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অন'ান' ভাষায় িনেদ.িশকা1 প34 ন:
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1. আপিন 1কা 7নয়ার আেগ
2. অ'াপেয়:েম: এ
3. 1কা 7নয়ার পের
4. 7শষ করেত হেব...
5. আপিন িক আরও তথ' 7পেত চান?
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এই নিথেত িলCয4 E িবভাগ রেয়েছ। সূিচপেIর #িত1 লাইন নিথর মেধ' #েKর িবভােগ পুনMনNেদ.শ
কের, 7যখােন আপিন #K এবং উQর পােবন।

ভ5িমকা
7কািভড-১৯ 1কাদান কম.সূিচর লU' হল হাড. ইিমউিন1 অজ.ন, যা মহামারী1র সমািX ঘটােব।
1কার বMধNত সহজলভ'তা আরও 7বিশ সংখ'ক জনেগা[েক 1কা 7দয়ার সুেযাগ কের 7দেব।
\া]' অিধদফতর এবং কাতালান \া]' পিরেষবা আপনার জন' 1কাদান #ি_য়া স`েক. আরও
জানার উেaেশ' এই িনেদ.িশকা1 একিIত কেরেছ।

আপিন কী আরও জানেত চান?

১. আপিন )কা !নয়ার আেগ
1. 1কা।
1.

আমােক 7কান 1কা 7দয়া হেব?

2.

িবেশষ িbিনকাল শত. ।

2. আপনার 1কা অ'াপেয়:েম:।
1.

কখন 1কা 7দয়া হেব তা আিম কীভােব জানব?
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2.

আিম িকভােব অ'াপেয়:েমে:র জন' বলব?

িনেcাE িলেCর মাধ'েম 1কাদান #ি_য়া স`েক. সুিনMদNd তথ' 7দখ4 ন:
canalsalut.gencat.cat/vacunacio-info

১.১. )কা
এই মুeেত. , 7কািভড-১৯ এর সােথ 7মাকািবলা করার জন' 1কা হল আমােদর 7সরা সরfাম।
সং_মণ, হাসপাতােল ভMতN এবং মৃত4' iাস করার জন' হাড. ইিমউিন1 অজ.ন করা jরklপূণ.।
#চ4র গেবষণামূলক #েচdার পের, 7বশ কেয়ক1 1কা ইউেরাপীয় 7মিডিসন এেজিm (EMA) কতn.ক
অনুেমািদত হেয়েছ। এjিলর #েত'ক1ই সুিনMদNd 7UেIর জন' #oািবত এবং এক বা দু1 7ডাজ এ
পিরচালনা করা 7যেত পাের।
আগামী কেয়ক মাস ধের, আরও িকছ4 1কা অনুেমািদত হেব বেল আশা করা হেp।
কাতােলািনয়ার সকল বািসqার জন' সব 1কা িবনামূেল'। এর মেধ' আবাসন অনুমিত বা \তT
\া]' কাড. িবহীন ব'িE এবং অননুেমািদত অিভবাসী ব'িEরাও অsভ4.E।

/ আমােক !কান )কা) !দয়া হেব?
এ1 িবিভt কারেণর উপর িনভ. র করেব, 7যমন িবিভt ধরেনর 1কার #াপ'তা এবং আপনার বয়স
বা \াে]'র অব]া অনুসাের 7কান1 সুপািরশ করা হয়।
গণ #শাসন এবং uবvািনক ও uজিবক সিমিতjিলর িবেশষvগেণর wারা গxত এক1 7গা[
1কার অyািধকার 7গা[jিলর ব'াপাের িসzাs 7নয়।
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কাতােলািনয়ার িবেশষvগণ এই 7গা[েত সি_য়ভােব অংশ 7নন।

িনcিলিখত মানদে{র িভিQেত 1কার অyািধকার 7গা[jিল িনধ.ারণ করা হেয়েছ:
•

/ 7কািভড-১৯ 7থেক jরkতর জ1লতা এবং মৃত4'র ঝ4ঁিক।

•

/ ভাইরাস সং_মেণর ঝ4ঁিক।

•

/ সমাজ এবং অথ.নীিতেত একজন ব'িEর চাকিরর #ভাব।

•

/ 7রাগ সং_মেণর ঝ4ঁিক।

মেন রাখেবন 7য 1কার িবতরণ অyসরমান এবং ইউেরাপীয় ইউিনয়ন কতn.ক সংগxত এবং িকছ4
1কার িবেশষ সংরUণ এবং পিরচালনার শত. রেয়েছ যা তােদর সরবরাহ, িবতরণ এবং #েয়াগেক
#ভািবত কের।

/ িবেশষ িbিনকাল শত.
1কা 7দয়ার সময় অ'ালাMজN, ঝ4ঁিকর কারণ বা গভ. াব]ার মেতা িকছ4 \া]' অব]া অবশ'ই িবেবচনা
করা উিচত।
7বিশরভাগ ওষ4 ধ 1কা #েয়াগেক #ভািবত কের না, যিদ না অন'থায় 7কানও \া]'েসবা 7পশাজীবী
wারা িনেদ.িশত হয়।
7য 7কানও 7UেI, পূেব.র-িবদ'মান িচিক~সা পিরি]িত এবং সাধারণ জনগেণর 7বিশরভাগ 7রাগীর
মেধ' 7কািভড-১৯ 1কা িনরাপদ এবং কায.কর #মািণত হেয়েছ।
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7জার 7দওয়া jরklপূণ. 7য, আপাতত, ১৬ বছেরর কম বয়সীেদর 1কা 7দওয়া যােব না এবং িশ
এবং িকেশার-িকেশারীেদর জন' 1কার অনুেমাদন িbিনকাল ায়াল পয.ােয় রেয়েছ।

১.২ আপনার )কা অ?াপেয়@েম@
/ কখন $কা &দয়া হেব তা আিম কীভােব জানব?
আপনার জনগ[েক 1কাদােনর সময় আমরা গণমাধ'েমর (7টিলিভশন, 7রিডও বা সামািজক
7নটওয়াক. ) wারা আপনােক জানাব।
িনিত 7হান 7য La Meva Salut এ আপনার 7যাগােযােগর িববরণ হালনাগাদ করা আেছ, কারণ
আপিন \া]' িবভাগ 7থেক এক1 বাত. া 7পেত পােরন।
এই অ'াপ1 থাকা jরklপূণ. কারণ আপিন 7সখােনও আপনার 7কািভড-১৯ 1কার সনদপI
ডাউনেলাড করেত পারেবন।
আপিন যিদ এখনও িনবন না কের থােকন তাহেল আপিন এখন িনবন করেত পারেবন এখােন
lamevasalut.gencat.cat/alta।

/ আিম িকভােব অ4াপেয়6েমে6র জন4 বলব?
আপিন যিদ 1কা িদেত চান, তাহেল আপনােক অবশ'ই #থেম আপনার অ'াপেয়:েম: িনবন
করেত হেব vaccinacovid.catsalut.gencat.cat, 7যখােন আপিন আপনার 1কার িদন, সময় এবং
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]ান ব4 ক করেত পারেবন এবং যিদ আপনার #েয়াজন হয় তেব আপনার 1কার অ'াপেয়:েম:
পিরবত. ন করেত পারেবন।
আপনার যিদ দুই1 7ডােজর #েয়াজন হয় তাহেল আমরা িwতীয় অ'াপেয়:েমে:র জন' আপনার
সােথ 7যাগােযাগ করব (আপনার 7দওয়া 1কার 7ডাজjিলর মধ'কার ব'বধােনর িভিQেত)।
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২. অ?াপেয়@েম@ এ
২.১ 7কেD আগমন।
২.২ #oািবত 7পাশাক।
২.৩ #িতরUামূলক ব'ব]া।
২.৪ 1কা yহণ করা।

•

ইনেজকশন।

•

ইনেজকশেনর পের।

•

িwতীয় 7ডাজ।

২.১. !কেD আগমন
আপনার অ'াপেয়:েমে: #দMশNত 1কা 7কেD যান এবং আপনার \া]' কাড. (TSI) এবং আপনার
DNI, NIE বা পাসেপাট. আনুন। আপনােক অ'াপেয়:েমে:র #মাণও আনেত হেব।
দয়া কের আপনার অ'াপেয়:েমে: একা আসুন, যিদ না আপিন ভােবন 7য আপনােক সাহায'
করার জন' কাউেক #েয়াজন।
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২.২ CDািবত !পাশাক
আমরা আপনােক সুপািরশ কির 7য আপিন এক1 হাত-কাটা 1-শাট. পরkন, এমন িকছ4 পরkন যা
সহেজই কঁ াধ পয.s j1েয় 7নয়া যায় বা আিoনিবহীন টপ পরkন।
আপিন জা`ােরর মেতা িকছ4 পরেত পােরন যা সহেজই খ4 েল 7ফলা যায়।

২.৩. CিতরGামূলক ব?বJা
আপনার মানিসক শািsর জন', আমরা িনিত কির 7য 1কাদান 7কেD 7কািভড-১৯ এর সব
#িতরUামূলক ব'ব]া 7মেন চলা হয়:
/ 7খালা জায়গা বা পয.াX বায়4 চলাচল আেছ এমন ]ােনর ব'বহার।
/ সামািজক দূরl বজায় রাখা।
/ হাত স'ািনটাইজার সরবরাহ।
/ ভােলাভােব লােগ এবং ভাল অব]ায় আেছ এমন মাের ব'বহার।
/ #েবশ এবং #]ান ব'ব]ার িনয়Tণ।
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২.৪. )কা Lহণ করা
/ ইনেজকশন
 েবন, একজন \া]'েসবা 7পশাজীবী আপনার জন'
আপিন যখন 1কা 7দওয়ার জায়গায় 7পছ
অেপUা করেবন যারা আপনােক 7য 1কা 7দয়া হেব এবং 7য \া]'কর ও \া]'িবিধর িদকিনেদ.শনা
তােদর অবশ'ই অনুসরণ করেত হেব উভয়1 স`েক. িনMদNd #িশUণ 7পেয়েছন।
1কা িদেত কেয়ক 7সেক সময় লােগ এবং 7ডাজ এবং সুঁচ উভয়1ই 7ছাট, তেব আপিন যিদ সূঁচেক
ভয় পান তাহেল আপিন আপনার \া]'েসবা 7পশাজীবীর সহায়তা চাইেত পােরন।

/ ইনেজকশেনর পের
1কা 7দওয়ার পের আপনােক কেU ১৫ িমিনট অেপUা করেত বলা হেব। এ1 আপনার তাৎUিণক
7কানও #িতি_য়া 7নই তা িনিত করার জন'।
যােদর এক1 jরkতর অ'ালাMজN #িতি_য়া (এনািফল'ািস) এর ইিতহাস রেয়েছ তােদর 1কা
7দয়ার পের ৩০ িমিনট পয.েবUণ করা হেব। জরkির এবং তথ' কমীরা পুেরা #ি_য়া জুেড় আপনার
সােথ থাকেবন।
আপনার যখন #েয়াজন হেব তখন দয়া কের তােদর কােছ সহায়তা চাইেত িwধা করেবন না।

/ িPতীয় !ডাজ।
#েত'েকর দু1 7ডাজ #েয়াজন হয় না। আপনার ঝ4ঁিকর oর, আপনার বয়স বা আপিন 7য 1কা
িনেয়েছন তার উপর িনভ. র কের আপনােক িwতীয় 7ডােজর জন' আমTণ করা হেত পাের।
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আমরা এই িwতীয় অ'াপেয়:েমে:র সময় িনধ.ারেণর জন' আপনার সােথ 7যাগােযাগ করব, যা
আপনার 1কা 7দওয়ার #ি_য়া1 স`ূণ. করার জন' #েয়াজনীয়।
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৩. )কা !নয়ার পের
৩.১ . পা.#িতি_য়াসমূহ।
৩.২ কীভােব অনা_ম'তা কাজ কের?
৩.৩ হাড. ইিমউিন1।
৩.৪ অনা_ম'তা সময় এবং ভাইরােসর রপjিল।
৩.৩ একবার আিম 1কার সময়সূিচ 7শষ কের িনেল, আমার িক তারপরও িনয়মjিল অনুসরণ
করা দরকার?
৩.৬ 1কার #মাণ।

অিভনqন! আপিন 1কার এক1 বা উভয় 7ডাজ 7পেয়েছন।
তেব আপনােক অবশ'ই uধয. ধের থাকেত হেব: অনা_ম'তা তাৎUিণকভােব ঘেট না এবং সব
1কার মেতাই আপিন িকছ4 পা.#িতি_য়া অনুভব করেত পােরন।
7বিশরভাগ 7UেIই হালকা, যিদ আপনার িকছ4 7থেক থােক।
িনcিলিখত িবভাগ1 সাবধােন প34 ন যােত কখন আপনার \া]'েসবা 7পশাজীবী, আপনার
#াথিমক 7সবা 7কD বা 061 নাাের 7যাগােযাগ করেবন তা জানেত পােরন।
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৩.১. পাQ-CিতিRয়াসমূহ।
সবেচেয় সাধারণ পা.#িতি_য়াjিল হ'ল:
•

ইনেজকশন 7দয়ার ]ােন ব'থা।

•

bািs।

•

মাথাব'থা এবং/অথবা 7পশী ব'থা।

•

িনc-oেরর র বা হালকা র।

যিদ 7সjিল 7দখা যায়, তেব পা.#িতি_য়াjিল সাধারণত িwতীয় 7ডােজর পের লU' করা যায়, তা
হালকা এবং এক বা দুই িদেনর 7বিশ ]ায়ী হয় না।
7য 7কানও 7UেI, #েত'েক আলাদা আলাদা #িতি_য়া জানায়। যিদ #েয়াজন হয়, এবং যিদ
আপনার \া]' 7পশাজীবীরা সত হন তাহেল আপিন 1কা 7দওয়ার পরবতী পা.#িতি_য়া 7থেক
মুিE 7পেত প'ারািসটামল জাতীয় ব'থানাশক yহণ করেত পােরন।
যিদ এই লUণjিল িতন িদেনর 7বিশ ]ায়ী হয় তেব আপনার \া]'েসবা 7পশাজীবীেক বা 061
নের জানান।
পা.#িতি_য়াjিল মেধ' উেখেযাগ':
আপনার \া]'েসবা 7পশাজীবী বা #াথিমক 7সবা 7কেDর সােথ 7যাগােযাগ করkন বা অিবলে 061
নের কল করkন যিদ আপনার এই লUণjিল 7দখা 7দয়:
• িনঃােসর দুব.লতা।
• বাe বা পােয় 7ফালাভাব বা ব'থা।
• অd বা িwjণ দৃ।
• অিবরাম মাথাব'থা।
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• একািধক 7ছাট ঘা।
• lেক লাল বা 7বjিন দাগ।
• ব4 ক ব'াথা।

৩.২. কীভােব অনাRম?তা কাজ কের?
\তT অনা_ম'তা
1কা yহেণর মুeত. 7থেক অনা_ম'তা অMজNত হয় না। স`ূণ. অনা_ম'তা uতির হেত কেয়ক িদন
সময় লােগ এবং চড়াs 7ডাজ1 yহণ করার পেরই 7কবল এ1 ঘেট।
1কা 7নয়ার পেরও আপিন 7কািভড-১৯ এ আ_াs হেত পােরন তেব সং_মণ হালকা বা খ4 ব
হালকা হওয়ার সাবনা 7বিশ। যিদ আপিন 1কা 7নয়ার পের 7কানও 7কািভড-১৯ উপসগ. পান তেব
তাৎUিণকভােব আইেসােলশেন চেল যান এবং একজন \া]'েসবা 7পশাজীবীর সােথ 7যাগােযাগ
করkন।

৩.৩. হাড- ইিমউিন)
কমপেU ৭০% জনেগা[ 1কা 7দয়ার পের বা এই 7রােগ আ_াs হওয়ার পের অ'াবিড uতির
হওয়ার পের হাড. ইিমউিন1 7দখা 7দয়।
 াব তার পূব.াভাস এখনও করা যায় না এবং 7য 7কানও 7UেI, িবিধআমরা এই অব]ায় কখন 7পছ
িনেষধjিল তখনই সিরেয় 7নয়া হেব যখন উপয4 E কতn.পUjিল ঝ4ঁিকর oর1 মূল'ায়ন কের এ1েক
নূ'নতম বেল িবেবচনা করেব।
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৩.৪. অনাRম?তা সময় এবং ভাইরােসর রUপVিল
িবvানীরা 1কা এবং #াকnিতক সং_মণ উভয়1 7থেকই অনা_ম'তাকাল স`েক. আরও জানার
জন' কাজ করেছন। 7কািভড-১৯ এ পুনরায় সং_মেণর সংখ'া খ4 ব কম।
এখনও অবিধ, উপল 1কাjিল 7দেশ সনাE করা ভাইরােসর রপjিলর িবরkেzও সুরUা 7দয়।

৩.৫. একবার আিম )কার সময়সূিচ !শষ কের িনেল, আমার িক তারপরও
িনয়মVিল অনুসরণ করা দরকার?
যতUণ না আমরা হাড. ইিমউিন1 অজ.ন করিছ ততUণ পয.s আপনােক কতn.পU কতn.ক িনধ.ািরত
িনেদ.িশকাjিলর পাশাপািশ ব'িEগত সতক. তা (সামািজক দূরl, হাত 7ধায়া, মা পরা, বz ]ােন
বায়4 চলাচেলর ব'ব]া করা, িভড় এড়ােনা এবং বাইেরর কায.কলাপেক অyািধকার 7দওয়া) অবশ'ই
অনুসরণ করেত হেব। এই িনেদ.িশকাjিল অনুসরণ করা ভাইরােসর িবoার কমােত সহায়তা কের।

৩.৬ )কার Cমাণ
1কা1 আপনার 7মিডেকল 7রকেড. 7রকড. করা হয় যা সমy \া]' ব'ব]া wারা অ'ােস করা হয়।
আপিন িনেজর সনদ1 La Meva Salut এ 7দখেত পারেবন।
"#িতেবদন এবং ফলাফল" িবভােগ, 7কািভড-১৯ 1কার সনদসহ আপিন সারা জীবন যতjেলা
1কা িনেয়েছন তার এক1 িপিডএফ থাকেব।
আপিন যিদ এখনও িনবন না কের থােকন তাহেল আপিন এখন িনবন করেত পারেবন এখােন
lamevasalut.gencat.cat/alta।
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\া]' ব'ব]া 7থেক ভিবষ'েতর 7যাগােযােগর জন' আপনার 7যাগােযােগর িববরণ 7যমন আপনার
7মাবাইল 7ফান এবং ইেমল হালনাগাদ করা আেছ িকনা িনিত 7হান।

৪. !শষ করেত হেব...
1কা 7দয়া বাধ'তামূলক নয়, তেব এ1 আপনােক রUা করেত এবং হাড. ইিমউিন1 অজ.েনর জন'
অত'াবশ'কীয়।
ইউেরাপীয় 7মিডিসন এেজিmর মেতা আsজ.ািতক িনয়Tক সং]াjিল এর সুরUা এবং
কায.কািরতার জন' এর ব'বহারেক অনুেমাদন িদেয়েছ।
আপিন যখন 1কা 7নন, আপিন িনেজেক এবং সমাজেক রUা করেছন।
এছাড়াও, আপিন ভাইরাস1র নত4ন রপjিলর উপি]িত 7রাধ করেছন, কারণ জনসংখ'া সুরিUত
না হেল এ1 আরও

ত িববMতNত হয়।

5. আপিন িক আরও তথ? !পেত চান?
যিদ আপিন 1কা িদেত চান:
La Meva Salut এ আপনার ব'িEগত এবং 7যাগােযােগর তথ' হালনাগাদ করkন যােত #েয়াজন
হেল আমরা আপনার সােথ 7যাগােযাগ করেত পাির বা আপনার 1কার আমTণ 7পেত পােরন।
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আপিন যিদ এখনও িনবন না কের থােকন তাহেল আপিন এখন িনবন করেত পারেবন এখােন
lamevasalut.gencat.cat/alta।

/ হালনাগাদ তেথ'র জন':
1কাদান অিভযােনর ওেয়বসাইট: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-az/v/vacunacovid-19/ciutadania/campanya-vacunacio/
Canal Salut website: https://canalsalut.gencat.cat

আপিন যিদ 7কবল 1কা #ি_য়া স`MকNত তথ' চান তেব ডক4েম:1 খ4 লুন এখােন:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/V/vacuna-covid19/ciutadania/documents/informacio- despres-appointment-vaccination-catala.pdf

আপনার যিদ 7কানও #K থােক তেব 061 নের 7যাগােযাগ করkন।
সামািজক 7যাগােযাগ মাধ'মjিলেত আমােদরেক অনুসরণ করkন এবং আপনার 1কাদােনর
অিভvতা 7শয়ার করkন #JoEmVacuno #Avancem হ'াশট'াগ িদেয়
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