পা ফB েল যাওয়া, 

• অিবরাম +পেট ব/থা, 

• তী{ বা অিবরাম মাথাব/থা বা ঝাপসা দৃ�, 

• ইনেজকশেনর nান ব/তীত �েকর িনেচ হালকা Zত বা Zু� রে1র দাগ।  
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ইিমউন �ে}াসাইেটােপিনয়া (আইYিপ) 

ইিমউন �ে}াসাইেটােপিনয়া (আইYিপ) হেলা এক ধরেনর অবnা যা সৃ� কের সহেজ বা মাJািতির1 Zত এবং 
অত/h িন`মাJার wাYেলেটর কারেণ র1পাত। Janssen +কািভড-19 Yকা +নয়া িকছB  ব/ি1র মেধ/ 
আইYিপ +দখা িদেয়েছ। এেদর অিধকাংেশর মেধ/, উপসগ'cিল Janssen COVID-19 ভ/াকিসন Vহেণর পর 

42 িদেনর মেধ/ lরm হেয়িছল। তেব এY হওয়ার সxাবনা খBবই কম। আপনার যিদ কখনও ITP +রাগ ধরা 
পেড় থােক, তেব Janssen COVID-19 Yকা +নওয়ার আেগ আপনার Yকা Tদানকারীর সােথ কথা বলুন। 

Janssen COVID-19 ভ/াকিসন Vহেণর পর যিদ আপনার িন`িলিখত উপসগ'cিলর মেধ/ +কােনাY +দখা 
+দয় তেব আপনার �ত িচিকৎসা +নওয়া উিচত: 

 
• সহজ বা মাJািতির1 Zত বা ইে�কশন +দবার জায়গার বাইের �েকর িনেচ +ছাট +ছাট রে1র দাগ, 

 
• অHাভািবক বা মাJািতির1 র1পাত। 

 
Guillain Barré Syndrome 

Guillain Barré syndrome (একY �ায়িবক ব/ািধ +যখােন শরীেরর ইিমউন িসেeম �ায়B  +কাষেক ZিতVv 

কের, +পিশর দুব'লতা এবং কখনও কখনও পZাঘাত সৃ� কের) িকছB  +লােকর মেধ/ ঘেটেছ যারা Janssen 
COVID-19 ভ/াকিসন +পেয়েছন। এেদর অিধকাংেশর মেধ/, উপসগ'cিল Janssen COVID-19 ভ/াকিসন 

Vহেণর পর 42 িদেনর মেধ/ lরm হেয়িছল। তেব এY হওয়ার সxাবনা খBবই কম। Janssen COVID-19 
ভ/াকিসন Vহেণর পর যিদ আপনার িন`িলিখত উপসগ'cিলর মেধ/ +কােনাY +দখা +দয় তেব আপনার �ত 

িচিকৎসা +নওয়া উিচত: 
 
• দুব'লতা বা িঝমিঝম অনুভ� িত, িবেশষ কের পােয় বা বা�েত +যটা ব� ি� +পেয় শরীেরর অন/ান/ অংেশ 

ছিড়েয় পেড়। 

• হঁাটেত অসুিবধা। 

• কথা বলা, িচবােনা বা +কােনা িকছB  িগেল +খেত সমস/াসহ মুেখর নড়াচড়ায় সমস/া। 

• Tিত=িব +দখা বা +চােখর নড়াচড়া করেত না পারা। 

• মূJাশয় িনয়Tণ বা অেTর কায'কািরতায় অসুিবধা। 
 
এcিল Janssen COVID-19 ভ/াকিসেনর সxাব/ পাi' TিতিKয়া নাও হেত পাের। cরmতর এবং অTত/ািশত 
Tভাব +দখা িদেত পাের। Janssen COVID-19 ভ/াকিসন এখনও িrিনক/াল পরীZা িনরীZা এখনও 

চলেছ। 
 
পাR, !িতিSয়া Aদখা িদেল আমার কী করা উিচত? 

 
আপিন যিদ মারা�ক অ/ালা\জ]র TিতিKয়া অনুভব কেরন তেব 9-1-1 এ +ফান করmন অথবা িনকটবতীz  
হাসপাতােল যান। 
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যিদ আপনার +কােনা পাi' TিতিKয়ার জন/ আপিন অHিv +বাধ কেরন বা +সY িনরাময় না-হয়, তেব Yকা 
সরবরাহকারী বা আপনার Hাn/েসবা সরবরাহকারীেক +ফান করmন। 

 
ভ/াকিসেনর পাi' TিতিKয়ার কথা FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System 

(VAERS) এ জানান। VAERS এর +টাল ি� ন}র হেলা 1-800-822-7967 অথবা অনলাইেন 
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এ জানান। িরেপাট'  করার ফেম'র 18 ন}র বে�র Tথম লাইেন 

“Janssen COVID-19 Vaccine EUA” উে�খ করmন। 
 
এছাড়াও, আপিন িনেচ Tদt +যাগােযােগর �কানায় পাi' TিতিKয়া স[েক'  Janssen Biotech, Inc. এ 

জানােত পােরন। 
 

ইেমইল ফ2াT নUর Aটিলেফান নUর 
JNJvaccineAE@its.jnj.com 215-293-9955 য"#রাে' (টাল ি,: 1-800-565-4008 

য"#রাে' (টাল: (908) 455-9922 
 
আপনােক v-safe এ নাম নিথভB 1 করার একY িবকIও আপনােক +দওয়া হেত পাের। V-safe একY 

�াট' েফান-িভিtক নতB ন +H=ােসবী ব/বnা যা +ট�ট +মেসজ এবং ওেয়েব সমীZার মাধ/েম পরীZা কের 
+দেখ, +যসব ব/ি1 COVID-19 ভ/াকিসন িনেয়েছন তঁােদর পাi' TিতিKয়া হেয়েছ িক না তা িচি�ত করা। 

V-safe -এর T_াবলীর সহায়তায় COVID-19-এর সুরZার িবষয়Y CDC নজর রাখেত পাের। যিদ +কােনা 
অংশVহণকারী COVID-19 ভ/াকিসন Vহেণর পের cরm�পূণ' Hাn/ TিতিKয়া িরেপাট'  কের থােক তাহেল V-

safe CDC-এর gারা লাইভ +টিলেফান ফেলা-আপও সরবরাহ কের থােক। কীভােব সাইন আপ করেত হয় +স 
িবষয়ক আেরা তেথ/র জন/ +দখBন: www.cdc.gov/vsafe। 

 

আিম যিদ JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন Vহণ করেত না চাই তাহেল কী হেত পাের? 
 
EUA-এর অধীেন, ভ/াকিসন +নওয়ার Tvাব Vহণ বা Tত/াখ/ান করার একY সুেযাগ রেয়েছ। আপিন যিদ 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসন না +নওয়ার িস�াh িনেয় থােকন, তেব এেত আপনার e/া�াড'  +মিডেকল 

+কয়ারেক পিরবত'ন করেব না। 
 
COVID-19 !িতেরােধ JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন ছাড়া আর Aকােনা ভ2াকিসন িক আেছ? 

 
COMIRNATY এবং SPIKEVAX হেলা FDA-অনুেমািদত COVID-19 ভ/াকিসন। COVID-19 
Tিতেরােধ অন/ান/ ভ/াকিসন EUA-এর অধীেন পাওয়া +যেত পাের। Janssen COVID-19 ভ/াকিসন 

lধBমাJ তখনই অনুেমাদন +দওয়া হয় যিদ COVID-19-এর জন/ অনুেমািদত ভ/াকিসন পাওয়া না যায় বা 
িচিকৎসাগতভােব উপযB1 না হয়, এবং +যসকল ব/ি1েক Janssen COVID-19 ভ/াকিসন +দওয়ার জন/ 
িনব'াচন করা হেয়েছ, কারণ অন/থায় তারা COVID-19 ভ/াকিসন নাও +পেত পােরন। 
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আিম িক অন2 ভ2াকিসেনর সেY একই সমেয় JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসন িনেত পাির? 
 
অন/ান/ ভ/াকিসেনর সেk একই সমেয় Janssen COVID-19 ভ/াকিসন Tেয়াগ ব/বহার স[\ক]ত +কােনা 
তথ/ এখেনা িবষেয় FDA এ জমা পেড়িন। আপিন যিদ অন/ান/ ভ/াকিসেনর সেk Janssen COVID-19 

ভ/াকিসন Vহেণর িবষয়Y িবেবচনা কেরন তাহেল আপনার Hাn/েসবা Tদানকারীর সােথ এ িনেয় আেলাচনা 
করmন। 

 
আিম যিদ সZানস[বা বা িশ\েক বN েকর দুধ পান করাই Aসে]ে^ কী হেব? 

 
আপিন যিদ সhানসxবা বা িশlেক বB েকর দুধ পান করান তাহেল আপনার Hাn/েসবা Tদানকারীর সােথ 
িবকIcিল িনেয় আেলাচনা করmন। 

 
JANSSEN COVID-19 ভ2াকিসেনর কারেণ িক আমার COVID-19 হেব? 

 
না। Janssen COVID-19 ভ/াকিসন +কােনা SARS-CoV-2 থােক না এবং আপনােক +কােনা COVID-19 

িদেত পাের না। 
 
আপনার ভ2াকিসন Aনওয়ার কাড,  সেY রাখNন 

 
আপিন যখন Janssen COVID-19 ভ/াকিসন +নেবন তখন ভ/াকিসন Vহেণর তািরখ ও সময় নিথভB 1 

করেত আপিন একY ভ/াকিসন কাড'  পােবন। 
 
অিতির_ তথ2 

 
যিদ আপনার +কােনা T_ থােক বা সাPিতক Janssen COVID-19 এর ভ/াকিসন ফ/াX শীট +দখেত ই=B ক 
হন তাহেল আপনার িডভাইস ব/বহার কের QR +কাডY �/ান করmন এবং ওেয়বসাইট িভিজট করmন অথবা 
িনেচ +দওয়া +টিলেফান ন}ের কল করmন। 

 
QR Aকাড ফ2া4 শীট ওেয়বসাইট Aটিলেফান নUর 

 
 

 

www.janssencovid19vaccine.com
। 

য"#রাে' (টাল ি,: 1-800-565-4008  
US (টাল: (908) 455-9922 

 
আিম আেরা কী কের জানেত পারব? 

 
• ভ/াকিসন Tদানকারীেক িজyাসা করmন। 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html �কানায় CDC িভিজট করmন। 
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• https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- regulatory-and-
policy-framework/emergency-use-authorization �কানায় FDA িভিজট করmন।  

আপনার 0ানীয় বা রােজ5র জন6া05 িবভােগর সােথ (যাগােযাগ কর<ন। 
 
আমার ভ2াকিসন Aনওয়ার তথ2 Aকাথায় নিথভN _ করা হেব? 

 
ভ/াকিসন সরবরাহকারী আপনার রাজ/ / nানীয় আইনগত Yকাদান তথ/ ব/বnা বা Immunization 
Information System (IIS) বা অন/ান/ মেনানীত ব/বnায় আপনােক ভ/াকিসন +দওয়ার তথ/ নিথভB 1 

করেত পাের। IIS স[েক'  আেরা তেথ/র জন/ এই �কানায় যান: 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.  
 

 
COVID-19 ভ2াকিসন Aনওয়ার জন2 িক আমােক অথ, খরচ করেত হেব? 

 
না। এই মুহ� েত' , Yকা সরবরাহকারী আপনােক একY ভ/াকিসন +ডাজ +দওয়ার জন/ +কােনা অথ' িনেত 

পারেবন না এবং +কবলমাJ একY COVID-19 Yকা Vহণ করার জন/ আপনার কাছ +থেক ভ/াকিসন 
+দওয়ার খরচ বা অন/ +কােনা খরচ +নওয়া যােব না। তেব, ভ/াকিসন সরবরাহকারীরা +কােনা +TাVাম বা 
পিরকIনার অধীন ভ/াকিসন Tাপকেদর (+বসরকাির িবমা, +মিডেকয়ার, +মিডেকড, HRSA COVID-19 
িবমাহীন ভ/াকিসন Vহীতােদর +TাVােমর জন/ অhভB '1) Yকা +দওয়ার জন/ উপযB1 খরচ চাইেত পােরন। 

 
সেaহজনক জািলয়ািতর ঘটনার ব2াপাের আিম Aকাথায় জানােত পাির? 

 
CDC COVID-19 Yকাদান +TাVােমর Tেয়াজনীয়তাcিলর +যেকােনা সxাব/ ল�ন স[েক'  সেচতন 
ব/ি1েদর ইনেpXর +জনােরল, মা\ক]ন যB1রাে|র Hাn/ ও মানবেসবা িবভােগ 1-800-HHS-TIPS অথবা 
TIPS.HHS.GOV �কানার দফতের জানােত উৎসািহত করা হয়। 

 
আঘােতর ]িতপূরণ কায,Sেমর পাdা ব2বeা কী কী রেয়েছ? 

 
আঘােতর Zিতপূরণ কায'Kেমর পা�া ব/বnা (CICP) একY +ফডােরল TকI। এY এই িচিকৎসা সহ িকছB  
িন\দ]S ওষBধ বা ভ/াকিসন gারা cরmতর আহত হওয়া িন\দ]S ব/ি1েদর িচিকৎসা +সবা এবং অন/ান/ িন\দ]S 

খরেচর জন/ অথ' Tদােন সহায়তা করেত পাের। সাধারণত, ভ/াকিসন Vহেণর তািরখ +থেক এক (1) বছেরর 
মেধ/ CICP-+ক একY দািব জমা িদেত হেব। এই কায'Kম স[েক'  আেরা িকছB  জানেত www.hrsa.gov/cicp 

�কানায় যান অথবা 1-855-266-2427 ন}ের কল করmন। 
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ইেলক%িনক (মিডেকল (রকড, /ভ.াকিসন 1দােনর তথ. ব.ব6ার জন. 
ভ.াকিসন 8হীতােক এই ফ.া= শীট 1দান করা হেয়েছ তা সংরCণ 
করেত E.ান করFন। 

 
GDTI: 0886983000363 

জর7ির িভি9েত ব2বহােরর অনুেমাদন (EUA) কী? 
 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসন একY EUA নামক জরmির িভিtেত পাওয়ার ব/বnা কেরেছ আেমিরকা 
যB1রাে|র FDA। EUA ব/বnা Hাn/ ও মানবািধকার পিরেষবার (HHS) সিচেবর একY +ঘাষণার gারা 
সম\থ]ত। এই +ঘাষণায় বলা হেয়েছ, COVID-19 মহামারী চলাকালীন ওষBধ এবং �জিবক পণ/cিলর জরmির 
ব/বহারেক ন/ায়সkত করার জন/ পিরিnিত িবদ/মান। 

 
FDA অনুেমািদত বা pS করা পেণ/র +য ধরেনর পয'ােলাচনা করা হয় Janssen COVID-19 +স ধরেনর 
পয'ােলাচনার মধ/ িদেয় যায়িন। িন\দ]S মানদ  পূরণ হেল FDA একY EUA জাির করেত পাের যার মেধ/ 
পয'া�, অনুেমািদত, উপলভ/ িবকI +নই। এছাড়া, FDA-র িস�াh িনভ' র করেব �বyািনক Tমােণর 
সামিVকতার উপর িভিt কের। তােত +দখােনা হেব +য COVID-19 মহামারী চলাকালীন এই পণ/Y 

COVID-19 Tিতেরােধ কায'কর হেত পাের। আেরা +দখা হেব +য, এই পণ/Yর yাত এবং সxাব/ সুিবধাcিল 
পেণ/র পিরিচত এবং সxাব/ ঝB ঁ িকর +চেয় +বিশ। COVID-19 মহামারী চলাকালীন পণ/Y ব/বহােরর 

অনুমিত +দওয়ার জন/ এই সমv মানদ cিল মানেত হেব। 
 
যিদ না +সটােক nিগত বা বািতল করা হয় (+য সমেয়র পের পণ/cিল আর ব/বহার করা যােব না) তাহেল 
Janssen COVID-19 ভ/াকিসেনর জন/ EUA এই পণ/cিলর জরmির ব/বহারেক যB ি1Vাহ/ কের COVID-19 

+ঘাষণার সময়কােলর জন/ কায'কর কেরেছ। 
 
-.তকারক: 
Janssen Biotech, Inc. 
Johnson & Johnson Horsham, PA 19044, USA এর এক2 Janssen 
ফাম5ািস2কাল (কা7ািন 
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