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সূ�: িবিসিসিডিস, Immunizeিবিস, 
জন�া�� কানাডা, িসিডিস এবং 

ডাব্লুএইচও।

স�েক� আপনার ব�ুেদর এবং পিরবােরর সােথ িকভােব কথা বলা যােত আমরা সকেলই 
আমােদর স�দায়�িলেত েকািভড -১৯ �িতেরাধ �মতােত অবদান রাখেত পাির।

েকািভড -১৯ �টকা�েলা 

আপিন হয়েতা েকািভড -১৯ �টকা�েলা স�েক� �চ� র �� পাে�ন। 
আপনার জীবেনর সােথ যু� েলােকরা যােত িনভ�রেযাগ� তথ� েপেত 
পাের তা িন��ত করার জন� িক বলেবন েস স�েক� আমােদর শীষ � 
পরামশ � এখােন েদওয়া হল।

�টকা�েলা জীবন বাচঁায় এবং আমােদর 
স�দায়�িলেক সুর�া েদয়

েকািভড -১৯ �টকা�েলা জীবন বাচঁাে�। �টকা, �টকা �া� ব���েদর 
সুর�ার েচেয় েবিশ িকছ�  কের, তারা তােদর চারপােশর সবাইেক র�া 
কের। 

এক�ট স�দােয়র যত েবিশ েলাকেক �টকা েদওয়া হয় এবং 
েকািভড-১৯ েথেক সুরি�ত হয়, েকািভড-১৯ এর পে� ছিড়েয় পড়া 
তত ক�ঠন হয়।

েকািভড-১৯ �টকা�েলা িনরাপদ

জন�া�� কানাডার মেতা িবে�র জন�া�� সং�া এবং আ�জ�ািতক 
ৈব�ািনক স�দায় এই িস�াে� উপনীত হেয়েছ েয অনুেমািদত 
েকািভড-১৯ �টকা�েলা িনরাপদ, যার মেধ� যারা গভ�বতী, গভ�ধারেণর 
পিরক�না করেছন বা বুেকর দুধ খাওয়ান তােদর জন�ও।

আপনার যিদ �� থােক, এবং গভ�বতী হন, গভ�বতী হওয়ার পিরক�না 
কেরন বা বুেকর দুধ খাওয়ান, তাহেল আপনার �া�� েসবা �দানকারীর 
সােথ কথা বলুন।

যিদও �টকা�েলা ��তম সমেয় িবকিশত হেয়িছল -  ধন�বাদ এক�ট 
িবশাল ৈবি�ক �েচ�া এবং পূব �বত� কেরানাভাইরাস গেবষণার 
েসৗজেন� - তারা পূব �বত� �টকা�েলার মেতা অনুেমাদেনর জন� একই 
পদে�েপর মধ� িদেয় িগেয়িছল। 

িবে�র ল� ল� মানুষেক ইিতমেধ� িনরাপেদ �টকা েদওয়া 
হেয়েছ। �টকা�েলা েকািভড-১৯ �ারা সং�ািমত হওয়ার েচেয় 
অেনক িনরাপদ।

িকভােব �টকা পাওয়া যায়?

ি��টশ কলি�য়ায় ১২ বছর বা তার েবিশ বয়েসর �েত�েকর 
জন� �টকা পাওয়া যায়। েযাগ�তা স�েক� িনেদ�শাবলী এবং তথ� 
fraserhealth.ca/vaccine এ পাওয়া যায়।

আপনার �টকার জন� এখনই িনব�ন ক�ন অথবা 
আপনার �ানীয় �টকাকরণ ি�িনেক যান

ধাপ ১ : িনব�ন ক�ন

অনলাইেন (getvaccinated.gov.bc.ca) িনব�ন ক�ন, 
েফান (1-833-838-2323) বা সম� সািভ�স িবিস অিফেস 
ব���গতভােব। আপনার িন��তকরণ ন�র সংর�ণ ক�ন, 
এ�ট আপনার পের �েয়াজন হেব।

ধাপ ২: এক�ট  অ�াপেয়�েম� বুক ক�ন

আপিন যখন এক�ট �টকা অ�াপেয়�েম� বুক করার েযাগ� হেবন 
তখন আপনার সােথ েযাগােযাগ করা হেব।

ধাপ ৩: �টকা�ট পান

আপনার িনধ �ািরত অ�াপেয়�েমে�র কেয়ক িমিনট আেগ েপৗ�ছান; 
এক�ট েছাট হাতা শাট� এবং এক�ট মুেখাশ প�ন। ি�িনেক আপিন 
এক�ট েচক-ইন ���য়া স�ূণ � করেবন, আপনার �টকা �হণ করেবন 
এবং �ায় ১৫ িমিনট পয �েব�ণ এলাকায় অেপ�া করেবন। আপিন 
যখন আপনার ি�তীয় েডাজ বুক করার েযাগ� হেবন তখন আপনােক 
অবিহত করা হেব।

ওয়াক-ইনরা  �াগত

যিদ আপিন পছ� কেরন, আপিন আপনার �থম বা ি�তীয় েডােজর 
�টকার জন� এক�ট �টকা ি�িনেকও েযেত পােরন। অব�ােনর 
তািলকার জন� fraserhealth.ca/vax েদখুন।

েকািভড -১৯ সুর�া এক�ট অ�ািধকার িহসােব রেয় 
েগেছ

জন�াে��র আেদশ�িল, আ�িলক সুপািরশ�িল অনুসরণ করা 
চািলেয় যান এবং আপনার হাত েধায়া , পরী�া করা এবং অসু� 
হেল  বািড়েত থাকার মেতা ভাল েকািভড-১৯ �ান অনুশীলন 
ক�ন। যত�ণ পয �� না স�ূণ � �টকা পান, তত�ণ আপিন 
পাবিলক ইনেডার ে�স�িলেত এক�ট মুেখাশ প�ন।

অবিহত থাকুন
সূ�: িবিসিসিডিস, Immunizeিবিস, জন�া�� কানাডা, িসিডিস এবং 
ডাব্লুএইচও।

fraserheath.ca/vaccine
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