
কো�োভি�ড-১৯ টি�ো

এই শীীতে� আপনি� নি�তে�তে� ও আপ�ার ভাাতে�াবাাসাার মাা�ষুতে�র সারুনি�� �রতে� সাবাচাাইতে� গুরুত্বপূর্ণণ যে� �া�টি আপনি� �রতে� 
পাতের�, �া হতে� আপ�ার যে�ানিভাড-১৯ [Covid-19] ও ফু্লু [flu] টি�া যে�ওয়াা। এই শীীতে� অনি�� সাংখ্যয� মাা�ুতেষর ফু্লু ভাাইরাতেসা 
আক্রাান্ত হওয়াার সাম্ভাাবা�া রতেয়াতে� যে�তেহ�ু �মা সাংখ্যয� মাা�তুেষর মাাতে� এর নিবারুতে� প্রাা�ৃনি��ভাাতেবা যেরাগ প্রানি�তেরা� �মা�া গতে� 
উঠতেবা এবাং আপ�ার �নি� ফু্লু ও যে�ানিভাড-১৯ এ�ই সামাতেয়া হয়া, আপ�ার গুরু�র অসুাস্থ হওয়াার সাম্ভাাবা�া যেবানিশী হতেবা। সাাউথ ইস্ট 
�ন্ডতে�র এ�এইচাএসা [NHS] বাানিসান্দাাতে�র নি�রাপ� থা�তে�  এবাং টি�া গ্রহর্ণ �রতে��, এমা� হা�াতেরা মাা�ুতেষর সাাতেথ যে�াগ নি�তে� 
যে�ারাতে�া সাপুানিরশী �রতে� ।

আরো�ো তথ্যয অথ্যবাো আপভি� ভি� উভি�গ্ন কো� আপভি� আপ�ো� টি�ো ভি�স �রো�রো��?
www.selondonccg.nhs.uk/covid19vaccine
www.nhs.uk/covid-vaccination

12-15: বছর বয়সীীদে�র বেবশি�রভাাগই 
সু্কুদে� তাাদে�র টিকাা পাাদেব। 
তাারা ন্যাাা�ন্যাা� বুশিকাং সীার্ভিভািদেসীর 
মাাধ্যাদেমাও একাটি ভাাাকাশিসীদেন্যা�ন্যা বেসীন্টাাদের 
অ্যাাাপাদেয়ন্টাদেমান্টা শিন্যাদেতা পাারদেব, এবং শিকাছু 
শিকাছু ওয়াকা-ইন্যা বেসীন্টাাদের সীরাসীশির শিগদেয় 
টিকাা শিন্যাদেতা পাারদেব। । যাাদে�র শিকাছু শিকাছু স্বাাস্থ্যা 
সীমাসীাা রদেয়দেছ তাাদে�র সীাদে� তাাদে�র শি�শিপা বা 
শিবদে�ষজ্ঞরা বেযাাগাদেযাাগ কারদেবন্যা।

বাুস্টাো� টি�ো:
আপান্যাার বুস্টাার টিকাা শিন্যাদেতা পাারদেবন্যা যাশি� 
আপান্যাার শি�তাীয় বে�া�টি কামাপাদে� শিতান্যা মাাসী 
আদেগ বেন্যাওয়া হদেয় �াদেকা,  

এবং: 

• আপান্যাার বয়সী যাশি� ১৮ বা তাার বেবশি� হয়

• আপান্যাার বয়সী 16+ এবং আপান্যাার এমান্যা 
বেকাাদেন্যাা স্বাাস্থ্যা সীমাসীাা রদেয়দেছ যাা আপান্যাাদেকা 
গুরুতার বেকাাশিভা�-১৯ হওয়ার উচ্চতার 
ঝুুঁ� শিকাদেতা বে�দে�।

আপান্যাার অ্যাগ্রাাশিধ্যকাার ও আপান্যাার শি�তাীয় 
বে�াদে�র তাাশিরদে�র উপার শিভাশি� কাদের আপান্যাাদেকা 
বুস্টাাদেরর �ন্যাা আমান্ত্রণ �ান্যাাদেন্যাা হদেব।

ন্যাতুান্যা বয়সী শিভাশি�কা গ্রাুপা বেযাাগা হদেতা পাাদের। 
www.nhs.uk/wintervaccinations-এই 
ঠিকাান্যাায় সীববদে�ষ পারামা�ব বে��ুন্যা।

তৃতীয় প্রাোথ্যভি�� কোডোজ: 

আপান্যাার বয়সী যাশি� 12 এর বেবশি� হদেয় �াদেকা 
এবং আপান্যাার  ১মা বা ২য় বে�াদে�র সীমায় 
যাশি� আপান্যাার বেরাগ প্রশিতাদেরাধ্য �মাতাা 
গুরুতারভাাদেব �বুব� হদেয় �াদেকা, তাাহদে� 
সীাধ্যারণতা আপান্যাার ২য় বে�াদে�র ৮ সীপ্তাাহ 
পার আপান্যাাদেকা টিকাার ৩য় বে�াদে�র প্রস্তাাব 
কারা হদেব। 

হাসীপাাতাা� সীার্ভিভািসী, শি�শিপা বা 
অ্যাং�গ্রাহণকাারী �াদেমাবশিসীদেতা আপাশিন্যা 
আপান্যাার ৩য় প্রা�শিমাকা বে�া� গ্রাহণ কারদেতা 
পাারদেবন্যা। একা�ন্যা স্বাাস্থ্যাদেসীবা বেপা�া�ীবী 
আপান্যাাদেকা �ান্যাাদেবন্যা বেযা আপাশিন্যা বেযাাগা শিকা 
ন্যাা এবং এটি গ্রাহণ কারার �ন্যাা আপান্যাার সীব 
চাাইদেতা ভাাদে�া সীমায় বেকাান্যাটি।

16+:আপান্যাার বয়সী যাশি� ১৬ বা 
তাার বেবশি� হয় তাাহদে� আপাশিন্যা বেকাাদেন্যাা 
অ্যাাাপাদেয়ন্টাদেমান্টা ছাড়াা একাটি ওয়াকা-ইন্যা 
শি�শিন্যাদেকা, আপান্যাার শি�শিপার মাাধ্যাদেমা বা 
ন্যাাা�ন্যাা� বুশিকাং সীার্ভিভািসী বাবহার কাদের 
আপান্যাার টিকাা বেপাদেতা পাাদেরন্যা। আপান্যাার মাা-
বাবার অ্যান্যাুমাশিতা বেন্যাওয়ার প্রদেয়া�ন্যা বেন্যাই।

এই শীীরোত আপ�ো� কো�োগ প্রাভিতরো�োধ 
ক্ষ�তোরো� বাৃভি� ��ু�



ফু্লু টি�ো

ফু্লু টি�াটি [flu] এ�টি নি�রাপ� ও �া�ণ�র টি�া। ফু্লু যেথতে� গুরু�র অসাুস্থ হওয়াা মাা�ুষতে�র র�া �রতে� সাাহা�য �রার 
��য প্রানি�বা�র এটি এ�এইচাএসা যেথতে� এই ফু্লু টি�ার প্রাস্তাাবা �রা হয।  আপ�ার �নি� যে�ানিভাড-১৯ হতেয়া থাতে�, �াহতে� 
ফু্লু টি�া গ্রহর্ণ �রা নি�রাপ�। ফু্লু যেথতে� র�া যেপতে� সাাহা�য �রতে� এটি �ারপরও �া�ণ�র হতেবা। নি��ু নি��ু মাা�ুষ ফু্লু ও 
যে�ানিভাড-১৯ বাুস্টার টি�া উভায়াটি পাওয়াার যে�াগয হতে� পাতের�। আপ�াতে� �নি� উভায়া টি�ারই প্রাস্তাাবা �রা হয়া, �াহতে� 
এ�ই সামাতেয়া এগুতে�া যে�ওয়াা নি�রাপ�।

ফু্লু টিকাা এন্যাএইচাএদেসী শিবন্যাামাদূে�া প্র�ান্যা কারা হয় বেসীই সীকা� প্রাপ্তাবয়স্কুদে�র 
যাারা:

• ৫০ বা তাার চাাইদেতা বেবশি� বয়দেসীর (৩১ মাাচাব  ২০২২ তাাশিরদে�র মাাদেঝুঁ যাাদে�র 
বয়সী ৫০ হদেব তাারা সীহ)

• শিবদে�ষ শিকাছু স্বাাস্থ্যা সীমাসীাা রদেয়দেছ
• গভাববতাী
• �ীর্ঘবদেমায়াশি� আবাশিসীকা বেকায়াদের আদেছন্যা
• বেকায়ারার অ্যাাা�াউদেয়ন্স পাান্যা, বা আপাশিন্যা অ্যাসুীস্থ্য হদে� ঝুুঁ� শিকাদেতা �াকাদেবন্যা 

এমান্যা অ্যাসীসু্থ্য বা প্রশিতাবন্ধীী মাানু্যাদেষর মা�ূ বেকায়ারার
• এমান্যা কাাদেরা সীাদে� বাসী কাদেরন্যা যাার ইন্যাদে�কা�ন্যা হওয়ার অ্যাশিধ্যকাতার 

সীম্ভাাবন্যাা রদেয়দেছ
• যাারা ফ্রন্টা�াইন্যা বেহ�� বা বেসীা�া� বেকায়ার ওয়াকাব ার

প্রাপ্তাবয়স্কুরা এন্যাএইচাএসী ফু্লু টিকাা বেপাদেতা পাাদেরন্যা, তা� াদে�র শি�শিপা সীা�ব াশিরদেতা, 
বেসীবাটি প্র�ান্যা কাদের এমান্যা �াদেমাবশিসীদেতা, গভাববতাী হদে� তা� াদে�র শিমা�ওয়াই�াশির 
বেসীবা বা একাটি হাসীপাাতাা� অ্যাাাপাদেয়ন্টাদেমাদেন্টা। 

ভিশীশুপ্রাোপ্তবায়স্ক
শি�শুরা সীহদে�ই ফু্লুদেতা আক্রাান্ত হদেতা পাাদের ও তাা ছড়াাদেতা পাাদের। তাাদে�র টিকাা শি�দে� 
তাা অ্যান্যাাদে�রও র�া কাদের, যাাদে�র ফু্লু হদে� �শিতার সীম্ভাাবন্যাা রদেয়দেছ বেযামান্যা বেছাদে�া 
শি�শু বা বদৃ্ধ মাান্যাষু। শিন্যাম্নশি�শি�তা মাান্যাষুদে�র �ন্যাা:ন্যাাদেকা বে� কারার ফু্লু টিকাা 
এন্যাএইচাএদেসী শিবন্যাামূাদে�া পাাওয়া যাায়ঃ 

• 31 আগস্টা 2021 তাাশিরদে�র মাাদেঝুঁ বেযাসীব শি�শুদে�র বয়সী 2 বা 3 হদেব - যাাদে�র 
�ন্ম 1 বেসীদে�ম্বর 2017 তাাশির� বে�দেকা 31 আগস্টা 2019 তাাশিরদে�র মাাদেঝুঁ

• সীকা� প্রা�শিমাকা সু্কুদে�র শি�শুরা (শিরদেসীপা�ন্যা বে�দেকা বষব 6 পাযাবন্ত)

• বেসীকান্ডাাশির সু্কুদে�র বষব 7 বে�দেকা বষব 11 এর সীকা� শি�শু

• �ীর্ঘবদেমায়াশি� স্বাাস্থ্যা সীমাসীাা আদেঝুঁ এমান্যা 2 বে�দেকা 17 বছর বয়দেসীর সীকা� 
শি�শু

6 মাাসী বে�দেকা 2 বছর বয়দেসীর বেযাসীব শি�শুর �ীর্ঘবদেমায়াশি� স্বাাস্থ্যা সীমাসীাা আদেছ যাা 
তাাদে�র ফু্লু-এর উচ্চতার ঝুুঁ� শিকার মাাদেঝুঁ রাদে�, তাাদে�র ন্যাাদেকার বে� এর ব�দে� ফু্লু 
টিকাার ইন্যাদে�কা�ন্যা বে�ওয়া হদেব।

শি�শুরা তাাদে�র শি�শিপা প্রাাকাটিসী বা কাশিমাউশিন্যাটি শি�শিন্যাকা বা তাাদে�র সু্কুদে� 
টিকাা�ান্যা বেসীবার মাাধ্যাদেমা তাাদে�র ফু্লু টিকাা বেপাদেতা পাাদের। 

আরো�ো তথ্যয অথ্যবাো আপভি� ভি� উভি�গ্ন কো�, আপভি� আপ�ো� জযোবা ভি�স �রো�রো��?
www.nhs.uk/wintervaccinations

এই শীীরোত আপ�ো� কো�োগ প্রাভিতরো�োধ 
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