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COMIRNATY(বোর্ োএনর্টক/ফোইজোি)
Comirnaty রক এবং এটট রকর্সি জনয
Comirnaty হল একটি ভযাকসর্ন যা ককাসভড-১৯ প্রসির ারে ব্যব্হৃি হয়, যা SARS-CoV-2 ভাই ারর্ দ্বা া র্ৃষ্ট একটি
ক াগ। Comirnaty প্রাপ্ত ব্য়স্ক এব্ং ১৬ ব্ছ ব্া িা কব্সি ব্য়র্ী সকরিা -সকরিা ীরে কেওয়া হয়। এই ভযাকসর্ন কেরহ
প্রসির াে ব্যব্স্থা (কেরহ প্রাকৃসিক প্রসি ক্ষা) কক ভাই ারর্ সব্রুরে অ্যাসিব্সড এব্ং র্ক্রিয় ক্তকসিকা তিস ক রি
প্রভাসব্ি কর , যা ফরল এটি ককাসভড -১৯ এ সব্রুরে র্ু ক্ষা কেয়। কযরহিু Comirnaty র্ংসিষ্ট ভাই ারর্ উপসস্থসি
ছাড়াই কেরহ প্রসির াে ব্যব্স্থারক প্রভাসব্ি কর , িাই এটি ককাসভড-১৯ র্ংিমি ক রি পার না।
Comirnaty গ্রহর্নি পূর্ব েআপনোি যো জোনো রর্ োজন
যসে এই ভযাকসর্রন র্ক্রিয় উপাোন ব্া অ্নয ককান উপাোরন (নীরে িাসলকাভুক্ত) আপনা
Comirnaty কেওয়া উসেি নয়।

অ্যালাক্রজ স থারক িরব্

সতকীকিণ এবং সোবধোনতো
ভযাকসর্ন গ্রহরি আরগ আপনা ডাক্তা ব্া ভযাকসর্ন ককরে স্বাস্থযরর্ব্া কমী র্ারথ কযাগারযাগ করুন, যসে:
 অ্নয ককান ভযাকসর্ন গ্রহরন প ব্া অ্িীরি Comirnaty গ্রহরন প আপনা মা াত্মক অ্যালাক্রজ স ব্া শ্বার্প্রশ্বারর্ র্মর্যা হরয়সছল;






আপসন ইরেকিরন পর অ্জ্ঞান হরয়রছন;

আপনা ককান গুরুি অ্র্ুস্থিা ব্া িীব্র র্ংিমি জ্ব থারক। িরব্, আপনা যসে হালকা জ্ব ব্া ফুর্্ফুরর্
র্ংিমি থারক (কযমন র্সেস) আপসন এখনও টিকা গ্রহি ক রি পার ন;
আপনা
ক্তক্ষ রি র্মর্যা থারক, ক্ত জরম কালসিরি হওয়া প্রব্িিা থারক ব্া ক্ত জমাি ব্াাঁো প্রসির ারে
যসে ওষুে ব্যব্হা কর ন;
এইেআইসভ মরিা ককান ক ারগ কা রি ব্া কটিস রকারে রয়রড মরিা ওষুে যা প্রসির াে ব্যব্স্থা আিান্ত
কর এমন ওষুে গ্রহরন ফরল আপনা েুব্লস প্রসির াে ক্ষমিা রয়রছ।

অনযোনয ওষুধ এবং Comirnaty
আপসন র্ম্প্রসি ব্যব্হা ক রছন ব্া ব্যব্হা ক া র্ম্ভাব্না রয়রছ কয ককান ওষুে ব্া র্ম্প্রসি আপনারক অ্নয ককান
ভযাকসর্ন প্ররয়াগ ক া হরয় থাকরল িা ভযাকসর্রনিন কর্িা স্থ আপনা ডাক্তা ব্া স্বাস্থযরর্ব্া কমীরক ব্লুন।
গিেোবস্থো এবং বুর্কি দুধ খোও োর্নো
আপসন যসে গভসব্িী হন, র্রেহ হয় ব্া গভসব্িী হওয়া পস কল্পনা কর ন ব্া ব্ুরক েুে পান ক ান িরব্ এই ভযাকসর্ন
গ্রহরি আরগ আপনা প্রাথসমক / পাস ব্াস ক ডাক্তার
র্ারথ প ামি করুন।
স
গভসব্িী মসহলারে মরেয Comirnaty ব্যব্হার
িথয র্ীসমি। প্রািী উপ ক া ভযাকসর্রন অ্েযয়ন / স র্ােস গভসাব্স্থা,
ভ্রূি / ভ্রূরি সব্কাি, প্রর্ব্, ব্া প্রর্রব্াত্ত সব্কারি উপ ককান প্রিযক্ষ ব্া পর াক্ষ ক্ষসিকা ক প্রভাব্ সনরেসি কর না।
গভসাব্স্থায় Comirnaty প্ররয়াগ ককব্ল িখনই সব্রব্েনা ক া উসেি যখন র্ম্ভাব্য র্ুসব্োগুসল মা এব্ং ভ্রূরি জনয র্ম্ভাব্য
ঝুাঁসক কেরয়ও কব্িী হয়।
সুিক্ষোি সম কোল এবং িযোকরসন কোযকোরিতোি
ে
সীমোবদ্ধতো
ভযাকসর্ন দ্বা া প্রেত্ত র্ু ক্ষা র্ময়কাল জানা যায় না; যা প্রসিষ্ঠা লরক্ষয সিসনকাল ট্রায়ালগুসল এখনও েলরছ। অ্নযানয
র্কল ভযাকসর্রন মি Comirnaty ভযাকসর্ন কেওয়া ফরল এটি র্কলরকই র্ু ক্ষা সেরি পার না। ভযাকসর্রন সদ্বিীয়
কডারজ ৭ সেন পযন্ত
স ককান ব্যক্রক্তই র্ম্পূিরূরপ
স
র্ু সক্ষি ব্রল সব্রব্সেি হয় না।
অ্িএব্, জনস্বাস্থয র্ু ক্ষা র্ুপাস িগুসল (মুরখাি, র্ামাক্রজক েূ ত্ব এব্ং ঘন ঘন হাি কোয়া) কর া ভারব্ অ্নুর্ ি ক া
অ্ব্যাহি াখরি হরব্।
১
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Comirnaty ব্াহু উপর
অ্ংরি ইন্ট্রামার্কুলা ইনরজকিন সহর্ারব্ পািলা সমশ্ররন মােযরম প্ররয়াগ ক া হয়। এ একটি
ব্ুো কডাজ সনোসস ি আরছ এব্ং সদ্বিীয় কডাজটি ভযাকসর্ন র্াইরকল র্ম্পূি স ক া জনয প্রথম কডারজ ৩ র্প্তাহ (িরব্
ককানভারব্ই ৪২ সেরন কব্সি পর নয়) পর কনওয়া প ামি কেওয়া
স
হয়।
এটি অ্িযন্ত গুরুত্বপূি স কয র্রব্াত্তম
স
প্রসির াে ক্ষমিা অ্জসরন জনয সদ্বিীয় কডাজ কনওয়া প্ররয়াজনীয়। আপসন যসে সদ্বিীয়
কডারজ জনয সনোসস ি িাস রখ কযরি ভুরল যান িরব্ আপনা প্রাথসমক / পাস ব্াস ক ডাক্তা ব্া টিকা ককরে র্ারথ কযাগারযাগ
করুন কযখারন প্রথম কডাজ কেওয়া হরয়সছল।
সম্ভোবয পোর্শ্ ররতক্তি
ে
ো
অ্নযানয র্কল ভযাকসর্রন মি, Comirnaty প্ররয়ারগ ফরল পাশ্ব স প্রসিক্রিয়া হরি পার , যসেও র্করল
পার ।
অ্সি র্াো ি পাশ্ব প্রসিক্র
স
িয়া (প্রসি ১০ জরন মরেয ১ জরন ও কব্সি মরেয হরি পার ):
 ইনরজকিন স্থান: ব্যথা, ফুরল যাওয়া
 িাসন্ত
 মাথাব্যথা
 কপিী ব্যথা
 িীি অ্নুভূি হওয়া
 জরয়রি ব্যথা
 ডায়স য়া
 জ্ব
র্াো ি পাশ্ব প্রসিক্র
স
িয়া (প্রসি ১০ জরন মরেয ১ জরন পযন্ত
স হরি পার ):
 ইনরজকিন স্থারন লালরে হওয়া
 ব্সম ব্সম ভাব্
 ব্সম ক া
অ্স্বাভাসব্ক পাশ্ব প্রসিক্র
স
িয়া (১০০ জরন মরেয ১ জরন পযন্ত
স হরি পার ):
 সলম্ফ কনাড ব্ৃক্রে পাওয়া
 হিািা অ্নুভূসি
 ি ীর ব্যথা
 অ্সনদ্রা
 ইনরজকিন স্থারন েুলকাসন
 অ্যালাক্রজ স প্রসিক্রিয়া, কযমন ফুর্কুসড় ব্া েুলকাসন
সব্ ল পাশ্ব প্রসিক্র
স
িয়া (১০০০ জরন মরেয ১ জরন পযন্ত
স হরি পার ):
 মুরখ একপারি অ্স্থায়ী অ্র্ামের্যিা
 অ্যালাক্রজ স কযমন মুরখ োগ ব্া মুখ ফুরল যাওয়া

মরেয িা নাও হরি

জানা কনই (উপলব্ধ কডিা সভসত্তরি সিরকারয়ক্রি পুন াব্ৃসত্ত সনিয়স ক া যায় না): গুরুি অ্যালাক্রজ স প্রসিক্রিয়া।
যসে আপনা ককান পাশ্ব স প্রসিক্রিয়া হয়, এমনসক উপর
ভযাকসর্ন ককরে র্ারথ কযাগারযাগ করুন।

িাসলকাভুক্ত না হরলও, আপনা

ডাক্তার

র্ারথ ব্া আপনা

সনরনাক্ত ওরয়ব্র্াইরি জািীয় স রপাটিস ং সর্রেরম মােযরমও আপসন র্ ার্স পাশ্ব স প্রসিক্রিয়া র্ম্বরে স রপািস ক রি পার ন

(https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse).
Comirnaty প্যসকল উপোদোর্ন ততরি
র্ক্রিয় উপাোন হল অ্যাসি-ককাসভড -১৯ এমআ এনএ ভযাকসর্ন।
অ্নযানয উপাোনগুসল হল: ((৪-হাইররাক্রিসব্উরিল) আজরনসডল) সব্র্ (কহরিন-৬,১-ডায়াইল) সব্র্ (২কহক্রিরলরডকারনারয়ি) (এএলসর্-০৩১৫); ২ - [(পসলইসথসলন গ্লাইরকাল) -২০০০] -এন, এন-ডাইরিট্রারডর্াইরলর্িাইমাইড
(এএলসর্-০১৫৯); ১,২-সডরের ারয়ল-এর্এন-সগ্লর্ার া -৩-ফর্রফারকাসলন (সডএর্সপসর্); ককারলরে ল; পিাসর্য়াম
কিা াইড; পিাসর্য়াম ডাইহাইররারজন ফর্রফি; কর্াসডয়াম কিা াইড; সডরর্াসডয়াম ফর্রফি সডহাইররি; র্ুরিাজ;
ইনরজকিরন ব্যাব্হা কযাগয পাসন।

২

