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!"প!টচ

!কািভড-১৯ এর িব,ে. /টকা
!দওয়ার 456য়া/ট কী রকম?
!ীকৃত অ'ল।
আপনার &া'( কাড+ (TSI), DNI, NIE বা পাসেপাট+ এবং অ(াপেয়4েমে4র 6মাণ 68ত
অব'ায় পান।
*টকার .ান।
আপনােক এক;ট ;টকাদান =ক> িনধারণ
+
কের =দয়া হেয়েছ এবং আপনােক আপনার
পালা আসার জন( অেপEা করেত হেব।
আপনার ;টকা িনবিFত তাই আপিন La Meva Salut =থেক ;টকা সনদ ডাউনেলাড
করেত পারেবন।

অেপ2ার .ান।
আপনােক অবশ(ই সবিকছK ;ঠকঠাক আেছ িকনা এবং আপনার =কােনা পাM6িতNOয়া
+
আেছ িকনা যাচাই করার জন( অেপEার 'ােন ১৫ িমিনট অেপEা করেত হেব।

3.ান।
মেন রাখেবন =য আমরা হাড+ ইিমউিন;ট অজ+ন না করা অবিধ আমােদরেক অবশ(ই
=কািভড-১৯ সংOাW িনেদ+ শনা =মেন চলেত হেব।
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!কািভড-১৯ /টকাদান 456য়া
সং6া< তথ?
1. আিম এক&ট &টকার *ডাজ পাওয়ার পর কী হেব?
/ 'কািভড-১৯ এর অনা3ম5তায়।

আপনার শরীর *টকার 3থম 6ডাজ পাওয়ার কেয়ক িদন পেরই =রাগ 6িতেরাধ
ব(ব'া Zতির করেত [\ কের। এই 6থম =ডাজ ইেতামেধ( ]\তর লEণ]িলেত
=ভাগার স^াবনা _াস কের। ;টকার `ারা 6দa সbূণ dেরর
+
=রাগ 6িতেরাধ ব(ব'া
ি`তীয় =ডাজ পাওয়ার কেয়ক িদন পের অNজ+ত হয়।

/ *টকা িক আমােক 6কািভড-১৯ এ আCাD হেত বাধা 6দয়?

আপিন ;টকা =নয়ার পেরও =কািভড-১৯ এ আOাW হেত পােরন; খুব কম ;টকাই
১০০% কাযকর।
+
;টকা =নয়ার পের, আপনার শরীের 6রাগ 3িতেরাধ বJব.া Kতির
হেত কেয়ক িদন সময় লােগ, =য কারেণ 6িতেরাধমূলক ব(ব'া অনুসরণ অব(াহত
রাখা এত ]\hপূণ।+
যিদ আপিন সংOিমত হন তাহেল আপনার =য লEণ]িল =দখা যােব তা হালকা বা খুব
হালকা হেব। আপনার যিদ =কািভড -১৯ এর উপসগ থােক,
+
তাহেল আপনােক িনেজ
=থেকই আইেসােলশেন থাকেত হেব এবং আপনার &া'(েসবা =পশাজীবীর সােথ
=যাগােযাগ করেত হেব।
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যিদ আপনার ;টকা =দওয়ার 6NOয়ােত দু;ট =ডাজ থােক তাহেল 6িত;ট =ডােজর
মধ(বতi সমেয় আপনার সংOিমত না হওয়াটা ]\hপূণ।+ তেব, যিদ সংOিমত হন
তাহেল আপনার &া'( =কে> =যাগােযাগ ক\ন।
আপিন ;টকা ও =রাগ 6িতেরাধ সbেক+ আরও তথ( =পেত পােরন এখােন:
canalsalut.gencat.cat/vacunes-ciutadania

/ *টকা 6নয়ার পের যিদ আিম 6কািভড-১৯ এ আCাD কােরা ঘিনO
সািনJেধJ আিস, তাহেল িক আমােক িনেজ 6থেক আইেসােলশেন থাকেত
হেব?

যিদ আপিন =কািভড-১৯ পNজ;টভ কােরা সংjেশ + আেসন, তাহেল আপনােক
আইেসােলশেন থাকেত হেব =কননা এই সমেয়র মেধ( আপনার শরীর অ(াি4বিড Zতির
নাও করেত পাের।
/ ভাইরাস*টর নতP ন QপRিল উদ্ ভূত হেলও এই *টকা কী আমােক র2া
করেত থাকেব?

বত+মান ;টকা]িল নতK ন kপ]িলর িব\েl সুরEা =দয়, যিদও 6িত;ট ;টকার িনজ&
Zবিশm( রেয়েছ এবং িভn dেরর অনাOম(তা 6দান কের। তবুও, ;টকা =নয়ার পের যিদ
আপনার =কানও =কািভড -19 উপসগ + =দখা =দয় তাহেল আপনার &া'( =কে>
=যাগােযাগ ক\ন।

/ যিদ আমার *টকা 6দওয়ার 3VCয়ােত দু*ট 6ডাজ অDভPY
X থােক তাহেল
আিম িZতীয় 6ডাজ*ট কখন পাব?

6েত(েকর জন( ;টকার দু;ট =ডাজ 6েয়াজন হয় না; আপনার ঝু ঁ িকর dর, আপনার বয়স
বা আপিন =য ;টকা িনেয়েছন তার উপর িনভ+র কের আপনােক ি`তীয় =ডােজর জন(
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আমqণ করা হেত পাের। এই =Eেr, আপনার ;টকা 6NOয়া =শষ করেত আপিন
অ(াপেয়4েমে4 যাওয়া ]\hপূণ।+ মেন রাখেবন =য িকছK িকছK ;টকার =Eেr আপনােক
6থম এবং ি`তীয় =ডােজর মেধ( কেয়ক মাস অেপEা করেত হেত পাের।

/ 6কািভড-১৯ এর িব\ে] আমার িক 3িতেরাধমূলক বJব.াRিল অনুসরণ
অবJাহত রাখা উিচত?

হ(াঁ, ;টকা =দওয়া আপনােক =কািভড-১৯ এর িব\েl 6িতেরাধমূলক ব(ব'া]িল
অনুসরণ করা =থেক অব(াহিত =দয় না, অWত হাড+ ইিমউিন;ট অজ+ন না করা পযW।
+
/ আমােক 6কািভড-১৯ এর *টকা 6দওয়ার 6কানও 3মাণ থাকেব িক?

হ(াঁ, La Meva Salut ;টকা =দয়ার 'ােন আপিন এক;ট িনিদ+ m ;টকা সনদ পােবন যা
আপিন ডাউনেলাড করেত পারেবন। আপিন যিদ এখনও িনবFন না কের থােকন তাহেল
আপিন =যেকান সময় িনবFন করেত পারেবন এখােন: lamevasalut.gencat.cat/alta

2. স`াবJ পাa3িতVCয়াRিল
X
কী কী?
/ ;টকা]িল সংOামক এেজে4র িব\েl ;টকা =দওয়া ব(Ntর মেধ( এক;ট অনাOম(
6িতNOয়া ;uগার করার জন( িডজাইন করা হেয়েছ।
/ আপিন িনvিলিখত লEণ]িল অনুভব করেত পােরন:
•

/ ইনেজকশন =দয়ার 'ােন ব(থা এবং =ফালা।

•

/ xািW।

•

/ মাথাব(থা।

•

/ হালকা yর।

7

এি#ল 2021

এই লEণ]িলর যিদ =কানও;ট =থেক যায় তেব La Meva Salut এ এক;ট
অ(াপেয়4েম4 বুক ক\ন বা আপনার 6াথিমক =সবা =কে> বা 061 নzের কল ক\ন।
/ আপনার 3াথিমক 6সবা 6কb বা 061 নzের কল ক\ন যিদ আপনার িনvিলিখত
=কানও লEণ থােক:
•

/ িনঃMােসর দুবলতা।
+

•

/ বুক ব(থা।

•

/ বাহK বা পােয় =ফালাভাব বা ব(থা।

•

/ িতন িদেনরও =বিশ সময় ধের ]\তর মাথাব(থা।

•

/ অjm বা ি`]ণ দৃ;m।

•

/ একািধক =ছাট ঘা।

•

/ hেক লাল বা =ব]িন দাগ।

•

/ ;টকার এক;ট =ডাজ পাওয়ার পের, কেঠার অনুশীলন এিড়েয় চলুন এবং
পিরিমতভােব সNOয় থাকুন।

3. &টকা *দওয়ার সুিবধা কী কী?

/ ;টকা =দহেক উেaNজত কের ভাইরােসর িব\ে] লড়াই করেত স2ম
অJািdবিডRিল উৎপাদন কের।
/ অন(ান( ধরেনর কেরানভাইরাস সbেক+ পূববতi
+
গেবষণা এবং অভূ তপূব X Kবিaক
সহেযািগতা এবং তহিবল সুর2া এবং কাযকািরতায়
X
=কানও আেপাষ না কের
িব•ানীেদর €ুত ;টকা Zতিরর সুেযাগ কের িদেয়েছ।
/ এই মুহূেতX, মহামারী বg করার সবেচেয় কাযকর
X
উপায় হল *টকা; ;টকা =দয়া
এক;ট ব(Ntগত কাজ যা সম• সমােজ এক;ট িবশাল ইিতবাচক 6ভাব =ফেল।
1 / আপিন অ(াি4বিড Zতির কেরন এবং িনেজেক R\তর অসু.তা 6থেক র2া
কেরন।
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2 / অন(েদর মেধ( ভাইরাস ছড়ােনা =থেক রEা কেরন।
3 / হাডX ইিমউিন*ট অজ+েন অবদান রােখন।
4 / ধীের ধীের আপনােক আপনার !াভািবক জীবেন িফের আসেত সহায়তা কের।
;টকাদান

6NOয়া;টর

সbূণ +

িনেদ+ িশকা

অ(াে‚স

করেত

canalsalut.gencat.cat/vacunacio-info এ যান বা আপনার =মাবাইল িদেয় িকউআর
=কাড;ট ƒ(ান ক\ন, =যখােন আপিন আরও তথ( এবং অন(ান( 6ে„র উaর পােবন।
িনvিলিখত িলে…র মাধ(েম ;টকা 6NOয়া;টর সbূণ গাইড
+
অ(াে‚স ক\ন।

সমাধােনর অংশ হওয়ার জনJ আপনােক ধনJবাদ।
Cuidem el que som
#Avancem #JoEmVacuno
এি3ল 2021 ©কাতােলানীয় সরকার। কাতালান !া.J পিরেষবা। DL B-6930-2021

9

