
ক োভিড-১৯ এর ভিরুদ্ধে িযো ভিদ্ধেশে 

 

 

ক োভিড-১৯  এর জন্য  োন্োডোয় কেসব িযো ভসন্ কেয়ো হচ্ছে তোর সবগুচ্ছ ো ভন্রোপে এবং 

 োে য র। ভবচ্ছেষজ্ঞচ্ছের ভন্চ্ছয় গঠিত  ভিঠি িযো ভসন্গুচ্ছ ো অন্ুচ্ছিোেন্  চ্ছরচ্ছে, েথোেথ 

েোভয়ত্বপ্রোপ্ত ভিভ ৎস  এবং ভবজ্ঞোন্ীরো এই  ভিঠিচ্ছত আচ্ছেন্।  োন্োডোয় বযবহৃত িযো ভসচ্ছন্র 

কেচ্ছে কে িোন্ এবং ভন্রোপত্তো কিচ্ছন্ ি ো হয়, ক োভিড-১৯ িযো ভসচ্ছন্র কেচ্ছেও ঠি  কসই এ ই 

িোন্ এবং ভন্রোপত্তো কিচ্ছন্ ি ো হচ্ছয়চ্ছে।  

 

 

 োন্োডো এবং  ুইচ্ছব  উিয় জোয়গোচ্ছতই  চ্ছিোরিোচ্ছব িযো ভসন্ িভন্িভরং  রো হয়।  

 

ক ে আমোর িযো ভিে কেয়ো উভিত?  

 

 

ক োভিড-১৯ এর স   িযো ভসন্  োন্োডোর স্বোস্থ্য ভবিোগ (Health Canada)  তত য  অন্ুচ্ছিোভেত এবং 

এিো প্রিোভিত হচ্ছয়চ্ছে কে, িযো ভসন্গুচ্ছ ো ক োভিড-১৯ এর স   জঠি  ধরন্ প্রভতচ্ছরোধ  রচ্ছত 

পোচ্ছর এবং জঠি তো সতঠি হওয়োর ঝুুঁ ভ  কথচ্ছ  বো ুঁিোয়। এেোড়োও িযো ভসন্ ভন্চ্ছ  হোসপোতোচ্ছ  িভতয 

হওয়ো, িততয য এবং িোন্ুচ্ছষর িচ্ছধয িোইরোস েভড়চ্ছয় পড়োর হোত কথচ্ছ  রেো পোওয়ো সম্ভব।  আিোচ্ছের 

 েয হচ্ছে-স্বোিোভব  জীবচ্ছন্ ভিচ্ছর েোওয়ো-অথবো প্রোয় স্বোিোভব  জীবচ্ছন্ ভিচ্ছর েোওয়ো। এেোড়োও, 

িযো ভসন্ কন্য়ো হচ্ছ  তো স্বোস্থ্যচ্ছসবো পদ্ধভতচ্ছ  সঠি িোচ্ছব  োজ  রচ্ছত সহোয়তো  রচ্ছব।  

 

 োরো ঝ ুঁ ভ দ্ধত আদ্ধে?  

 

বয়স্ক বযক্তিচ্ছের িচ্ছধয ক োভিড-১৯ এর  োরচ্ছি জঠি তো ততভর হওয়ো এবং িততয যর ঝুুঁ ভ  অচ্ছন্  

কবভে। েোচ্ছের েীর্ যচ্ছিয়োেী জঠি  করোগ ও অসুস্থ্তো আচ্ছে, সংক্রিচ্ছি আক্রোন্ত বযক্তিচ্ছের  োচ্ছে 

েোচ্ছেরচ্ছ  প্রোয়ই কেচ্ছত হয় অথবো েোচ্ছের ইভিউন্ ভসচ্ছেি বো করোগ প্রভতচ্ছরোধ েিতো  ি তোরো 

ঝুুঁ ভ চ্ছত আচ্ছে। তচ্ছব িূ  ঝুুঁ ভ র  োরি হচ্ছ ো বয়স।   

 

আভম হোিপোতোদ্ধে  োজ  ভর। আমোর িয়ি যোই কহো  েো ক ে আমোর ভ  িযো ভিে কেয়ো 

উভিত?  

 

 

হযো ুঁ, অবেযই। েভে আপভন্ করোগীচ্ছ  সরোসভর ভিভ ৎসো  চ্ছরন্, তোহচ্ছ  আপন্োর ক োভিড-১৯ এ 

আক্রোন্ত হওয়োর ঝুভ  খুব কবভে। আপন্োর  ি যস্থ্চ্ছ  েোচ্ছত িযো ভসন্ পোওয়ো েোয় কসজন্য ভন্ভেযি 

পেচ্ছেপ কন্য়ো হচ্ছয়চ্ছে। িযো ভসন্ কন্য়োর জন্য কজোর পরোিে য কেয়ো হচ্ছে,  োরি এিো আপন্োচ্ছ  



সম্ভোবয জঠি তো ততভর হওয়ো কথচ্ছ  রেো  রচ্ছব, পোেোপোভে আপন্োর করোগী এবং  পভরবোর ও ভপ্রয় 

িোন্ুষচ্ছেরচ্ছ  ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত হওয়োর হোত কথচ্ছ  রেো  রচ্ছব।  

 

 

ক োথোয় িযো ভসন্ কন্য়ো েোচ্ছব? 

 

সর োর েোচ্ছেরচ্ছ  সবোর আচ্ছগ িযো ভসন্ কেয়োর ভসদ্ধোন্ত ভন্চ্ছয়চ্ছে তোচ্ছেরচ্ছ  বোভড়র  োচ্ছের 

িযো ভসন্ কসন্টোচ্ছর ভগচ্ছয় িযো ভসন্ কেয়োর জন্য অন্ুচ্ছরোধ  রো েোচ্ছে। এজন্য অন্ োইচ্ছন্ 

অযোপয়ন্চ্ছিন্ট ভন্চ্ছত হচ্ছব। অযোপয়ন্চ্ছিন্ট কন্য়োর ওচ্ছয়বসোইি Québec.ca/vaccinCOVID. সমূ্পি য 

ভবন্োিূচ্ছ য এই িযো ভসন্ কেয়ো হচ্ছে ; এবং পুচ্ছরোপুভর Québec Immunization Program এর আওতোয় 

এিো সম্পন্ন হচ্ছে। বযক্তিগত বোজোচ্ছর এই িযো ভসন্ ভ ন্চ্ছত পোওয়ো েোচ্ছব ন্ো।   

 

 

ইন্টোরদ্ধেট এিং ওদ্ধয়িিোইদ্ধট প্রদ্ধিশ  রদ্ধত এিং করজজদ্ধেশে  রদ্ধত আমোর িমিযো 

হদ্ধে   থবিো আোগোমী িপ্তোহগুদ্ধেোদ্ধত আমোর এেো োয় ক োে িযো ভিদ্ধেশে কিন্টোর 

কেই।  

 

 

ডোয়ো   রুন্ ১৮৭৭৬৪৪-৪৫৪৫, আপভন্ সোহোেয পোচ্ছবন্। এেোড়োও কিোচ্ছন্ সোহোেয পোওয়োর জন্য 

আপভন্ ৬৪৪-৪৫৪৫ এর পচ্ছর আপন্োর এভরয়ো ক োড ডোয়ো   রচ্ছত পোচ্ছরন্।   

 

 

এ  কডোজ থবিো দ ই কডোজ?  

 

 

গচ্ছবষিোয় প্রিোভিত হচ্ছয়চ্ছে কে, এিন্ভ  এ  কডোজ িযো ভসন্ ভন্চ্ছ ও কসিো  চ্ছরোন্ো ১৯ এর 

িোরোত্ম  ধরন্ দ্বোরো আক্রোন্ত হওয়োর সম্ভোবন্ো  োে য রিোচ্ছব  িোয়, এিন্ভ  বয়স্কচ্ছের কেচ্ছেও। 

িূড়োন্ত প্রভতচ্ছরোধ অজযন্  রচ্ছত ভদ্বতীয় কডোজ  োে য র িূভি ো রোচ্ছখ। প্রথি কডোজ কেয়োর জন্য েখন্ 

প্রথিবোর অযোপচ্ছয়ন্টচ্ছিন্ট ভন্চ্ছবন্, তখন্ আপভন্ ১৬ সপ্তোহ পচ্ছর ভদ্বতীয় কডোজ িযো ভসন্ কন্য়োর 

জন্য আচ্ছর ঠি অযোপয়ন্চ্ছিন্ট এর তোভরখ পোচ্ছবন্। এ বোর িযো ভসন্ ভন্চ্ছ , আপন্োচ্ছ  িযো ভসন্ 

কন্য়োর প্রিোিপে কেয়ো হচ্ছব।  

 

 

কেসব বযক্তিরো ক োভিড-১৯ এর িযো ভসন্ কন্য়োর আচ্ছগই ইচ্ছতোিচ্ছধয ক োভিড-১৯ এর দ্বোরো 

আক্রোন্ত হচ্ছয়চ্ছেন্, তোচ্ছের শুধুিোে এ  কডোজ িযো ভসন্ কন্য়ো জরুভর। প্রথি কডোজ িযো ভসন্ 

কন্য়োর পচ্ছর ক োভিড-১৯ িোইরোস ভন্চ্ছজই আপন্োর েরীচ্ছর স্বয়ংক্তক্রয় করোগ প্রভতচ্ছরোধ েিতো বো 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


অচ্ছিো-ইভিউন্ ভসচ্ছেি শুরু  চ্ছর ভেচ্ছব। কেসব বযক্তিরো ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত হচ্ছয়চ্ছেন্ 

তোচ্ছেরচ্ছ  এ  কডোজ িযো ভসন্ কেয়ো হয় এবং েোরো আক্রোন্ত হন্ভন্ তোচ্ছেরচ্ছ  েুই কডোজ িযো ভসন্ 

কেয়ো হয়। তচ্ছব, িচ্ছন্ রোখচ্ছবন্ কে, ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত হওয়োর পর েুই কডোজ িযো ভসন্ ভন্চ্ছ ও 

তোচ্ছ  ক োন্ েভত হচ্ছব ন্ো।   

 

 

িযো ভিে কেয়োর পদ্ধর ভ  আভম মোস্ক পড়ো িন্ধ  দ্ধর ভদদ্ধত এিং শোরীভর  দরূত্ব িজোয় 

রোখো িন্ধ  দ্ধর ভদদ্ধত পোরদ্ধিো?  

 

 

আপন্োর কজচ্ছন্ রোখো উভিত কে, ক োভিড-১৯ িযো ভসন্ কন্য়োর পর এিো  োে য র হচ্ছত  িপচ্ছে 

১৪ ভেন্  োচ্ছগ। উচ্ছেখচ্ছেোগয জন্সংখযোচ্ছ  িযো ভসন্ ভেচ্ছয় তোচ্ছেরচ্ছ  সুরভেত  রোর জন্য  চ্ছয়  

িোস  োগচ্ছব। তোই আিোচ্ছেরচ্ছ   েুই ভিিোর েোভররী  েরূত্ব বজোয় রোখো, িোস্ক পড়ো অথবো িুখ কেচ্ছ  

রোখো এবং র্ন্ র্ন্ হোত কধোয়োর ভবষয়গুচ্ছ ো কিচ্ছন্ ি চ্ছত হচ্ছব। েখন্ অভধ োংে জন্সংখযোচ্ছ  

িযো ভসন্ কেয়ো হচ্ছয় েোচ্ছব এবং  িোইরোচ্ছসর ভবস্তোর ভন্য়ন্ত্রি  রো সম্ভব হচ্ছব, তখন্ সর োর ন্তযন্ 

পেচ্ছেপ এর ভবষচ্ছয় জোন্োচ্ছব।  

 

 

আভম ভ  আমোর পেন্দমদ্ধতো িযো ভিে ভেদ্ধত পোরদ্ধিো?  

 

 

ন্ো। ক োন্ িযো ভসন্ ভন্চ্ছবন্ কসিো আপন্োর পেন্দ  রো সম্ভব ন্ো: এিো ভন্িযর  রচ্ছে ক োন্ 

িযো ভসন্ঠির সরবরোহ আচ্ছে। স   িযো ভসন্ই ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত হওয়ো কথচ্ছ  েত রো ৮০% 

সুরেো কেয় এবং এ ই সচ্ছে হোসপোতোচ্ছ  িভতয হওয়ো, এবং িততয য  িোয়। েখন্ আপন্োর িযো ভসন্ 

কন্য়োর তোভরখ আসচ্ছব, তখন্ িযো ভসন্ কসন্টোচ্ছর কে িযো ভসন্ থো চ্ছব কসিোই কন্য়ো আপন্োর জন্য 

গুরুত্বপূি য। আপন্োচ্ছ  কে িযো ভসন্ কেয়ো হচ্ছে কসিো ভন্চ্ছয় েভে আপন্োর ক োন্ উচ্ছদ্বগ থোচ্ছ , 

তোহচ্ছ  েখন্ আপভন্ িযো ভসচ্ছন্েন্ কসন্টোচ্ছর েোচ্ছবন্ তখন্ স্বোস্থ্য িীর সচ্ছে  থো ব ুন্। তোহচ্ছ  

আপভন্ ভবস্তোভরত কজচ্ছন্ ভসদ্ধোন্ত ভন্চ্ছত পোরচ্ছবন্।   

 

 

আমোর   ইদ্ধি  কহেব ইন্স্ যদ্ধরন্স্  োডড (Québec Health Insurance Card) কেই. . .  [আভম স্থোয়ী 

িোভিন্দো িো পোম ডোদ্ধেন্ট করভিদ্ধডন্ট েো ]…; আভম ভ  িযো ভিে ভেদ্ধত পোরদ্ধিো?  

 

 

হযো ুঁ, অবেযই পোরচ্ছবন্।  োরি,  ুইচ্ছবচ্ছ  বসবোস োরী স   িোন্ুষচ্ছ  রেো  রো এবং জন্স্বোস্থ্য 

সুরেোর উচ্ছেচ্ছেয এই িযো ভসন্ কেয়োর  োে যক্রি শুরু হচ্ছয়চ্ছে।  অন্ োইচ্ছন্ িরি পূরি  রোর সিয় 



এিো ভন্চ্ছয় ক োন্ অসুভবধো হচ্ছব ন্ো; অন্ োইন্ িরচ্ছি  ুইচ্ছব  কহ থ ইন্স্ুযচ্ছরন্স্  োডয কন্ই (don’t 

have the Québec Health Insurance Card.)  অপেন্ঠিচ্ছত ঠি  ভেচ্ছয় ভেচ্ছ ই হচ্ছব। তচ্ছব আপন্োচ্ছ  

অবেযই আপন্োর জন্ম তোভরখ, িোচ্ছয়র ন্োচ্ছির প্রথি এবং কেষ অংে এবং েভে সম্ভব হয়  আপন্োর 

ক োঅভডযচ্ছন্িস ও উচ্ছেখ  রচ্ছবন্ েোচ্ছত  চ্ছর আিরো আপন্োর ২য় কডোচ্ছজর জন্য আপন্োর সচ্ছে 

কেোগোচ্ছেোগ  রচ্ছত পোভর। েখন্ আপন্োর িযো ভসন্ কেয়োর সিয় আসচ্ছব তখন্ আপন্োর ইভিচ্ছেেন্ 

েযোিোস ক োন্ ভবষয় ন্ো। ক োন্ সিসযো হচ্ছ , ওপচ্ছর উচ্ছেখ  রো ক োভিড তথয  োইচ্ছন্ কেোগোচ্ছেোগ 

 রচ্ছত ভদ্বধো  রচ্ছবন্ ন্ো।  

 

 

মদ্ধে রোখদ্ধিে! িযো ভিে আপেোদ্ধ  ক োভিড-১৯ আক্রোন্ত হওয়ো কবদ্ধ  ১০০% রক্ষো  রদ্ধি 

েো, ভ ন্তু ক োভিড-১৯ িোইরোদ্ধি আক্রোন্ত হওয়োর েক্ষণ  মোদ্ধি এিং শোভররী  জটটেতো 

িৃটি হওয়ো এড়োদ্ধেো িম্ভি হদ্ধি। আমোদ্ধদর ভেদ্ধজদ্ধদর রক্ষো  রো আমোদ্ধদর দোভয়ত্ব, 

পোশোপোভশ আমোদ্ধদর পভরিোদ্ধরর িদিযদ্ধদর রক্ষো  রো, আমোদ্ধদর  ভমউভেটট এিং 

আমোদ্ধদর িহ মীদ্ধদরদ্ধ  রক্ষো  রো আমোদ্ধদর দোভয়ত্ব !  

 

    


