COVID-19 Vaccine (mRNA)
You must carefully read the "Consumer Information Use and Disclaimer" below in order to understand and
correctly use this information

উ�ারণ
(KO vid nine teen vak SEEN m R N A)
��াে�র নামসমূহ: ইউ এস
Comirnaty; Moderna COVID-19 Vac (Booster); Moderna COVID-19 Vaccine; Pfizer COVID-19 Vac-TriS 511y; Pfizer-BioNT COVID-19 Vac-TriS; Pfizer-BioNTech COVID-19 Vacc; Spikevax COVID-19 Vaccine
��াে�র নামসমূহ: কানাডা
Comirnaty; Spikevax
এই ওষুধ�ট িকেসর জন� ব�ব�ত হয়?
•

•COVID-19 �িতেরােধর জন� এ�ট ব�বহার করা হয়৷

এই ওষুধ েনয়ার আেগ আমার ডা�ারেক আমার কী বলা �েয়াজন?
•

•যিদ এই ওষুেধর �িত; এই ওষুেধর েকােনা উপাদােনর �িত (polyethylene glycol সহ); অথবা অন�
েকােনা ওষুধ, খাবার, বা উপাদােনর �িত (polysorbate সহ) আপনার অ�ালা�জ� থােক। আপনার
ডা�ারেক অ�ালা�জ� স�েক� এবং আপনার েকান ল�ণ�েলা েদখা িদেয়েছ েস স�েক� জানান।

•

•যিদ আপনার COVID-19 হেয় থােক, যিদ আপনার এমন েকােনা ল�ণ থােক যা COVID-19 এর
কারেণ হেয় থাকেত পাের, যিদ আপিন COVID-19 পরী�ার ফলাফেলর অেপ�ায় থােকন, অথবা
যিদ আপনার স�িত COVID-19 হেয় থােক।

•

•যিদ আপনার �র সহ েকােনা অসু�তা থােক।

•

•যিদ আপনার কখেনা িনিদ�� ধরেনর �দযে�র সমস�া (মােয়াকাড�াই�টস, েপিরকাড�াই�টস) হেয়
থােক।

•

•যিদ আপনার কখেনা মাি�িসে�ম ইন�ােমটির িসনে�াম (MIS) নামক এক�ট �া�� সমস�া হেয়
থােক।

•

•যিদ আপনার র��রণজিনত সমস�া থােক।

•

•যিদ আপিন aspirin বা �াড িথনার ব�বহার কেরন।

•

•যিদ আপিন COVID-19 এর িভ� েকােনা �টকা �হণ কের থােকন।

•

•যিদ আপিন গত 14 িদেনর মেধ� COVID-19 আ�া� েকােনা ব���র সং�েশ এেস
�
থােকন।

•

এ�ট এই ওষুেধর সােথ িমথ��য়াকারী সব ওষুধ বা �া�� সমস�ার তািলকা নয়।

•

আপনার সব�েলা ওষুধ (ে�স��পশেনর বা OTC অথাৎ
� ে�স��পশনিবহীন ওষুধ, �াকৃিতক পণ�,
িভটািমন) এবং �া�� সমস�া স�েক� আপনার ডা�ার ও ফামািস�েক
�
জানান। আপনােক
অবশ�ই যাচাই কের িন��ত হেয় িনেত হেব েয এই ওষুধ আপনার অন� সব ওষুধ এবং �া��
সমস�া িনেয় �হণ করা িনরাপদ। আপনার ডা�ােরর সােথ কথা না বেল েকােনা ওষুেধর েডাজ
��, ব� বা পিরবত�ন করেবন না।

এই ওষুধ�ট েনয়ার সময় আমার েকান �জিনস�েলা জানা অথবা করা �েয়াজন?
•

এই ওষুধ �হণকারী সব েরাগীেদর জন�:

•

•আপনার সব �া��েসবা �দানকারীেক আপনার এই ওষুধ�ট �হণ করার কথা জানান। আপনার
ডা�ার, নাস, � ফামািস�,
�
ও েডি��রা এেদর মেধ� অ�ভ��
� ।

•

•এই �টকার কারেণ COVID-19 হেব না।

•

•আপনার এই �টকার 2�ট েডাজ �হণ করার �েয়াজন হেব। সবািধক
�
সুর�া পাওয়ার জন� উভয়
েডাজ �হণ করেত হেব। িকছ� ব���র এক�ট তৃতীয় েডাজও �েয়াজন হেত পাের। বু�ার েডাজও
�েয়াজন হেত পাের। েডাজ�েলা েনওয়ার জন� কখন িফের েযেত হেব তা আপনার জানা থাকার
িবষয়�ট িন��ত ক�ন। যিদ �থম েডােজর পর আপনার ��তর �িত��য়া হেয় থােক, তাহেল
আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলুন।

•

•এই �টকা �হণকারী ব���রা কতিদন পয�
� COVID-19 েথেক সুরি�ত থাকেবন তা জানা েনই।

•

•সব �টকার মেতাই, এই �টকা এ�ট �হণকারী সব ব���েক স�ূণভােব
�
সুর�া নাও িদেত পাের।
আপনার েকােনা �� থাকেল, ডা�ােরর সােথ কথা বলুন।

•

•যিদ েকােনা েডােজর পর আপনার পা��িত��য়া
�
েদখা েদয়, তাহেল acetaminophen অথবা
ে�রেয়ড-িবহীন �দাহ-উপশমকারী ওষুধ (NSAIDs) েযমন ibuprofen বা naproxen সাহায� করেত
পাের।

•

•ি�তীয় েডােজর পর পা��িত��য়া
�
আেরা ঘন ঘন ঘটেত পাের। ি�তীয় েডাজ স�েক� আপনার
েকােনা �� থাকেল, ডা�ােরর সােথ কথা বলুন।

•

•এই �টকা �হণ করার পর, �ানীয় জন�া�� কমকত�
� ােদর পরামশ অনু
�
যায়ী COVID-19 ছিড়েয় পড়া
�িতেরাধ কের এমন কাজ�েলা করা অব�াহত রাখুন৷ এর মেধ� রেয়েছ ঘন ঘন হাত েধায়া, মা�
পিরধান করা, অন� ব���েদর েথেক কমপে� 6 ফুট দূরে� থাকা, এবং জনসমাগম এিড়েয় চলা।

•

•যিদ আপনার েরাগ �িতেরাধ ব�ব�া দুবল� থােক অথবা যিদ আপিন এমন ওষুধ �হণ কেরন যা
েরাগ �িতেরাধ ব�ব�ােক দুবল� কের েদয়, তাহেল আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলুন। এই �টকা
অতটা ভােলাভােব কাজ নাও করেত পাের।

•

•ে�ম েসল �া���া� অথবা কাইেমিরক অ�াি�েজন িরেস�র [CAR]-T েথরািপর আেগ বা
চলাকালীন সমেয় এই �টকা �হণ কেরেছন এমন ব���েদর আেরক�ট �টকা �হণ করার �েয়াজন
হেত পাের। যিদ আপিন এই িচিকৎসা�েলার মেধ� েকােনা�ট িনেয় থােকন অথবা বত�মােন চলমান
থােক, তাহেল আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলুন।

•

•যিদ আপিন �েকর িফলার ইনেজকশন �হণ কের থােকন, তাহেল আপনার ডা�ােরর সােথ কথা
বলুন৷ িবরল ে�ে�, এই �টকার এক�ট েডােজর পর িফলার েদওয়া জায়গা (সাধারণত মুখম�ল বা
েঠাঁট) অথবা এর আেশপােশর জায়গা ফুেল েযেত েদখা েগেছ। যখন এ�ট ঘেটেছ, এ�ট েবিশ সময়
�ায়ী হয়িন এবং িচিকৎসার মাধ�েম েসের েগেছ।

•

•িবরল ে�ে�, গেবষণা�েলােত েবল’স প�ালিস ঘটেত েদখা েগেছ। এই �টকার কারেণ ঘেটেছ
িকনা তা জানা যায়িন। যিদ আপনার কখেনা েবল’স প�ালিস হেয় থােক, তাহেল আপনার
ডা�ারেক জানান। যিদ আপনার মুেখর একপােশর েপিশ দুবল� হেয় যাওয়া অথবা ঝু েল পড়ার
মেতা ল�ণ�েলা েদখা েদয়, তাহেল তাৎ�িণকভােব আপনার ডা�ারেক েফান ক�ন।

•

•আপিন গভ�বতী িকনা অথবা গভ�ধারেণর পিরক�না করেছন িকনা, অথবা বা�ােক বুেকর দুধ
খাওয়াে�ন িকনা তা আপনার ডা�ারেক জানান। আপনার ও আপনার স�ােনর জন�
সুফল�েলা এবং ঝু ঁ িকসমূহ স�েক� আপনার আেলাচনা করার �েয়াজন হেব।

•

স�ানস�িত:

•

•সব ে�াডা� িশ�েদর ব�বহােরর জন� নয়। ডা�ােরর সােথ কথা বলুন৷

েকান পা��িত��য়া�েলা
�
েদখেল আমার ডা�ারেক সােথ সােথ জানােত হেব?
•

সতক�করণ/�ঁ িশয়াির: যিদও এ�ট িবরল হেত পাের, িকছ� মানুেষর ে�ে� েকােনা ওষুধ �হণ
করার ফেল অত�� ��তর এবং কখেনা কখেনা �াণঘাতী পা��িত��য়া
�
েদখা িদেত পাের। যিদ
আপনার িন�িলিখত েকােনা ল�ণ বা উপসগ েদখা
�
েদয় যা েকােনা ��তর পা��িত��য়ার
�
সােথ
স�িক�ত হেত পাের, তাহেল অিবলে� আপনার ডা�ারেক জানান অথবা েমিডেকল সাহায� িনন:

•

•অ�ালা�জ�-জিনত �িত��য়ার ল�ণসমূহ, েযমন ফুসকুিড়; েফাঁড়া; চ�লকািন; �র সহ বা ছাড়া
�ক লাল হেয় যাওয়া, ফুেল যাওয়া, েফা�া পড়া, বা চামড়া উেঠ যাওয়া; �াস েনয়ার সময় শন শন
শ� হওয়া; বুক বা গলায় হাঁসফাঁস অনুভব করা; �াস িনেত, িগলেত, অথবা কথা বলেত ক� হওয়া;
অ�াভািবক েফঁ সেফঁ েস ভাব; অথবা মুখ, েচহারা, েঠাঁট, �জ�া, বা গলা ফুেল যাওয়া।

•

•�ত বা ধীর �দ��ন, �ত �াস-��াস, মাথা েঘারা, অেচতন হেয় যাওয়া, দুবলতা,
�
উে�গ,
িব�াি�, অথবা দৃ��শ�� বা �বণশ��র পিরবত�ন। এ�েলা েকােনা অ�ালা�জ�-জিনত �িত��য়া
অথবা অন� ধরেনর �িত��য়ার অন�ান� ল�ণ হেত পাের।

•

•�শ বা
� অনুভেবর অনুভূিত কেম যাওয়া।

•

•অসাড়তা বা িশর িশর অনুভূিত৷

•

•mRNA COVID-19 �টকার কারেণ অত�� িবরল ে�ে� �দযে�র িকছ� সমস�া ঘটেত েদখা েগেছ।
অিধকাংশ সময় ি�তীয় েডাজ েদয়ার 7 িদেনর মেধ� ল�ণ�েলা েদখা েদয়া �� হেয়িছল। যারা
এই �টকা �হণ কেরেছন তােদর ত� লনায় যােদর COVID-19 হেয়েছ তােদর মেধ� �দযে�র এসব

সমস�া েবিশ হাের েদখা িদেত পাের। যিদ আপনার বুেক ব�থা; �াসক� েদখা েদয়; অথবা যিদ
আপনার �দয� �ত ���ত হে�, ধড়ফড় করেছ, বা দপদপ করেছ এমন অনুভূিত হয়, তাহেল
তাৎ�িণকভােব আপনার ডা�ারেক েফান ক�ন। এই তথ� স�েক� আপনার েকােনা �� বা
উে�গ থাকেল, আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলুন।
এই ওষুেধর আেরা িকছ� পা��িত��য়াসমূ
�
হ কী কী?
•

সব ওষুেধর কারেণই পা��িত��য়া
�
হেত পাের। তেব, ব� মানুেষর েকােনা পা��িত��য়া
�
েদখা
েদয় না অথবা �ধু সামান� িকছ� পা��িত��য়া
�
েদখা েদয়। এই পা��িত��য়াসমূ
�
েহর েকােনা�ট
অথবা অন� েকােনা পা��িত��য়া
�
িনেয় যিদ আপিন উি�� হন অথবা েস�েলা চেল না যায়,
তাহেল আপনার ডা�ারেক েফান ক�ন অথবা েমিডেকল সাহায� িনন:

•

•ইনেজকশন েদওয়ার জায়গায় ব�থা, লালেচ ভাব, বা ফুেল যাওয়া; মাথা ব�থা; েপিশেত বা
অি�সি�েত ব�থা; 100.4°F (38°C) বা তারেচেয় েবিশ �র; কাঁপুিন; েপট খারাপ হওয়া, বিম হওয়া,
�ুধার অনুভূিত কেম যাওয়া, বা ডায়িরয়া হওয়া; �ি��েলা ফুেল যাওয়া বা সংেবদনশীল হেয়
যাওয়া; অথবা �া� বা অসু� েবাধ করা। অিধকাংশ পা��িত��য়া
�
মৃদু েথেক মাঝাির পযােয়র
�
হেত েদখা েগেছ। অিধকাংশ সময় এ�েলা ইনেজকশন েদওয়ার পর 3 িদেনর মেধ� ঘেটেছ এবং 1
েথেক 3 িদেনর মেধ� চেল েগেছ।

•

•�থম ইনেজকশন েদওয়ার পর কেয়ক িদন েথেক �� কের কেয়ক স�াহ পয�
� ইনেজকশন
েদওয়ার জায়গায় ব�থা, লালেচ ভাব, বা ফুেল েযেত েদখা েগেছ। যিদ এ�ট ঘেট, তাহেল আপনার
ডা�ােরর সােথ কথা বলুন। ি�তীয় েডাজ�ট অপর বা�েত িনন।

•

েযসব পা��িত��য়া
�
ঘটেত পাের এ�েলা তার সব�েলা নয়। যিদ আপনার পা��িত��য়াসমূ
�
হ
স�েক� েকােনা �� থােক, তাহেল আপনার ডা�ারেক েফান ক�ন। পা��িত��য়া
�
স�েক�
িচিকৎসা সং�া� পরামেশর� জন� আপনার ডা�ারেক েফান ক�ন৷

•

পা��িত��য়া
�
স�েক� আপিন আপনার জাতীয় �া�� সং�ার কােছ িরেপাট� করেত পােরন৷

•

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html ওেয়বসাইেট িগেয় অথবা 1-800-822-7967 ন�ের েফান
কের FDA/CDC ভ�াকিসন অ�াডভাস ইেভ�
�
িরেপা�ট� ং িসে�েম (VAERS) পা��িত��য়া
�
স�েক�
িরেপাট� ক�ন। এছাড়াও V-safe নােম এক�ট �াট� েফান ট�ল রেয়েছ যা আপিন েকমন আেছন
েদখার জন� এবং পা��িত��য়া
�
স�েক� িরেপাট� করার জন� ব�বহার করা যায়। এ�ট
https://vsafe.cdc.gov �ঠকানায় পাওয়া যােব। যিদ V-safe িনেয় আপনার েকােনা সাহােয�র
�েয়াজন হয়, তাহেল 1-800-232-4636 ন�ের েফান ক�ন।

এই ওষুধ�ট িকভােব িনেল সবেচেয় ভাল হয়?
•

আপনার ডা�ােরর িনেদ� শনা অনুযায়ী এই ওষুধ�ট ব�বহার ক�ন। আপনােক েদয়া সব তথ� পেড়
েদখুন। সব িনেদ� শনা ভােলাভােব অনুসরণ ক�ন।

•

•এ�ট েপিশেত ইে�কশন িহেসেব েদয়া হয়।

•

•এই ওষুধ �হণ করার সময় এবং আপনার েডাজ �হেণর পর িকছ� সময় ধের আপনােক িনিবড়
পযেব�েণ
�
রাখা হেব। আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলুন৷

আমার েকােনা েডাজ বাদ পড়েল কী করব?
•

•করণীয় স�েক� জানেত আপনার ডা�ারেক েফান ক�ন। COVID-19 এর িব�ে� সবািধক
�
সুর�ার জন�, আপনার েডাজ�েলা িমস না করা অথবা এিড়েয় না যাওয়া ���পূণ।�

আিম িকভােব এই ওষুধ সংর�ণ করব/েফেল েদব?
•

•এই ইনেজকশন�ট এক�ট �া��েসবা েকে� আপনােক �দান করা হেব। আপিন এই ওষুধ বািড়েত
সংর�ণ করেবন না৷

ওষুধিবষয়ক সাধারণ তথ�
•

•যিদ আপনার ল�ণ বা �া�� সমস�া�েলা ভােলা না হয় অথবা েস�েলা আেরা খারাপ হেয় যায়,
তাহেল আপনার ডা�ারেক েফান ক�ন।

•

•আপনার ওষুধ অন� কােরা সােথ েশয়ার করেবন না এবং অন� কােরা ওষুধ �হণ করেবন না।

•

•সব ওষুধ এক�ট িনরাপদ �ােন রাখুন। সব ওষুধ িশ�েদর ও েপাষা�াণীেদর নাগােলর বাইের
রাখুন৷

•

•অব�ব�ত বা েময়ােদা�ীণ ওষু
� ধ েফেল িদন। আপনােক করেত বলা না হেল েস�েলা টয়েলেট
�াশ করেবন না অথবা ে�েন েফলেবন না। ওষুধ েফেল েদয়ার েসরা উপায় স�েক� আপনার
েকােনা �� থাকেল আপনার ফামািসে�র
�
সােথ কথা বলুন। আপনার এলাকায় ওষুধ েফরত
েনয়ার কমসূ� িচ থাকেত পাের।

•

•িকছ� ওষুেধর সােথ েরাগীর জন� আেরক�ট তেথ�র িলফেলট থাকেত পাের। যিদ আপনার এই
ওষুধ স�েক� েকােনা �� থােক, তাহেল অনু�হ কের আপনার ডা�ার, নাস, � ফামািস�,
�
বা অন�
�া��েসবা �দানকারীর সােথ কথা বলুন।

•

•যিদ আপনার মেন হয় ওভারেডােজর ঘটনা ঘেটেছ, তাহেল অিবলে� আপনার িবষ িনয়�ণ
েকে� েফান ক�ন অথবা িচিকৎসা েসবা িনন। েকান ওষুধ �হণ কেরেছন, কী পিরমােণ �হণ
কেরেছন, এবং কখন এ�ট ঘেটেছ তা বলা বা েদখােনার জন� ��ত থাকুন।

েভা�া তথ� ব�বহার ও দায়অ�ীকার-িববৃিত: এই েজনারালাইজড তথ� েরাগ িনণয়,
� িচিকৎসা, এবং/অথবা
েমিডেকল তেথ�র এক�ট সীিমত সারসংে�প। িব�ািরত তথ� �দান করা এর উে�শ� নয় এবং এ�ট
ব�বহারকারীেক েরাগ িনণয়� ও িচিকৎসা সং�া� স�াব� অপশন�েলা অনুধাবন এবং/অথবা মূল�ায়েন
সাহায� করার এক�ট সর�াম িহেসেব ব�বহার করা উিচত। এর মেধ� েকােনা সুিনিদ�� েরাগীর জন� �েযাজ�
হেত পাের এমন েরােগর অব�া, িচিকৎসা, ওষুধ, পা��িত��য়া,
�
বা ঝু ঁ িক স�িক�ত সব তথ� অ�ভ��
�
েনই। েকােনা েরাগীর সুিনিদ�� ও অনন� পিরি�িত স�েক� �া��েসবা �দানকারীর পরী�া ও মূল�ায়েনর
িভি�েত েকােনা �া��েসবা �দানকারীর েমিডেকল পরামশ িহেসেব
�
অথবা েমিডেকল পরামশ, �
ডায়াগেনািসস, বা িচিকৎসার িবক� িহেসেব ব�বহার করা এ�টর উে�শ� নয়। েরাগীেদর অবশ�ই ওষুধ
ব�বহােরর ঝু ঁ িক বা সুফল সহ তােদর �া��, েমিডেকল ��সমূহ, ও িচিকৎসার অপশন�েলা স�েক�
পূণা�
� তথ� পাওয়ার জন� একজন �া��েসবা �দানকারীর সােথ কথা বলেত হেব। এই তথ� েকােনা
িচিকৎসা বা ওষুধেক িনরাপদ, কাযকর,
�
অথবা সুিনিদ� � েকােনা েরাগীর িচিকৎসার জন� অনুেমািদত
িহেসেব �ীকৃিত েদয় না। আপ ট� েডট, ইনক. (UpToDate, Inc.) এবং এর অিধভ��রা এই তথ� অথবা এর
ব�বহােরর সােথ স�িক�ত েকােনা ওয়�ােরি� বা দায়ব�তার দায় বহন করেব না। এই তেথ�র ব�বহার,

ব�বহােরর শত�াবিল অনুযায়ী পিরচািলত হেব যা https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinicaleffectiveness-terms ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।
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