ককানিড-19 কথলক নিরাপদ থাকুি
কররোনোভোইরোরে যে যকোরনো যকউই আক্রোন্ত হরে পোররন। যকোভভড-19 এর টিকো (ভযোকভেন) আপনোরক যকোভভড যেরক ভনরোপদ রোখরে এেং মোরোত্মক
ভোরে অেু স্থ হরে পড়োর ঝুুঁ ভক কমোরে।
ভনম্নভিভখে ভেষেগুভি আপনোর জোনো দরকোর:
•

যে যকোরনো টিকোর মেই যকোভভড-19 এর টিকোগুরিো আপনোর শরীররক ভশক্ষো যদরে ভোইরোরের ভেরুরে ভকভোরে েুে কররে হে। টিকো যেরক
আপনর কররোনোভোইরোে হরে নো। টিকোর উপোদোনগুরিো মোত্র করেক ভদরনর ভভেরর শরীর যেরক যেভররে েোরে।

•

টিকাগুল া নিরাপদ, পরীনিত এবং কার্য করী হয়: অনয যে যকোরনো টিকো ও ওষুরের মেই এই টিকোগুরিোরকও একই পেভেরে পরীক্ষো করো
হরেরে। পরীক্ষোে যদখো যেরে যে, টিকোগুরিো ভনরোপদ এেং েো যকোভভড-19 এর ভেরুরে উচ্চ েু রক্ষো প্রদোন করর।

•

যকোরনো টিকোেই ভ্রূরের েো প্রোেীর উপোদোন যনই। টিকো আপনোর ভডএনএ পভরেেত ন কররে নো।

•

মুেভিম আরিমরো টিকোগুরিোরক হোিোি েরি অনুরমোদন ভদরেরেন। খ্রীষ্টোন, ভহন্দু ও ইহুভদ যনেোরোও টিকোগুরিোরক অনুরমোদন করররেন। মুেভিম
আরিমেে স্পষ্ট করর েরিরেন, টিকো ভনরি যরোজো ভোঙ্গরে নো। েু েরোং যরোজো মোরেও আপভন টিকো ভনরে পোররেন।

•

টিকোগুরিো শুেু মোত্র এন.এইচ.এে (NHS) যেরক অযোপরেন্টরমন্ট করর যনেো েোে। টিকো ভেনোমূরিয যদেো হে। েেে ক্রআনুেোরর অেেো েোরদর
যকোভভড-19 হরি মোরোত্মক অেস্থো হরে পোরর, েোরদররক আরে টিকো যদেো হরে।

•

আপনোর টিকো যনেোর েমে েখন হরে েখন আপনোর ভজভপ আপনোর েোরে যেোেোরেোে কররেন অেেো এন.এইচ.এে (NHS) এর নযোশনোি
েু ভকং েোভভত ে যেরক ভচঠি পোরেন। আপনোরক েো আপনোর পভরেোররর যকোরনো েদেযরক কখন টিকো যদেো হরে, েো জোনোর জনয অনুগ্রহ করর
ভজভপরক য োন কররেন নো। ভজভপ আপনোরক েো েিরে পোররেন নো। আপনোর য োরনর কোররে েোরদর ভচভকত্েো প্ররেোজন েোরো ভজভপর েোরে
যেোেোরেোে কররে ভেরে য োরনর িোোইন পোরেন নো।

•

েরেতোচ্চ েু রক্ষো যপরে হরি আপনোরক দুই যডোজ টিকো ভনরে হরে। েুেরোং অনুগ্রহ করর এপরেন্টরমরন্ট েোওেো ভুরি েোরেন নো।

•

যকোভভড-19 এর টিকো গুরুের অেুস্থ হওেো যেরক আপনোরক রক্ষো কররে। েরে েো েরেও আপনোর কোে যেরক অনযরদর কোরে ভোইরোে
েড়োরে পোরর। েুেরোং গুরুত্ব ভদরে ভনরোপত্তো অেিম্বন েংক্রোন্ত ভনরদত শনো যমরন চিরেন - ভেরশষ করর মুখোেরে (য ইে মোস্ক) িোেোরেন, হোে
যেৌে কররেন এেং দুই ভমটোর দূরত্ব েজোে রোখরেন।

ককানিড-19 এর টিকা র্ত কবনি ক াকলক কদয়া হলব সাধারণ জীবলি নিলর র্াওয়ার সম্ভাবিা আমালদর ততই কবনি থাকলব। র্খি আপিালক
আমন্ত্রি জািালিা হলব তখি অিু গ্রহ কলর টিকা নিি এবং িাইরাস দূর করায় সাহার্য করুি।
টিকো েম্পরকত জোনরে ভভভজট করুন www.nhs.uk/CovidVaccine

