
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 বয়সীী অধি�কাংং�শ 
ধিকাংশোশংর-ধিকাংশোশংরীশোকাং তাংশো�র  সু্কুল  বং স্থাংনীীয় 
কাংধি�উধিনীটি ইশো�শো� টিকাংং [�াংকাংধিসীনী] দে�ওয়ং 
হশোব।. তাংরং জাংতাীয় বধুিকাং� সীংর্ভি�িশোসীর �ং�াশো� 
অাংপশোয়�শো�� বকুাং কাংশোর দেকাংংনী একাংটি 
টিকাংং�ংনী দেকাংশো� ধি�শোয় টিকাংং ধি�শোতা পংরশোব, 
এব� তাংরং  ধিকাংছু ওয়ংকাং-ইনী ধি�ধিনীশোকাং উপধিস্থাতা 
হশোয়ও টিকাংং ধি�শোতা পংরশোব। যাংশো�র স্বাংস্থাা�তা 
সী�সীাং আশোছ, তাংশো�র বাংপংশোর তাংশো�র ধিজাধিপ 
বং ধিবশোশষশো�র সীংশো� দেযাং�ংশোযাং� কাংরং হশোব।

বাুস্টাো� টি�ো:
তুাধি� বুস্টাংর টিকাংং ধিনীশোতা পংরশোব, যাধি� তুাধি� 
দেতাং�ংর ধি�তাীয় দে�ংজা টিকাংং কাং�পশো� ধিতানী 
�ংসী আশো� ধিনীশোয় �ংশোকাংং এব� দেতাং�ংর: 

• বয়সী 16 বছর বং তাংর দেবধিশ হয়

• বয়সী  12-15  বছর হশোল এব� যাধি� 
দেতাং�ংর স্বাংস্থাা�তা অসীুখ-ধিবসীুখ দে�শোকাং 
�ংশোকাং, যাং গুরুতার কাংধি��-19 দেতাং�ংশোকাং 
উচ্চ ঝুুঁ� ধিকাংশোতা দে�শোল দে�শোব।

নীতুানী বয়শোসীর গ্রুুপ এশোতা হয়শোতাং দেযাং�া 
হশোতা পংশোর। এই বাংপংশোর হংলনীং�ং� 
পরং�শশ পংওয়ংর জানীা �য়ং কাংশোর এই 
ওশোয়বসীংইটটি খধিতাশোয় দে�খুনী www.nhs.uk/
wintervaccinations

তৃতীয় প্রাোথ্যভি�� কোডোজ: 

যাধি� দেতাং�ংর   বয়সী 12 বং অধি�কাং হয়  এব� 
দেতাং�ংর ১� বং ২য় দে�ংজা টিকাংং দে�ওয়ংর 
সী�য় দেতাং�ংর দেরং� প্রধিতাশোরং� ��তাং 
�ংরংত্মকাং�ংশোব �বুশল দে�শোকাং �ংশোকাং, তাংহশোল 
দেতাং�ংর ২য় দে�ংজা দে�ওয়ংর প্রংয় ৮ সীপ্তাংহ 
পশোর দেতাং�ংশোকাং ৩য় দে�ংজা টিকাংং দে�ওয়ং 
হশোব।  তুাধি� হংসীপংতাংশোলর দেসীবং দেকাংশো�, ধিজাধিপ 
সীংজাশ ংধিরশোতা বং টিকাংং�ংশোনী অ�শগ্রুহণকাংংরী 
�ংশো�শধিসীশোতা দেতাং�ংর ৩য় প্রং�ধি�কাং দে�ংজা 
টিকাংং ধিনীশোতা পংরশোব।  তুাধি� টিকাংং দেনীওয়ংর 
দেযাং�া ধিকাংনীং এব� দেতাং�ংর টিকাংং দেনীওয়ংর 
সীঠিকাং বয়সী হশোয়শোছ ধিকাংনীং, দেসী বাংপংশোর 
দেতাং�ংশোকাং স্বাংস্থাাশোসীবং ধিব�ংশো�র একাংজানী 
দেপশংজাীবী পরং�শশ দে�শোবনী। 

16+: দেতাং�ংর বয়সী যাধি� 16 বং তাংর দেবধিশ 
হয়, তাশোব তুাধি� দেকাংংনী অাংপশোয়�শো�� ছংড়াংই 
একাংটি ওয়ংকাং-ইনী ধি�ধিনীশোকাং ধি�শোয়, দেতাং�ংর 
ধিজাধিপর �ং�াশো� বং জাংতাীয় বুধিকাং� সীংর্ভি�িসী 
বাবহংর কাংশোর দেতাং�ংর টিকাংং দেনীওয়ংর ধিবষয়টি 
তুাধি� দেবশোছ ধিনীশোতা পংরশোব। এজানীা দেতাং�ংর �ং-
বংবংর সীম্মধিতা দেনীওয়ংর প্রশোয়ংজানী দেনীই।

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 টিকাংং এনীএইচএশোসী ধিবনীং�শূোলা প্র�ংনী কাংরং হয় দেসীই সীকাংল প্রংপ্তাবয়স্কুশো�র 
যাংরং:

• ৫০ বং তাংর চংইশোতা দেবধিশ বয়শোসীর (৩১ �ংচশ  ২০২২ তাংধিরশোখর �ংশোঝুঁ যাংশো�র 
বয়সী ৫০ হশোব তাংরং সীহ)

• ধিবশোশষ ধিকাংছু স্বাংস্থাা সী�সীাং রশোয়শোছ
• ��শবতাী
• �ীর্ঘশশো�য়ংধি� আবংধিসীকাং দেকাংয়ংশোর আশোছনী
• দেকাংয়ংরংর অাংলংউশোয়ন্স পংনী, বং আপধিনী অসুীস্থা হশোল ঝুুঁ� ধিকাংশোতা �ংকাংশোবনী 

এ�নী অসীসু্থা বং প্রধিতাবন্ধীী �ংনুীশোষর �লূ দেকাংয়ংরংর
• এ�নী কাংংশোরং সীংশো� বংসী কাংশোরনী যাংর ইনীশো�কাংশনী হওয়ংর অধি�কাংতার 

সীম্ভাংবনীং রশোয়শোছ
• যাংরং ফ্র�লংইনী দেহল� বং দেসীংশংল দেকাংয়ংর ওয়ংকাংশ ংর

প্রংপ্তাবয়স্কুরং এনীএইচএসী ফু্লু টিকাংং দেপশোতা পংশোরনী, তা� ংশো�র ধিজাধিপ সীংজাশ ংধিরশোতা, 
দেসীবংটি প্র�ংনী কাংশোর এ�নী �ংশো�শধিসীশোতা, ��শবতাী হশোল তা� ংশো�র ধি��ওয়ংই�ংধির 
দেসীবং বং একাংটি হংসীপংতাংল অাংপশোয়�শো�শো�। 

ভিশীশুপ্রাোপ্তবায়স্ক
ধিশশুরং সীহশোজাই ফু্লুশোতা আক্রাংন্ত হশোতা পংশোর ও তাং ছড়াংশোতা পংশোর। তাংশো�র টিকাংং ধি�শোল 
তাং অনীাশো�রও র�ং কাংশোর, যাংশো�র ফু্লু হশোল �ধিতার সীম্ভাংবনীং রশোয়শোছ দেযা�নী দেছংশোটং 
ধিশশু বং বদৃ্ধ �ংনীষু। ধিনীম্নধিলধিখতা �ংনীষুশো�র জানীা:নীংশোকাং দে� কাংরংর ফু্লু টিকাংং 
এনীএইচএশোসী ধিবনীং�ূশোলা পংওয়ং যাংয়ঃ 

• 31 আ�স্টা 2021 তাংধিরশোখর �ংশোঝুঁ দেযাসীব ধিশশুশো�র বয়সী 2 বং 3 হশোব - যাংশো�র 
জান্ম 1 দেসীশো�ম্বর 2017 তাংধিরখ দে�শোকাং 31 আ�স্টা 2019 তাংধিরশোখর �ংশোঝুঁ

• সীকাংল প্রং�ধি�কাং সু্কুশোলর ধিশশুরং (ধিরশোসীপশনী দে�শোকাং বষশ 6 পযাশন্ত)

• দেসীকাংন্ডাংধির সু্কুশোলর বষশ 7 দে�শোকাং বষশ 11 এর সীকাংল ধিশশু

• �ীর্ঘশশো�য়ংধি� স্বাংস্থাা সী�সীাং আশোঝুঁ এ�নী 2 দে�শোকাং 17 বছর বয়শোসীর সীকাংল 
ধিশশু

6 �ংসী দে�শোকাং 2 বছর বয়শোসীর দেযাসীব ধিশশুর �ীর্ঘশশো�য়ংধি� স্বাংস্থাা সী�সীাং আশোছ যাং 
তাংশো�র ফু্লু-এর উচ্চতার ঝুুঁ� ধিকাংর �ংশোঝুঁ রংশোখ, তাংশো�র নীংশোকাংর দে� এর ব�শোল ফু্লু 
টিকাংংর ইনীশোজাকাংশনী দে�ওয়ং হশোব।

ধিশশুরং তাংশো�র ধিজাধিপ প্রাংকাংটিসী বং কাংধি�উধিনীটি ধি�ধিনীকাং বং তাংশো�র সু্কুশোল 
টিকাংং�ংনী দেসীবংর �ং�াশো� তাংশো�র ফু্লু টিকাংং দেপশোতা পংশোর। 

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 
ক্ষ�তোরো� বাৃভি� ��ু�


