Covid-19 টিকার বিষয়ে আপনার যা কিছু জানা দরকার:

আপনাকে, আপনার প্রিয়জনদের এবং
আপনার চারপাশের মানুষদের রক্ষা
করার জন্য টিকা থাকে।
এক নজরে তথ্যসমূহ :
টিকা জীবন
বাঁচায়।

টিকা আপনার
গ�োটা সমাজকে
রক্ষা করে।

সারা বিশ্বে বিপুল
প্রয়াসের মাধ্যমে
Covid-19 টিকা
তৈরি হয়েছে।

Covid-19 টিকা
কঠর�োতম
নিরাপত্তা নিরিখ
পূরণ করেছে।

Covid-19 টিকার
উপাদানের
তালিকায় ক�োনও
মানব বা পশু পণ্য
অথবা ডিম নেই।

Covid-19 টিকা
যে গর্ভধারণ
ক্ষতিগ্রস্ত করে
তার ক�োনও
প্রমাণ নেই।

Covid-19 টিকার বিষয়ে আপনার যা কিছু জানা দরকার:

মনে রাখবেন:
!

নির্ভরয�োগ্য, বিশ্বসয�োগ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

!

সেই উৎসগুলির একটি ব্যাঙ্ক গঠন করবেন: ন্যাশানাল হেলথ্
সার্ভিসেস (NHS)-এর ওয়েবসাইটগুলি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন (WHO),
এবং ব্রিটিশ রেড ক্রস (আমরা একটি নিরপেক্ষ সংগঠন এবং
তথ্যের মাধ্যমে মানুষদের সক্ষম করার জন্য প্রতিশ্রুত)।

!

সময় নিয়ে যত্নসহকারে পড়ে Covid-19 টিকা অনুধাবন করবেন।
কিছুর জন্য যদি বাড়তি যত্ন এবং বিবেচনা লাগে, তা হল আপনার
স্বাস্থ্য।

!

আপনি স�োশ্যাল মিডিয়া বা WhatsApp গ্রুপ চ্যাটে যদি কিছু পড়েন
এবং সেই বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত না থাকলে,
নিজে তার গবেষণা করবেন।

!

আমাদের পদক্ষেপ অন্যদের
গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে।

Covid-19 টিকার বিষয়ে আপনার যা কিছু জানা দরকার:

বিশদে দেখা…
টিকা:

Covid-19 টিকার বিকাশ:

- প্রতি বছর UK এবং সারা বিশ্বে টিকা 3 মিলিয়ন

- প্রক্রিয়ার ক�োনও অংশ বাদ দেওয়া হয় নি।

পর্যন্ত জীবন বাঁচায়।

- টিকার দরুন জলবসন্ত, প�োলিও এবং টিটেনাসের

মত অসুখের অস্থিত্ব আর নেই বা খুবই বিরল।

- আমরা টিকা নিলে, আমরা অন্য একজনকেও

রক্ষা করছি যিনি আমাদের থেকে বেশি অরক্ষিত,
যারা নিজেরা হয়ত টিকা নিতে পারবেন না
(যেমন যারা অসুস্থ বা যাদের র�োগ প্রতির�োধ
করার ক্ষমতা দুর্বল )।

Covid-19 টিকার নিরাপত্তা:
- এই টিকার নিরাপত্তা, গুণমান বা কার্যকারিতা

বিষয়ক ক�োনও সন্দেহ থাকলে লক্ষ্য লক্ষ্য
মানুষের জন্য ক�োনওভাবে এই টিকা
অনুম�োদিত হত না।

- এই কঠ�োর নিরিখগুলি স্থির করেছে ওষুধ এবং

স্বাস্থ্যসেবা পণ্যগুলির নিয়ামক সংস্থা, যারা
নিশ্চিত করে UK যে ওষুধগুলি ব্যবহার করা
হয় সেগুলি নিরাপদ।

- Oxford/AstraZeneca টিকাটি 11,000-এর

বেশি মানুষের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে।
Pfizer/BioNTech টিকাটি 43,500 জন
মানুষের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে।

- তিনটি অবদানের জন্য টিকার বিকাশ দ্রুত

হয়েছে: বিপুল অর্থয�োগান, অধিক রসদ,
এবং বহু সংখ্যক গবেষক। Covid-19 টিকা
বিকাশের প্রক্রিয়ায় তিনটি অবদানই ছিল।

- আর ক�োন�ো টিকার জন্য এই পর্যায়ের বিশ্বব্যাপী

মদত ছিল না।

- বিশ্বের কেবল একটি অগ্রবর্তিতা ছিল - এই

মারাত্মক ভাইরাস ছড়ান�ো বন্ধ করা - তাই
বিশ্বব্যাপী সরকারগুলি আরও বেশি অর্থয�োগায়।

Covid-19 টিকা কীভাবে কাজ করে:
- এই টিকা আপনার শরীরের র�োগ প্রতির�োধ

তন্ত্রকে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করার জন্য সংকেত
পাঠায় যা ভাইরাসের ম�োকাবিলা করে।

- এই টিকা আপনার DNA পরিবর্তন করে না।
- এই টিকা যে গর্ভধারণ ক্ষতিগ্রস্ত করে তার

ক�োনও প্রমাণ নেই।

Covid-19 টিকার উপাদানগুলি:
- এই টিকায় ক�োন�ো মানব উপাদান,

পশুর উপাদান বা ডিম নেই।

উৎসসমূহ
NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA
EgKs3PD_BwE
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
UK – https://www.gov.uk/coronavirus
স্কটল্যান্ড – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
ওয়েলস্ – https://gov.wales/coronavirus
নর্দান আয়ারল্যান্ড – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

