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COVID-19 িটকাকরেণর সম্ম িতর ফণমের সংযতুি 1

িণযের তিফণিট

জ্োনণসন COVID-19 টিকা

জ্োনণসন COVID-19 টিকা তক এবং তকণসর জ্নে িা বেবহার করা হয়

জ্যানখসন COVID-19 টিকা একটি টিকা যা SARS-CoV-2 ভাইিাখসি কািখণ হওয়া COVID-19 রিাগ প্ররতখিাধ কিখত ব্যব্হৃত
হয়। জ্যানখসন COVID-19 টিকা 18 ব্ছি ব্য়স রেখক প্রাপ্তব্য়স্কখেি রেওয়া হয়। টিকাটি রিাগ প্ররতখিাধ ব্যব্স্থাখক (রেখহি 
স্বাভারব্ক সুিক্ষা ব্যব্স্থা) COVID-19 রিাগ রেখক িক্ষা কিাি জ্নয ভাইিাখসি রব্রুখে কাজ্ কখি এমন অ্যারিব্রি এব্ং 
িিকরণকা ততরি কিখত উদ্দীরিত কখি। এই টিকাি রকান উিাোনই COVID-19 রিাখগি কািণ হখত িাখি না।

জ্োনণসন COVID-19 টিকা পাওয়ার আণে আপনার যা জ্ানা প্রণয়াজ্ন

যরে আিনাি সরিয় উিাোন ব্া এই ওষুখধি অ্নযানয উিাোনগুরিখত (নীখে তারিকাভু ি) অ্যািারজ্ি োখক তাহখি জ্যানখসন 
COVID-19 টিকা রেওয়া উরেত নয়।

সিকীকরে এবং পবূে সিকে িা

টিকা রেওয়াি আখগ টিকা রকখে িািাি ব্া স্বাস্থযখসব্া রিশাোখিি সাখে কো ব্িনু আিনাি যরে:

 কেখনা অ্নয রকান টিকাি ইখেকশখনি িখি গুরুতি অ্যািারজ্ি জ্রনত প্ররতরিয়া হখয় োখক;

 রকান সূে রেখয় রেওয়া ইখেকশখনি িখি অ্জ্ঞান হখয় রগখয় োখকন;

 রব্রশ জ্বখিি সাখে গিতি সংিমণ হখয় োখক (38 °C এি রব্রশ)। রকন্তু আিনাি যরে হািকা জ্বি ব্া উিখিি
ব্ায়ুিখেি সংিমণ োখক (রযমন ঠান্ডা িাগা) তাহখিও আিরন টিকা রনখত িাখিন;

 িিক্ষিখণি সমসযা ব্া সহখজ্ই কািরশখে িখি ব্া আিরন যরে একটি অ্যারিখকায়াগুিযাি ওষুধ রনন (িি জ্মাে
ব্াাঁধায় ব্াাঁধা রেওয়াি জ্নয);

 এমন রিাগ প্ররতখিাধ ব্যব্স্থা োখক যা সঠিকভাখব্ কাজ্ কখি না (ইরমউখনাখিরিরসটি) ব্া এমন রকানও ওষুধ রনন যা
আিনাি রিাগ প্ররতখিাধ ব্যব্স্থাখক প্রভারব্ত কখি (রযমন উচ্চ-রিাখজ্ি কটিি খকাখেিখয়িস, ইরমউখনাসখপ্রখসিস ব্া
কযান্সাি রব্খিাধী ওষুধ)।

জ্যানখসন COVID-19 টিকা প্রোখনি িখি অ্তযন্ত রব্িি রক্ষখে িি জ্মাে ব্াাঁধা এব্ং কম িখিি রেেখিে িাওয়া রগখছ। এই
অ্ব্স্থাি মখধয আখছ অ্স্বাভারব্ক জ্ায়গায় িি জ্মাে ব্াাঁধাি গুরুতি রকস (রযমন মরিষ্ক, অ্ন্ত্র, যকৃৎ, রিন) এব্ং কেখনা
িিক্ষিণ। এই রকসগুরি রব্রশিভাগ রক্ষখে টিকা রনওয়াি িখিি রতন সপ্তাখহি মখধয এব্ং মিূত 60 ব্ছখিি কম ব্য়সী
মরহিাখেি মখধয ঘখে। এই অ্ব্স্থাি িখি মতূৃযও হখয়খছ।

যরে টিকা রেওয়াি রকছুরেন িি রকানও তীব্র ব্া অ্রব্িাম মাোব্যো হয় ব্া েরৃি ঝািসা হয়, অ্েব্া টিকা রেওয়াি স্থান ব্যরতত
ত্বখকি অ্নযানয স্থাখন অ্প্রতযারশত কািরশখে রেো রেয়, এব্ং তাি সাখে শ্বাসকি, ব্খুকিি ব্যো, িা রিািা ব্া অ্রব্িাম তিখিখে
ব্যো হয়, তাহখি অ্রব্িখে রেরকৎসা কিান। এই সব্ রক্ষখে, রেরকৎসকখক ব্িনু রয আিনাখক সম্প্ররত জ্যানখসন COVID-19

টিকা রেওয়া হখয়খছ।

07 এরপ্রি 2021 তারিখেি রমটিখে EMA এি রনিািত্তা করমটি (PRAC) রসোন্ত রনখয়খছ রয এেনও রব্িীণি COVID-19 এি ঝুাঁ রকি
রব্রুখে িডাইখয় জ্যানখসন COVID-19 টিকাি উিকারিতা (যাি িিস্বরূি জ্মাে ব্াাঁধাি সমসযা রেো রেয় এব্ং তা মািাত্মক
হখত িাখি) প্বাশি প্ররতরিয়াি প্রভাব্গুরিি ঝুাঁ রকখক অ্ব্যাহতভাখব্ িিাি কখি।

অনোনে ওষধু এবং জ্োনণসন COVID-19 টিকা

আিরন যরে অ্নয রকান ওষুধ ব্তি মাখন ব্যব্হাি কখিন, সম্প্ররত ব্যব্হাি কখিখছন ব্া অ্নয রয রকানও ওষুধ যা হয়ত ব্যব্হাি
কিখছন, ব্া সম্প্ররত অ্নয রকান টিকা রনখয় োখকন তাহখি রস সম্পখকি  টিকা রকখেি রেরকৎসক ব্া স্বাস্থযখসব্া রিশাোিখক
ব্িনু।
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ের্ে াবস্থা এবং স্তনেপান করাণনা

আিরন যরে গভি ব্তী হন, ব্া মখন কখিন রয আিরন গভি ব্তী ব্া আিনাি ব্াচ্চা রনওয়াি িরিকল্পনা োখক, ব্া যরে আিরন
িনযিান কিান তাহখি এই টিকা রনওয়াি আখগ রেরকৎসখকি িিামশি রনন।

অ্ন্তস্বত্ত্বা মরহিাখেি মখধয জ্যানখসন COVID-19 টিকাি ব্যব্হাি সম্পরকি ত তেয সীরমত। িশুি উিি জ্যানখসন COVID-19

টিকাি িিীক্ষা গভি াব্স্থা, ভ্রুণ/ভ্রুখণি রব্কাশ, প্রসব্ ব্া প্রসখব্াত্তি অ্ব্স্থাি উিি রকাখনা সিাসরি ব্া িখিাক্ষ ক্ষরতকািক প্রভাব্
রনখেিশ কখি না। গভি াব্স্থায় জ্যানখসন COVID-19 টিকা প্রোন কিাি কো রকব্ি তেনই রব্খব্েনা কিা উরেত যেন সম্ভাব্য
সুরব্ধাগুরি মা এব্ং ভ্রূখণি রকানও সম্ভাব্য ঝুাঁ রকখক অ্রতিম কখি।

টিকার সরুক্ষা প্রদাণনর মময়াদকাি এবং িার কাযেকাতরিার সীমাবদ্ধিা

টিকাি সুিক্ষা প্রোখনি রময়ােকাি অ্জ্ানা কািণ এটি এেনও েিমান রিরনকাি ট্রায়ািগুরিি মাধযখম রনধিািন কিা হখে।
টিকাকিখণি আনমুারনক 14 রেন িি রেখক সুিক্ষা শুরু হয়। রয রকান টিকাি মখতা, জ্যানখসন COVID-19 টিকা সমি টিকা
গ্রহণকািীখেি সুিক্ষা প্রোন নাও কিখত িাখি। সুতিাং জ্নস্বাখস্থযি িিামশি (মখুোশ, সামারজ্ক েিূত্ব এব্ং ঘন ঘন হাত রধায়া)
কখঠািভাখব্ অ্নসুিণ কিা অ্ব্যাহত িাো অ্িরিহাযি।

জ্োনণসন COVID-19 টিকা তকর্াণব মদওয়া হয়

জ্যানখসন COVID-19 টিকা একটি একক রিাজ্ রহখসখব্ রেওয়া হয় (ব্েুাখিি প্রখয়াজ্ন ছাডা) ব্াহুি উিখিি রেখক একটি
রিরশখত ইখেক্ট কখি (ইন্ট্রামারস্কউিাি ইখেকশন)।

সম্ভাবে পার্শ্ে প্রতিতিয়া

সমি টিকাি মতই জ্যানখসন COVID-19 টিকাও িাশ্বি প্ররতরিয়া সৃরি কিখত িাখি, যরেও সকখিিই রসগুরি হয় না।
টিকাকিখণি 1-2 রেখনি মখধয রব্রশি ভাগ প্বাশি প্ররতরিয়াগুরি রেো রেয়।

কম রেেখিখেি িখিি সাখে িি জ্মাে ব্াাঁধা অ্তযন্ত রব্িি রক্ষখে রিখিােি  কিা হয় (থ্রখোসাইখোরিরনয়াি সাখে সম্পরকি ত
থ্রখোটিক রসখরাম)। টিকাকিখণি 3 সপ্তাখহি মখধয রনম্নরিরেত উিসগিগুরি রেো রেখি অ্রব্িখে রেরকৎসা কিান:

 তীব্র ব্া অ্রব্িাম মাো ব্যো, ঝািসা েরৃি, মানরসক রস্থরতি িরিব্তি ন ব্া মগৃী রিাখগ আিান্ত হওয়া (কনভািশন);

 শ্বাস রনখত কি হওয়া, ব্খুকি ব্যো, িা রিািা, িা ব্যো ব্া অ্রব্িাম রিখেি ব্যো;
 ত্বখক অ্স্বাভারব্ক কািরশখে অ্েব্া টিকাকিখণি জ্ায়গা ব্াখে অ্নযে অ্তযন্ত রছাে রগাি োগ।

গুরুতি অ্যািারজ্ি ি প্ররতরিয়াি রকানও উিসগি রেো রেখি জ্রুরি রেরকৎসা সহায়তা রনন; এই প্ররতরিয়াগুরিি মখধয
রনম্নরিরেত উিসগিগুরিি রকান একটিি একরেকিণ োকখত িাখি:

 জ্ঞান হারিখয় রযখত িাখি মখন হওয়া ব্া মাো হািকা িাগা
 হৃেযখন্ত্রি হাখি িরিব্তি ন
 শ্বাস রনখত কি হওয়া
 শ্বাস রনওয়াি সময় ব্াতাখসি শব্দ হওয়া
 রঠাাঁে, মেু ব্া গিা রিািা
 ত্বখক রগাি িাি োগ রিাষাক ব্া িুসকুরড
 ব্রম ভাব্, ব্রম হওয়া
 রিে ব্যো।

জ্যানখসন COVID-19 টিকা রনম্নরিরেত প্বাশি প্ররতরিয়াি কািণ হখত িাখি:

েুব্ সাধািণ িাশ্বি প্ররতরিয়া (10 জ্খনি মখধয 1 জ্খনিও রব্রশি উিি প্রভাব্ রিিখত িাখি):

 মাো ব্যাো

 ব্রমভাব্
 রিরশি ব্যো
 ইখেকশন রেওয়াি জ্ায়গায় ব্যো
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 েুব্ িান্ত িাগা

সাধািণ িাশ্বি প্ররতরিয়া (10 জ্খনি মখধয 1 জ্ন িযিন্ত মানষু প্রভারব্ত হখত িাখিন):

 ইনখজ্কশখনি জ্ায়গায় িািভাব্
 ইনখজ্কশখনি জ্ায়গায় িুখি যাওয়া
 কাাঁিুরন
 গ্ররিি ব্যো
 জ্বি
 কারশ

সাধািণত হয় না এমন িাশ্বি প্ররতরিয়া (100 জ্খনি মখধয 1 জ্ন িযিন্ত মানষু প্রভারব্ত হখত িাখিন):

 িুসকুরড হওয়া
 রিশীি েবূ্িিতা
 ব্াহুখত ব্া িাখয় ব্যো
 েবূ্িিতা
 সাধািণভাখব্ অ্সুস্থ রব্াধ কিা
 হাাঁরে হওয়া
 গিা ব্যো
 রিখঠ ব্যো
 কাাঁিুরন
 অ্তযারধক ঘাম হওয়া

রব্িি িাশ্বি প্ররতরিয়া (1,000 জ্খনি মখধয 1 জ্ন িযিন্ত মানষু প্রভারব্ত হখত িাখিন):

 অ্যািারজ্ি জ্রনত প্ররতরিয়া
 হাইভ

অ্রত রব্িি িাশ্বি প্ররতরিয়া (10,000 জ্খনি মখধয 1 জ্ন িযিন্ত মানষু প্রভারব্ত হখত িাখিন)

 অ্স্বাভারব্ক জ্ায়গায় িখিি িি জ্মাে ব্াাঁধা (রযমন মরিষ্ক, অ্ন্ত্র, যকৃত, েীহা), যা রনম্ন িখিি রেেখিখেি সাখে
সম্পরকি ত।

অ্জ্ানা রিখকাখয়রন্সি প্বাশিপ্ররতরিয়া (উিিব্ধ রিো রেখক অ্নমুান কিা সম্ভব্ নয়:

 গুরুতি অ্যািারজ্ি জ্রনত প্ররতরিয়া

আিনাি যরে রকানও িাশ্বি প্ররতরিয়া হয়, তা উিখি তারিকাব্ে না হখিও, আিনাি রেরকৎসখকি সাখে কো ব্িনু ব্া টিকা
রকখেি সাখে রযাগাখযাগ করুন।

নযাশনাি রিখিাটিি ং রসখেখমি মাধযখমও আিরন সিাসরি রকাখনা িাশ্বি প্ররতরিয়া রিখিােি  কিখত িাখিন
(https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse)।

জ্োনণসন COVID-19 টিকাণি তক যাণক

সরিয় উিাোন হি একটি রিকরেনযাি রিরেখকশন-ইঙ্করম্পেযাি অ্যাখিখনাভাইিাস োইি 26 যা SARS--CoV-2 স্পাইক রপ্রাটিন
প্রকাশ কখি।

এই িণযটিখত রজ্নগতভাখব্ িরিব্রতি ত জ্ীব্ আখছ (GMO)।

অ্নযানয রনরিয় ব্াহকগুরি হি: 2-হাইড্ররিখপ্রািাইি-β-সাইখিাখিিরট্রন (HBCD); সাইরট্রক অ্যারসি রমাখনাহাইখড্রে; ইেযানি;

হাইখড্রাখিারিক অ্যারসি; িরিসখব্িে-80; রসারিয়াম রিািাইি; রসারিয়াম হাইখড্রািাইি; ট্রাইখসারিয়াম সাইখট্রে িাইহাইখড্রে;

ইখেকশখনি জ্নয জ্ি।

http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse)
http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse)



