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!াপক ও &সবাকারীেদর জন/ তথ/প2 
 

জর3ির িভি6েত ব/বহােরর অনুেমাদন (EUA) 
কেরানাভাইরাস &রাগ 2019 (COVID-19) !িতেরাধ করেত NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, 

অ/াডজুেভে?ড 
 
িসিভয়ার অ/ািকউট &রিCেরটির িসেDাম কেরানাভাইরাস 2 (SARS-CoV-2)-এর কারেণ সৃH কেরানাভাইরাস &রাগ 2019 
(COVID-19) !িতেরাধ করেত Novavax COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড। 

 
NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড ইউএস ফJ ড অ/াK Lাগ অ/াডিমিনেMশন (FDA) &থেক 
ইমােজO িP ইউজ অেথারাইেজশন (EUA) &পেয়েছ। 

• 12 ও তার %চেয় %বিশ বয়সীেদর জন1 এক4 দুই-%ডােজর 8াইমাির িসিরজ। 

• এক4 8ত1ািয়ত বা অনুেমািদত COVID-19 ভ1াকিসন িদেয় 8াথিমক ভ1াকিসন স=> করার অ?ত 6 মাস পর 8থম বABার 
%ডাজ িনেচর ব1িCেদর জন1: 

• 18 বছর বা তােদর %চেয় %বিশ বয়সীেদর জন1 যারা এফিডএ-অনুেমািদত mRNA বাইভ1ােলH1 
COVID-19 ভ1াকিসন পাওয়া যায় না বা িIিনক1াল কারণ যথাথK নয়, 

• 18 বছর বা তােদর %চেয় %বিশ বয়সীেদর জন1 যারা Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড িনেত 
চান কারণ এ4 না %পেল তারা COVID-19 এর বABার %ডাজ %পেতন না। 

এই তথ1পেL Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড-এর ঝA ঁ িক এবং সুিবধাQিল বAঝেত আপনােক সহায়তা করেত 
তথ1 রেয়েছ, যা আপিন %পেত পােরন। কারণ এখন COVID-19 অিতমাির চলেছ। %কানও 8U থাকেল আপনার ভ1াকিসন 
সরবরাহকারীর সেV কথা বলুন। 

 
Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড সকলেক সুরিWত নাও রাখেত পাের। 

 
এই তথ1পL4 পিরমাজK ন করা হেত পাের। সাPিতক ফ1াY শীেটর জন1, অনু[হ কের 
http://www.NovavaxCovidVaccine.com %দখAন। 

এই ভ/াকিসন Rহেণর পূেবO আপনার কী জানা !েয়াজন &কািভড-19 কী? 

%কািভড-19 SARS-CoV-2 নামক কেরানাভাইরাস \ারা হয়। এই ধরেনর কেরানাভাইরাস আেগ %দখা যায়িন। এই ভাইরােস 
আ^া? %কানও ব1িCর সং_েশK এেল আপিন COVID-19-এ আ^া? হেত পােরন। এ4 8ধানত এক4 `াসযেTর %রাগ যা 
অন1ান1 অVেক 8ভািবত করেত পাের। %কািভড-19-এ আ^া? ব1িCেদর িবিভ> ধরেনর উপসেগKর িবষয় িরেপাটK  করা হেয়েছ, 
যার মেধ1 মৃদু উপসগK %থেক eরf কের তীg অনুhতাও অ?ভA KC রেয়েছ। ভাইরােস আ^া? হওয়ার 2 %থেক 14 িদন পের 
লWণQেলা %দখা িদেত পাের। এই সব লWেণর মেধ1 থাকেত পাের: iর বা ঠাkা লাগা; কািশ; িনঃ`াস-8`ােসর দুবKলতা; Iাি?; 
%পশী বা শরীের ব1থা; মাথাব1থা; নতA ন কের mাদ বা গn না-পাওয়া; গলা ব1থা; সoদp বসা বা সoদp পড়া; বিম বিম ভাব বা বিম 
হওয়া; ডায়িরয়া। 

 
 

18ত1িয়ত বাইভ1ােলH COVID-19 আসল SARS-CoV-2 ও Omicron BA.4/BA.5 SARS-CoV-2 এর আসল %8া4ন এনেকাড 
কের। 
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NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড কী? 

Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড হেলা এক4 অননুেমািদত ভ1াকিসন, যা COVID-19 8িতেরাধ 
করেত পাের। Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড হেলা এক4 মেনা-ভ1ােলH ভ1াকিসন যােত আসল 
SARS-CoV-2 এর _াইক %8া4ন থােক। 

 
এফিডএ Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড EUA এর আওতায় 12 বছর বা তােদর %চেয় %বিশ বয়সীেদর জন1 
8াথিমক িসিরজ িহসােব এবং 18 বছর বা তােদর %চেয় %বিশ বয়সীেদর জন1 বABার %ডাজ িহসােব 8ত1িয়ত কেরেছ। 18 বছর বা 
তােদর %চেয় %বিশ বয়সীেদর জন1 বABার %ডাজ 8ত1য়ন %কবলমাL তােদর জন1 8েযাজ1 যােদর কােছ এফিডএ-অনুেমািদত mRNA 
বাইভ1ােলH COVID-19 বABার %ডােজ অ1ােrস %নই বা িIিনকালভােব যথাথK নয় এবং যারা Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, 
অ1াডজুেভেHড িনেত %চেয়েছন না হেল COVID-19 এর বABার %ডাজ %পেতন না। 

 
EUA-র আরও তেথ1র জন1 এই তথ1পেLর %শষ অংেশ “জর3ির িভি6েত ব/বহােরর অনুেমাদন (EUA) কী?” %দখAন। 

 
NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড &নওয়ার আেগ আপনার ভ/াকিসন সরবরাহকারীেক কী কী বেল 
&দওয়া উিচত? 

আপনার সমs িচিকৎসা সং^া? অবhা স=েকK  ভ1াকিসন সরবরাহকারীেক বলুন, তার মেধ1 যিদ: 

• %কােনা অ1ালাoজp আেছ িক না 

• মােয়াকাডK াই4স (uৎিপেkর %পশীেত যTণা) অথবা %পিরকাডK াই4স (uৎিপেkর বাইেরর আsরেণ যTণা) হেয় থােক 

• iর আেছ িক না 

• রCWরেণর সমস1া আেছ িক না অথবা রC পাতলা হয় িক না 

• %রাগ 8িতেরাধ Wমতা দুবKল িক না অথবা এমন %কানও ঔষধ ব1বহার কেরন িক না যার 8ভাব %রাগ 8িতেরাধ Wমতার উপর 
পেড় 

• আপিন গভK বতী িক না অথবা স?ান ধারেণর পিরকwনা করেছন িক না 

• বA েকর দুধ খাওয়ান িক না 

• অন1 COVID-19 ভ1াকিসন িনেয়েছন িক না 

• কখনও %কানও ইনেজকশন %নওয়ার পর অxান হেয় িগেয়েছন িক না 

কার NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড &নওয়া উিচত নয়? 

আপনার Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড %নয়া উিচত নয়, যিদ এই ভ1াকিসেনর 

আেগর %ডােজ আপনার চরম মাLায় অ1ালাoজp হেয় থােক 
এই ভ1াকিসেনর %কানও এক4 উপাদােনর কারেণ তীg অ1ালাoজp হেয় থােক 

 
NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?েড কী কী উপাদান রেয়েছ? 

Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHেড রেয়েছ ব1ািকউেলাভাইরাস আ^া? Sf9 (fall armyworm) %পাকার %কাষ %থেক 
উৎপ> SARS-CoV-2 _াইক %8া4ন এবং %সাপবাকK  গাছ (Quillaja saponaria Molina) %থেক উৎপ> স1াপিনন সমৃy ম1াzr- 
MTM অ1াডজুভ1ােHর এক4 িরকি{ন1াH। 
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অন1ান1 উপাদােনর মেধ1 রেয়েছ %কােলেBরল, ফসফ1া4ডাইলেকালাইন, পটািশয়াম ডাইহাইে|ােজন ফসেফট, পটািশয়াম 
%Iারাইড, ডাইেসািডয়াম হাইে|ােজন ফসেফট ডাইহাইে|ট, %সািডয়াম %Iারাইড, ডাইেসািডয়াম হাইে|ােজন ফসেফট 
%হ}াহাইে|ট, %সািডয়াম ডাইহাইে|ােজন ফসেফট মেনাহাইে|ট, পিলসরেবট 80, এবং ইনেজকশেনর জন1 পািন। ভ1াকিসেন 
অw পিরমােণ ভ1ািকউেলাভাইরাস এবং %পাকার %কােষর %8া4ন ও িডএনএ -ও থাকেত পাের। 

 
NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড িকভােব &দওয়া হয়? 

Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড-4 আপনার %পিশেত ইনেজকশন িহসােব %দওয়া হেব। 

8াথিমক িসিরজ: Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড4 এক4 দুই-%ডােজর িসিরজ িহেসেব 3 স~াহ অ?র %দওয়া 
হয়। 

বABার %ডাজ:Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড %কােনা 8ত1িয়ত বা অনুেমািদত COVID-19 ভ1াকিসেনর 8াথিমক িসিরজ স=> 
করার অ?ত 6 মাস পর 8থম বABার %ডাজ িহসােব %দয়া %যেত পাের। 

NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড িক পূেবO ব/বহার করা হেয়িছল? 

Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড4 এক4 অননুেমািদত ভ1াকিসন। িIিনক1াল �ায়ােল, 12 বা %চেয় %বিশ বয়সী 
8ায় 28,000 %লাক অ?ত এক %ডােজর Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড %পেয়েছন। 

NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড-এর সুিবধািদ কী কী? 

Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড COVID-19 8িতেরাধ কের তা %দখােনা হেয়েছ। %কািভড-19 %থেক সুরWার 
সময়কাল বতKমােন অজানা। 

 
NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড-এর ঝJ ঁ িকYেলা কী কী? 

Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড মারা�ক অ1ালাoজpর 8িতি^য়া সৃ� করেত পাের, এমন এক4 সুদূর স�াবনা 
রেয়েছ। সাধারণত Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড-এর এক4 %ডাজ %নওয়ার পর কেয়ক িমিনট %থেক এক 
ঘHার মেধ1 এক4 মারা�ক অ1ালাoজpর 8িতি^য়া হেত পাের। এই কারেণ আপনার ভ1াকিসন সরবরাহকারী আপনােক 4কা 
%দওয়ার পের পযKেবWেণর জন1 ভ1াকিসন %নওয়ার hােন থাকেত বলেত পােরন। মারা�ক অ1ালাoজpর লWণQেলার মেধ1 থাকেত 
পাের: 

• `াস ক� 

• আপনার মুখ ও গলা ফA েল যাওয়া 

• uদ_�ন %বেড় যাওয়া 

• সারা শরীের খারাপ ফA সকA িড় হওয়া 

• মাথা %ঘারা ও দুবKলতা 

ভ1াকিসন %নওয়ার পর িকছA  িকছA  %লােকর মায়কাডK াই4স (uৎিপেkর %পিশেত যTণা) ও %পিরকাডK াই4স (uৎিপেkর বাইেরর 
আsরেণ যTণা) %দখা িদেয়েছ। এই %লাকQেলার অিধকাংেশর %WেL, 4কা [হেণর পেরর 10 িদেনর মেধ1ই উপসগKQেলা eরf 
হয়। তেব এ4 হওয়ার স�াবনা খAবই কম। ভ1াকিসন %নওয়ার পর যিদ িন�িলিখত লWণQেলার মেধ1 %কােনা4 আপনার %দখা 
%দয় তেব �ত িচিকৎসা করােনা উিচত। 

• বA েক ব1থা 
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• !াস $হেণ সমস)া 

• *দ,-ন /বেড় যাওয়া, ব5ক ধড়ফড় করা বা ব5ক ধ5কপুক করা 

Novavax COVID-19 ভ)াকিসন, অ)াডজুেভেAড এর িবিভC িDিনক)াল পরীGার সময় /যসব পা!H IিতিKয়ার 
িবষেয় জানােনা হয়, তার মেধ) রেয়েছ: 

• মােয়াকাNডOPস (*দেপিশেত Iদাহ) 

• /পিরকাNডOPস (*ৎিপেSর বাইেরর IাUেরখায় Iদাহ) 

• ইনেজকশন Iদােনর Wােন IিতিKয়া: ব)াথা/যTণা, ফ5 েল যাওয়া, লাল হেয় যাওয়া ও চ5 লকািন 

• সাধারণ পা!H-IিতিKয়া: DািU বা সাধারণভােব অসুW /বাধ করা, মাংসেপিশেত ব)াথা, মাথাব)াথা, 
অিWসি\েত ব)াথা, বিম বিম ভাব, বিম হওয়া, ]র, শীত লাগা 

• অ)ালাNজOর IিতিKয়া, /যমন _েক /গালাকার ফ5 সক5 িড় হওয়া এবং মুখমSল ফ5 েল যাওয়া 

• িল` /নাড ফ5 েল যাওয়া 

Novavax COVID-19 ভ)াকিসন, অ)াডজুেভেAড Iদােনর পর এর ব)বহােরর কারেণ িকছ5  পা!HIিতিKয়া /দখা 
িগেয়েছ, যার মেধ) আেছ: 

• তীb অ)ালাNজO IিতিKয়া 

• মােয়াকাNডOPস (*দেপিশেত Iদাহ) 

• /পিরকাNডOPস (*ৎিপেSর বাইেরর IাUেরখায় Iদাহ) 

• _েক অcাভািবক অনুভd িত (/যমন- ঝঁাক5 িন বা Kিলং অনুভd িত) (প)ােরেWিসয়া), হাইেপােWিসয়া (অনুভd িত বা 
সংেবদনশীলতা gাস পাওয়া, িবেশষ কের _েক)। 

এhিল Novavax COVID-19 ভ)াকিসন, অ)াডজুেভেAড-এর সiাব) পা!H IিতিKয়া নাও হেত পাের। hরjতর ও 
অIত)ািশত পা!H IিতিKয়াও /দখা িদেত পাের। Novavax COVID-19 ভ)াকিসন, অ)াডজুেভেAড-এর িDিনক)াল 
পরীGািনরীGা এখনও চলেছ। 

 
পা#$ %িতি(য়া *দখা িদেল আমার কী করা উিচত? 

যিদ আপনার তীb অ)ালাNজOক IিতিKয়া /দখা /দয়, তেব 9-1-1-এ কল করjন বা িনকটবতীl  হাসপাতােল যান। 
 
যিদ আপনার এমন পা!H-IিতিKয়া হয় যা আপনােক িবরm কের বা যা দূর হেo না, তেব ভ)াকিসন Iদানকারীেক 
অথবা আপনার cাW)েসবা Iদানকারীেক কল করjন।  

 
ভ)াকিসেনর পা!H-IিতিKয়াhেলা FDA-/ত এবং /সAাসH ফর িডিজজ কেpাল অ)াq িIেভনশন (CDC) ভ7াকিসন 
অ7াডভাস$ ইেভ= িরেপা>$ং িসে@ম (VAERS)-এ িরেপাটH  করjন। VAERS-এর /টাল িr নsর হল 1-800-822-
7967 অথবা অনলাইেন জানান https://vaers.hhs.gov/reportevent.html এই tকানায়। িরেপাটH  করার ফেমH 18 
নsর বেu Iথম লাইেন অনু$হ কের িলখ5ন “Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted EUA”। 

 
এছাড়াও, িনেচ /দওয়া tকানায় Novavax, Inc.-/ক পা!H IিতিKয়া সvেকH  জানােত পােরন। 
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ওেয়বসাইট ফ7াE নFর *টিলেফান নFর 

www.NovavaxMedInfo.com 1-888-988-8809 1-844-NOVAVAX 

(1-844-668-2829) 
 

আপনােক হয়েতা V-safe এ এনেরাল করার সুেযাগ %দয়া হেত পাের। V-safe এক4 �াটK েফান-িভি�ক নতA ন %m�ােসবী ব1বhা 
যা %টrট %মেসজ এবং ওেয়েব সমীWার মাধ1েম পরীWা কের %দেখ, %যসব ব1িC COVID-19 ভ1াকিসন িনেয়েছন তঁােদর পা K̀ 
8িতি^য়া হেয়েছ িক না তা িচি�ত করা। V-safe-এর 8Uাবলীর সহায়তায় %কািভড-19-এর সুরWার িবষয়4 CDC পযKেবWণ 
করেত পাের। 8েয়াজন পড়েল ি\তীয় %ডাজ %নওয়ার কথা মেন কিরেয় %দওয়ার কাজও কের V-safe। %কািভড-19 ভ1াকিসন 
%নওয়ার পর [হীতারা যিদ mাh1 স=oকpত %কানও উে�খেযাগ1 8ভােবর ব1াপাের জানান, তাহেল CDC সবKদা %টিলেফােন 
%খ�াজখবর চািলেয় যায়। কীভােব সাইন আপ করেত হয় %স িবষেয় আরও তেথ1র জন1,  www.cdc.gov/vsafe %দখAন। 

 
আিম যিদ NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড Rহণ করেত না চাই তাহেল কী হেত পাের? 

EUA অনুসাের Novavax COVID-19ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড [হণ করা বা না-করা আপনার ই�ার উপর িনভK রশীল। 
আপিন যিদ এ4 না-%নওয়ার িসyা? %নন তেব তার জন1 আপনার িনয়মমািফক িচিকৎসা %সবায় %কানও পিরবতKন হেব না। 

 
COVID-19 !িতেরােধ NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড ছাড়া আর &কােনা িবক\ িক পাওয়া যায়? 

8াথিমক ভ1াকিসেনর জন1, COVID-19 8িতেরােধ অন1ান1 িবকেwর মেধ1 আেছ এফিডএ অনুেমািদত COVID-19 ভ1াকিসন 
COMIRNATY (COVID-19 Vaccine, mRNA) 12 বছর বা তােদর %চেয় %বিশ বয়সীেদর জন1 এবং SPIKEVAX (COVID-
19 Vaccine, mRNA)18 বছর বা তােদর %চেয় %বিশ বয়সীেদর জন1। %কািভড-19 8িতেরােধ অন1ান1 ভ1াকিসনQেলা EUA-এর 
অধীেন উপলভ1 হেত পাের, যার মেধ1 বাইভ1ােলH ভ1াকিসন রেয়েছ, যােত SARS-CoV-2-এর এক4 অিম^ন উপাদান রেয়েছ। 

 
আিম িক অন/ ভ/াকিসেনর সে] একই সমেয় NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড িনেত পাির? 

অন1ান1 ভ1াকিসেনর সেV একই সমেয় Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড 8েয়াগ স=oকpত %কােনা তথ1 এখেনা 
FDA-%ত জমা পেড়িন। আপিন যিদ অন1ান1 ভ1াকিসেনর সেV Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড [হেণর 
িবষয়4 িবেবচনা কেরন তাহেল আপনার mাh1েসবা 8দানকারীর সােথ এ িনেয় আেলাচনা করfন। 

 
আিম যিদ স^ানস_বা হই বা িশ`েক aন/পান করাই? 

যিদ আপিন গভK বতী হন বা বA েকর দুধ পান করান, তেব আপনার mাh1েসবা 8দানকারীর সােথ িবকwQেলা িনেয় আেলাচনা 
করfন। 

এক4 %8গেনি� এrেপাজার %রিজ� রেয়েছ, যা গভK ধারণকালীন Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড-এর 
সং_েশK আসা নারীেদর গভK ধারেণর ফলাফল পযKেবWণ কের। %যসকল নারী গভK ধারণকালীন Novavax COVID-19 
ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড িদেয় 4কা [হণ কের থােকন, তােদরেক https://c-viper.pregistry.com/ িভিজট করার মাধ1েম 
%রিজ�েত নাম অ?ভA KC করার জন1 উৎসািহত করা হয়। 

 
NOVAVAX COVID-19 ভ/াকিসন, অ/াডজুেভে?ড-এর কারেণ িক আিম COVID-19-এ সংcিমত হেত পাির? 

না। Novavax COVID-19 ভ1াকিসন, অ1াডজুেভেHড %কােনা SARS-CoV-2 থােক না এবং এর কারেণ আপিন COVID-19-
এ আ^া? হেবন না। 
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আপনার ভ7াকিসন কাড$  সেG রাখHন 

আপিন যখন Iথম /ডাজ /নেবন, তখন Novavax COVID-19 ভ)াকিসন, অ)াডজুেভেAড-এর িwতীয় /ডােজর জন) 
কখন আসেবন তা /দখােনার জন) একP Pকা কাডH  পােবন। আবার আসার সময় আপনার কাডH P আনেত ভ5 লেবন 
না। 

 
অিতিরI তথ7 

আপনার /কানও Ix থাকেল ওেয়বসাইট /দখ5ন অথবা িনেচ /দওয়া /টিলেফান নsের /ফান করjন। অিত 

সাPিতক তথ)পz /দখার জন) অনু$হ কের িনেচ /দওয়া QR /কাডP {)ান করjন। 

Novavax COVID-19 
 ভ7াকিসন, অ7াডজুেভে=ড ওেয়বসাইট 

*টিলেফান নFর 

www.NovavaxCovidVaccine.com 
 

 
 

 
 
 

1-844-NOVAVAX 

(1-844-668-2829) 

 
আিম িকভােব আরও জানেত পারব? 

• ভ1াকিসন 8দানকারীেক িজxাসা করfন 

• 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-policy-
framework/emergency-use-authorization �কানায় FDA িভিজট করfন 

• আপনার hানীয় অথবা রােজ1র জনmাh1 িবভােগর সেV %যাগােযাগ করfন। 

আমার ভ/াকিসন &নওয়ার তথ/ &কাথায় নিথভJ d করা হেব? 

ভ1াকিসন সরবরাহকারী আপনার রাজ1/hানীয় আইনগত 4কাদান তথ1 ব1বhা বা Immunization Information System (IIS) 
বা অন1ান1 মেনানীত ব1বhায় আপনােক ভ1াকিসন %দওয়ার তথ1 নিথভA C করেত পাের। এর ফেল ি\তীয় %ডােজর জন1 আপিন 
যখন আসেবন, %সই সময় িনি�ত ভােব %বাঝা যােব %য আপিন একই ভ1াকিসন [হণ কেরেছন। IIS স=েকK  আরও তেথ1র জন1 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html �কানায় যান। 

 
COVID-19  ভ/াকিসন &নওয়ার জন/ আমােক িক !শাসিনক ব/য় িহসােব অথO খরচ করেত হেব? 

না। এই মুহ� েতK , 4কা সরবরাহকারী আপনােক ভ1াকিসন %ডাজ %দওয়ার জন1 %কােনা অথK িনেত পারেবন না এবং %কবলমাL 
COVID-19 4কা [হণ করার জন1 আপনার কাছ %থেক ভ1াকিসন %দওয়ার খরচ বা অন1 %কােনা খরচ %নওয়া যােব না। তেব, 
ভ1াকিসন 8দানকারীগণ ভ1াকিসন [হণকারীর জন1 %কািভড-19 ভ1াকিসন 8দােনর িফ অ?ভA KC কের এমন %কােনা %8া[াম বা 
�1ােনর কাছ %থেক উপযAC ব1য়-পিরেশাধ করার জন1 অনুেরাধ করেত পাের (%বসরকাির িবমা, %মিডেকয়ার, %মিডেকইড, িবমা-
িবহীন [হীতােদর জন1 HRSA %কািভড-19 অিবমাক� ত %8া[াম)। 
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সেMহজনক জািলয়ািতর ঘটনার ব7াপাের আিম *কাথায় জানােত পাির? 

CDC COVID-19 Pকাদান /Iা$ােমর Iেয়াজনীয়তাhিলর /য /কানও সiাব) ল|ন সvেকH  অবিহত ব)িmেদরেক 
য5mরাে}র cাW) ও মানবেসবা িবভােগর ইনে,~র /জনােরেলর অিফেস 1-800-HHS-TIPS-এর মাধ)েম অথবা 
TIPS.HHS.GOV tকানার মাধ)েম জানােত উৎসািহত করা হয়। 

 
আঘােতর Pিতপূরণ কায$(েমর পাTা ব7বUা কী কী রেয়েছ? 

আঘােতর Gিতপূরণ কাযHKেমর পা�া ব)বWা (CICP) একP /ফডােরল Iক�। এP এই িচিক�সা সহ িকছ5  িনNদO� 
ওষ5ধ বা ভ)াকিসন wারা hরjতর আহত হওয়া িনNদO� ব)িmেদর িচিকৎসা /সবা এবং অন)ান) িনNদO� খরেচর জন) অথH 
Iদােন সহায়তা করেত পাের। সাধারণত, ভ)াকিসন $হেণর তািরখ /থেক এক (1) বছেরর মেধ) CICP-এর কােছ 
একP দািব জমা িদেত হেব। এই /Iা$াম সvেকH  আরও জানেত www.hrsa.gov/cicp িভিজট করjন/ অথবা 1-855-
266-2427 নsের /ফান করjন। 

 
ইমারেজিW ইউজ অেথারাইেজশন (EUA) কী? 

EUA হেলা বতHমান /কািভড-19 অিতমারী IাদুভH ােবর মেতা গণ cাW) সvNকOত জরjির পিরিWিতেত ভ)াকিসেনর 
মেতা িচিকৎসা পেণ)র উপলভ)তা ও ব)বহার সহজ করার একP IিKয়া। /হলথ অ)াq িহউম)ান সাNভOেসস (HHS)-
এর সিচেবর একP /ঘাষণা wারা EUA-/ক সমথHন করা হয়, /যখােন /কািভড-19 অিতমারীর সময় জরjির িভি�েত 
ঔষধ ও জীবতিTক বা বােয়ালিজক)াল পণ) ব)বহােরর মেতা পিরিWিত রেয়েছ বেল উে�খ করা হয়। জরjির ব)বWার 
জন) অনুেমািদত পণ) FDA wারা পযHােলাচনা করা একP FDA অনুেমািদত পেণ)র মত পযHােলাচনা পায় না। 

 
িকছ5  িনNদO� মানদS পূরণ হেল FDA একP EUA ইসু) করেত পাের, যার মেধ) রেয়েছ, /কােনা পযHা�, অনুেমািদত, 
উপলভ) িবক� /নই। এছাড়াও, FDA-এর িস�াU সvূণHভােব িবদ)মান �ব�ািনক Iমােণর উপর িভি� কের /নওয়া 
হয়, /যখােন /দখা যায় /য, /কািভড-19 অিতমারীর সময় /কািভড-19 Iিতেরােধ পণ)P কাযHকর হেত পাের এবং 
পণ)Pর �াত ও সiাব) সুিবধািদ, �াত ও সiাব) ঝ5 ঁ িকসমূহ /থেক /বিশ হেত। /কািভড-19 অিতমারী চলাকালীন 
পণ)P ব)বহােরর অনুমিত /দওয়ার জন) এই সবhেলা মানদS পূরণ করেত হেব। 

 
অবসান বা বািতল না করা পযHU, এই পণ)Pর জরjির ব)বহারেক ন)ায)তা Iিতপাদন কের /কািভড-19 EUA 
/ঘাষণাP বতHমােন কাযHকর রেয়েছ (যার পের পণ)P হয়েতা আর ব)বহার করা নাও হেত পাের)। 

 
যার জন) I�ত করা হেয়েছ: 
Novavax, Inc., Gaithersburg, MD, 20878 
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এই তথ%প'( )য ইেলক.িনক )মিডক%াল )রকড5 /(কাদান তথ% ব%ব8ার 
জন% ভ%াকিসন <হণকারীেক @দান করা হেয়েছ তা ধারণ করেত D%ান 

করEন। 
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