এই শীীতে� আপনাার রো�োগ প্রতি�রো�োধ
ক্ষমতাাকে� বৃৃদ্ধি� করুুন
এই শীীতে� আপনি� নি�জে�কে� ও আপনাার ভাালো�োবাাসাার মাানুুষদে�র সুুরক্ষি�ত করতে� সবচাাইতে� গুরুুত্বপূূর্ণণ যে� কাাজটি আপনি� করতে�
পাারে�ন, তাা হচ্ছে� আপনাার কো�োভি�ড-১৯ [Covid-19] ও ফ্লুু [flu] টিকাা নে�ওয়াা। এই শীীতে� অধি�ক সংংখ্যযক মাানুুষে�র ফ্লুু ভাাইরাাসে�
আক্রাান্ত হওয়াার সম্ভাাবনাা রয়ে�ছে� যে�হে�তুু কম সংংখ্যযক মাানুুষে�র মাাঝে� এর বি�রুুদ্ধে� প্রাাকৃৃতি�কভাাবে� রো�োগ প্রতি�রো�োধ ক্ষমতাা গড়ে�

উঠবে� এবংং আপনাার যদি� ফ্লুু ও কো�োভি�ড-১৯ একই সময়ে� হয়, আপনাার গুরুুতর অসুুস্থ হওয়াার সম্ভাাবনাা বে�শি� হবে�। সাাউথ ইস্ট

লন্ডনে�র এনএইচএস [NHS] বাাসি�ন্দাাদে�র নি�রাাপদ থাাকতে� এবংং টিকাা গ্রহণ করছে�ন, এমন হাাজাারো�ো মাানুুষে�র সাাথে� যো�োগ দি�তে�
জো�োরাালো�ো সুুপাারি�শ করছে� ।

কো�োভি�ড-১৯ টিকাা
12-15: বছর বয়সীী অধি�কাংং�শ

কি�শো�োর-কি�শো�োরীীকে� তাাদে�র স্কুুল বাা স্থাানীীয়
কমি�উনি�টি ইভে�ন্টে� টিকাা [ভ্যাা�কসি�ন] দে�ওয়াা
হবে�।. তাারাা জাাতীীয় বুুকিং�ং সাার্ভি�সে�
ি র মাাধ্যযমে�
অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্ট বুুক করে� কো�োন একটি
টিকাাদাান কে�ন্দ্রে� গি�য়ে� টিকাা দি�তে� পাারবে�,
এবংং তাারাা কি�ছুু ওয়াাক-ইন ক্লি�নি�কে� উপস্থি�ত
হয়ে�ও টিকাা দি�তে� পাারবে�। যাাদে�র স্বাাস্থ্যযগত
সমস্যাা� আছে�, তাাদে�র ব্যা�াপাারে� তাাদে�র জি�পি�
বাা বি�শে�ষজ্ঞে�র সাাথে� যো�োগাাযো�োগ করাা হবে�।

16+: তো�োমাার বয়স যদি� 16 বাা তাার বে�শি�

হয়, তবে� তুু মি� কো�োন অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্ট ছাাড়াাই
একটি ওয়াাক-ইন ক্লি�নি�কে� গি�য়ে�, তো�োমাার
জি�পি�র মাাধ্যযমে� বাা জাাতীীয় বুুকিং�ং সাার্ভি�িস
ব্যযবহাার করে� তো�োমাার টিকাা নে�ওয়াার বি�ষয়টি
তুু মি� বে�ছে� নি�তে� পাারবে�। এজন্যয তো�োমাার মাাবাাবাার সম্মতি� নে�ওয়াার প্রয়ো�োজন নে�ই।

বুুস্টাার টিকাা:

তৃৃ তীীয় প্রাাথমি�ক ডো�োজ:

তুু মি� বুুস্টাার টিকাা নি�তে� পাারবে�, যদি� তুু মি�
তো�োমাার দ্বি�তীীয় ডো�োজ টিকাা কমপক্ষে� তি�ন
মাাস আগে� নি�য়ে� থাাকো�ো এবংং তো�োমাার:

যদি� তো�োমাার বয়স 12 বাা অধি�ক হয় এবংং
তো�োমাার ১ম বাা ২য় ডো�োজ টিকাা দে�ওয়াার
সময় তো�োমাার রো�োগ প্রতি�রো�োধ ক্ষমতাা
মাারাাত্মকভাাবে� দুুর্ববল থে�কে� থাাকে�, তাাহলে�
তো�োমাার ২য় ডো�োজ দে�ওয়াার প্রাায় ৮ সপ্তাাহ
পরে� তো�োমাাকে� ৩য় ডো�োজ টিকাা দে�ওয়াা
হবে�। তুু মি� হাাসপাাতাালে�র সে�বাা কে�ন্দ্রে�, জি�পি�
সাার্জাা�রি�তে� বাা টিকাাদাানে� অংংশগ্রহণকাারীী
ফাার্মে�েসি�তে� তো�োমাার ৩য় প্রাাথমি�ক ডো�োজ
টিকাা নি�তে� পাারবে�। তুু মি� টিকাা নে�ওয়াার
যো�োগ্যয কি�নাা এবংং তো�োমাার টিকাা নে�ওয়াার
সঠিক বয়স হয়ে�ছে� কি�নাা, সে� ব্যাা�পাারে�
তো�োমাাকে� স্বাাস্থ্যযসে�বাা বি�ভাাগে�র একজন
পে�শাাজীীবীী পরাামর্শশ দে�বে�ন।

•

বয়স 16 বছর বাা তাার বে�শি� হয়

•

বয়স 12-15 বছর হলে� এবংং যদি�
তো�োমাার স্বাাস্থ্যযগত অসুুখ-বি�সুুখ থে�কে�
থাাকে�, যাা গুরুুতর কভি�ড-19 তো�োমাাকে�
উচ্চ ঝুঁ�ঁ কি�তে� ফে�লে� দে�বে�।

নতুু ন বয়সে�র গ্রুুপ এতে� হয়তো�ো যো�োগ্যয
হতে� পাারে�। এই ব্যা�াপাারে� হাালনাাগাাদ
পরাামর্শশ পাাওয়াার জন্যয দয়াা করে� এই
ওয়ে�বসাাইটটি খতি�য়ে� দে�খুুন www.nhs.uk/
wintervaccinations

আরো�ো তথ্যয অথবাা আপনি� কি� উদ্বি�গ্ন যে� আপনি� আপনাার টিকাা মি�স করে�ছে�ন?

www.selondonccg.nhs.uk/covid19vaccine
www.nhs.uk/covid-vaccination

এই শীীতে� আপনাার রো�োগ প্রতি�রো�োধ
ক্ষমতাাকে� বৃৃদ্ধি� করুুন
ফ্লুু টিকাাটি [flu] একটি নি�রাাপদ ও কাার্যযকর টিকাা। ফ্লুু থে�কে� গুরুুতর অসুুস্থ হওয়াা মাানুুষদে�র রক্ষাা করতে� সাাহাায্যয করাার
জন্যয প্রতি�বছর এটি এনএইচএস থে�কে� এই ফ্লুু টিকাার প্রস্তাাব করাা হ্যয। আপনাার যদি� কো�োভি�ড-১৯ হয়ে� থাাকে�, তাাহলে�
ফ্লুু টিকাা গ্রহণ করাা নি�রাাপদ। ফ্লুু থে�কে� রক্ষাা পে�তে� সাাহাায্যয করতে� এটি তাারপরও কাার্যযকর হবে�। কি�ছুু কি�ছুু মাানুুষ ফ্লুু ও
কো�োভি�ড-১৯ বুুস্টাার টিকাা উভয়টি পাাওয়াার যো�োগ্যয হতে� পাারে�ন। আপনাাকে� যদি� উভয় টিকাারই প্রস্তাাব করাা হয়, তাাহলে�
একই সময়ে� এগুলো�ো নে�ওয়াা নি�রাাপদ।

ফ্লুু টিকাা
প্রাাপ্তবয়স্ক

শি�শু

ফ্লুু টিকাা এনএইচএসে� বি�নাামূূল্যে�ে প্রদাান করাা হয় সে�ই সকল প্রাাপ্তবয়স্কদে�র
যাারাা:

শি�শুরাা সহজে�ই ফ্লুুতে� আক্রাান্ত হতে� পাারে� ও তাা ছড়াাতে� পাারে�। তাাদে�র টিকাা দি�লে�
তাা অন্যযদে�রও রক্ষাা করে�, যাাদে�র ফ্লুু হলে� ক্ষতি�র সম্ভাাবনাা রয়ে�ছে� যে�মন ছো�োটো�ো
শি�শু বাা বৃৃদ্ধ মাানুুষ। নি�ম্নলি�খি�ত মাানুুষদে�র জন্যয:নাাকে� স্প্রে� করাার ফ্লুু টিকাা
এনএইচএসে� বি�নাামূূল্যে�ে পাাওয়াা যাায়ঃঃ

•
•
•
•
•
•
•

৫০ বাা তাার চাাইতে� বে�শি� বয়সে�র (৩১ মাার্চচ ২০২২ তাারি�খে�র মাাঝে� যাাদে�র
বয়স ৫০ হবে� তাারাা সহ)
বি�শে�ষ কি�ছুু স্বাাস্থ্যয সমস্যাা� রয়ে�ছে�
গর্ভভবতীী
দীীর্ঘঘমে�য়াাদি� আবাাসি�ক কে�য়াারে� আছে�ন
কে�য়াারাার অ্যাা�লাাউয়ে�ন্স পাান, বাা আপনি� অসুুস্থ হলে� ঝুঁ�ঁ কি�তে� থাাকবে�ন
এমন অসুুস্থ বাা প্রতি�বন্ধীী মাানুুষে�র মূূল কে�য়াারাার
এমন কাারো�ো সাাথে� বাাস করে�ন যাার ইনফে�কশন হওয়াার অধি�কতর
সম্ভাাবনাা রয়ে�ছে�
যাারাা ফ্রন্টলাাইন হে�লথ বাা সো�োশাাল কে�য়াার ওয়াার্কাা�র

প্রাাপ্তবয়স্করাা এনএইচএস ফ্লুু টিকাা পে�তে� পাারে�ন, তাঁঁ�দে�র জি�পি� সাার্জাা�রি�তে�,
সে�বাাটি প্রদাান করে� এমন ফাার্মে�েসি�তে�, গর্ভভবতীী হলে� তাঁঁ�দে�র মি�ডওয়াাইফাারি�
সে�বাা বাা একটি হাাসপাাতাাল অ্যাা�পয়ে�ন্টমে�ন্টে�।

•

31 আগস্ট 2021 তাারি�খে�র মাাঝে� যে�সব শি�শুদে�র বয়স 2 বাা 3 হবে� - যাাদে�র
জন্ম 1 সে�প্টে�ম্বর 2017 তাারি�খ থে�কে� 31 আগস্ট 2019 তাারি�খে�র মাাঝে�

•

সকল প্রাাথমি�ক স্কুুলে�র শি�শুরাা (রি�সে�পশন থে�কে� বর্ষষ 6 পর্যযন্ত)

•

সে�কন্ডাারি� স্কুুলে�র বর্ষষ 7 থে�কে� বর্ষষ 11 এর সকল শি�শু

•

দীীর্ঘঘমে�য়াাদি� স্বাাস্থ্যয সমস্যাা� আঝে� এমন 2 থে�কে� 17 বছর বয়সে�র সকল
শি�শু

6 মাাস থে�কে� 2 বছর বয়সে�র যে�সব শি�শুর দীীর্ঘঘমে�য়াাদি� স্বাাস্থ্যয সমস্যাা� আছে� যাা
তাাদে�র ফ্লুু-এর উচ্চতর ঝুঁ�ঁ কি�র মাাঝে� রাাখে�, তাাদে�র নাাকে�র স্প্রে� এর বদলে� ফ্লুু
টিকাার ইনজে�কশন দে�ওয়াা হবে�।
শি�শুরাা তাাদে�র জি�পি� প্র্যাা�কটিস বাা কমি�উনি�টি ক্লি�নি�ক বাা তাাদে�র স্কুুলে�
টিকাাদাান সে�বাার মাাধ্যযমে� তাাদে�র ফ্লুু টিকাা পে�তে� পাারে�।

আরো�ো তথ্যয অথবাা আপনি� কি� উদ্বি�গ্ন যে�, আপনি� আপনাার জ্যাা�ব মি�স করে�ছে�ন?
www.nhs.uk/wintervaccinations

