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�ু-এর সেবর্া�ম পৰ্িতেরাধ হে� িটকা বা ভয্াকিসন গৰ্হণ 
 

আপিন জােনন িক, ইন�ুেয়নজা, যা সাধারণভােব �ু নােম পিরিচত, েসটা 
েছেলেমেয়েদর জনয্ সাধারণ ঠা�ার মত অসু�তা েথেক অেনক েবিশ িবপ�নক?  
�ু-এর িটকা �ু-এর িবরুে� সেবর্া�ম পৰ্িতরক্ষা, এবং এটা সংকৰ্মণও হৰ্াস করেত 
পাের। িটকা েদয়ার ফেল ডা�ােরর কােছ যাওয়া-আসাও কমেত পাের এবং কাজ 
ও �ুল িদনও কম কামাই হেব।0

1 এছাড়া, এই বছর �ু শট েনয়া িবেশষভােব 
গুরুত্বপূণর্ েযেহতু আমরা অনয্ ভাইরােসর িবরুে�ও সুরক্ষা পাই, েযমন COVID-
19 । যিদও �ু-এর িটকা COVID-19 পৰ্িতেরাধ করেব না, এিট COVID-19 
যােদর হেয়েছ তােদর জনয্ িচিকৎসার িরেসাসর্ সংরক্ষেণর পাশাপািশ �ু সংকৰ্া� 
অসু�তা, হাসপাতােল ভিতর্ হওয়া, এমন কী মৃতুয্ও কমােত সহায়তা করেব। 

 
মেন রাখেবন, সকল েছেলেমেয় যােদর বয়স 6 মাস এবং 59 মােসর মােঝ, তােদর পৰ্িতবছর অবশয্ই 1 জুলাই -  31 
িডেসম্বেরর মেধয্ এক েডাজ ফুৰ্-র িটকা িনেত হেব, েযন তারা �ুেল েযাগ িদেত পাের, এমন কী যিদ েস দূর েথেক বা 
িরেমাটভােব অংশগৰ্হণ কের তবুও।  পৰ্িত বছর ভাইরাসিটর একিট নতুন ধরন আিবভূর্ত হয়, সুতরাং �ু-এর িটকা অবশয্ই 
ওই িনিদর্� নতুন ভাইরােসর জনয্ হেত হেব।  �ু, তার িবিভ� লক্ষণ, এবং কীভােব এর সংকৰ্মণ পৰ্িতেরাধ করা যায় 
েসস�েকর্ আরও জানেত পড়েত থাকুন। 
 
ইন�ুেয়নজা কী? 
ইন�ুেয়নজা একিট ভাইরাস। এটা েহম� (ফল) এবং শীেতর মাসগুিলেত অতয্� পৰ্চিলত। পৰ্িত বছর, �ু-এর কারেণ 
েছেলেমেয় এবং পিরবারেদর হাসপাতােল ভিতর্ হেত হয় অথবা �ু-জিনত জিটলতার কারেণ মৃতুয্ও ঘেট।  আপনার স�ানেক 
�ু-র সংকৰ্মণ েথেক রক্ষার সেবর্া�ম উপায় হেলা ইন�ুেয়নজার িটকা েনয়া।  

�ু-এর লক্ষণসমূহ কী কী? 
�ু েদখা িদেত পাের িনেচর লক্ষণগুিলর মধয্ িদেয়: 

• জ্বর অথবা কাঁপুিন,  
• কািশ,  
• শ্বােস স্ব� বায়ু গৰ্হণ অথবা শ্বাস ক�,  
• �াি�,  
• েপশী অথবা শরীের বয্থা,  
• মাথা বয্থা,  
• গলা বয্থা,  
• বুেক কফ জমা অথবা সিদর্,  
• বিম বিম ভাব অথবা বিম, এবং  
• ডায়িরয়া।  

�ু এবং COVID-19 কারণ িভ� ভাইরাস িক� একই ধরেনর উপসগর্ থাকেত পাের। আপনার বািড়েত আপনার স�ান অথবা 
অনয্ কােরা এইসব উপসগর্ েদখা েগেল েরাগ িনণর্েয়র জনয্ বািড়েত থাকুন এবং ডা�ােরর পরামশর্ িনন।  

িন�িলিখত কারেণ �ু-এর সংকৰ্মণ হয়: 

• েকােনা সংকৰ্িমত বয্ি�র কাছাকািছ (6 ফুট দূরেত্বর মেধয্) এেল। 

                                      
1 েস�ার ফর িডিজজ কে�াল অয্া� িপৰ্েভনশন: �ু অয্া� ইয়াং িচ�েরন (�ু এবং েছাট েছেলেমেয় -এ আেরা েদখুন 

https://www.cdc.gov/flu/highrisk/children.htm
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• যখন েকােনা বয্ি�র কািশ, হাঁিচ, গান বা কথা বেল তখন কু্ষদৰ্ কু্ষদৰ্ পািন ছিড়েয় পের। 
• েকােনা িকছুর পৃ� �শর্ করা েযটার উপর ভাইরাস রেয়েছ এবং এরপর আপনার মুখ, নাক অথবা েচাখ �শর্ 

করা। 

এই ভােব COVID-19-ও ছড়ায়। এই জনয্ আপিন ঘন ঘন সাবান এবং পািন িদেয় আপনার হাত ধুেয় েনয়া অতয্� 
গুরুত্বপূণর্, এবং সংকৰ্মণ এড়ােত েযসব �ােন েলাকজেনর েবিশ চলাচেলর ফেল অিধক �শর্ হয় েসগুেলার পৃ� জীবাণুমু� 
করা।  কীভােব িঠকমেতা আপনার হাত ধুেবন এই িবষেয় CDC-এর িভিডওিট আপনার স�ােনর সােথ েদখা িবেবচনা 
করুন। 
 
িটকা বা ভয্াকিসন: সু� পিরবােরর জনয্ মূল তথয্ 
 
ভয্াকিসন শরীেরর েরাগ পৰ্িতেরাধ শি�েক পৰ্�ত কের ভিবষয্ত ভাইরাস অথবা বয্াকেটিরয়ার আকৰ্মণ েথেক রক্ষা কের। 
আপনার স�ােনর িটকা েনয়ার পর, যিদ ভাইরাস বা বয্াকেটিরয়া যা পৰ্কৃত েরােগর কারণ েসিট তার শরীের পৰ্েবশ কের, 
তাহেল তার েরাগ পৰ্িতেরাধ ক্ষমতা দৰ্ুত সাড়া িদেয় আপনার স�ানেক েরােগর আকৰ্মণ পৰ্িতেরাধ কের তােক অসু� হওয়া 
েথেক রক্ষা কের।1

2 
 
এমন কী যিদ আপনার স�ান েয গত বছের তার আবশয্ক িটকা বা ভয্াকিসনগুেলা িনেয়ও থােক, তার এই বছের বাড়িত 
ভয্াকিসন লাগেব িকনা তা আপনার েখাঁজ েনয়া উিচত। আপনার স�ােনর ইন�ুেয়�া িটকা অথবা অনয্ েকােনা িটকা েনয়ার 
জনয্ যিদ েকােনা েরফােরল পৰ্েয়াজন হয়, তাহেল আপনার স�ােনর েপৰ্াগৰ্ােমর সােথ কথা বলুন। তারা কিমউিনিট 
হাসপাতাল অথবা ি�িনেকর সােথ তােদর অংশীদািরত্ব বয্বহার কের সহায়তা পৰ্দান করেত পাের। 

ধমর্ীয় িবশ্বােসর কারেণ েকান েছেলেমেয়েক িটকা বা ভয্াকিসেনর আবশয্কতা েথেক আর অবয্াহিত পৰ্দান করা হয়না। 
শুধুমাতৰ্ ওই সব িশক্ষাথর্ী িটকা েনয়া েথেক অবয্াহিত পােব যােদর স্বা�য্-সংকৰ্া� সমসয্া রেয়েছ। 

আমরা চাই সকল িশক্ষাথর্ী একিট স্বা�য্কর এবং সুরিক্ষত পিরেবেশ েকান েপৰ্াগৰ্ােম অংশ িনক েযখােন তারা সামািজক, এবং 
মানিসকভােব উ�িত করেব এবং িশক্ষেণর জনয্ পৰ্�ত থাকেব। আপনার স�ানেক আজই সব িটকা পৰ্দান কের আমােদর 
েপৰ্াগৰ্ামগুেলােক সুরিক্ষত রাখেত সহায়তা করুন!  

বাড়িত িরেসাসর্সমূহ 

• NYC িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ পয্ার�স্ ফাইট �ু ফয্া� িশটস্  ইংেরিজেত এবং  �য্ািনেশ 
•   এটা িক �ু নািক COVID-19? (PDF) 

অনয্ ভাষসমূেহ: Русский | Kreyòl ayisyen | 한국어 | বাংলা | Italiano| Polski | العربیة | Français | 
דישִײ   اردو | 

• COVID-19 ভয্াকিসন স�েকর্ িনউ ইয়কর্ারেদর কী কী জানা উিচত (PDF) 
অনয্ ভাষসমূেহ: Español | Русский | 繁體中文 | 简体中文 | Kreyòl ayisyen | 한국어 | বাংলা | 
Italiano | Polski | العربیة | Français |  דישִײ  اردو | 

• পৰ্চারপতৰ্ (�ায়ার): আপনার COVID-19 ভয্াকিসন িনন (PDF) 
অনয্ ভাষাসমূেহ।: Español | Русский | 繁體中文 | 简体中文 | Kreyòl ayisyen | 한국어 | বাংলা | 
Italiano | Polski | العربیة | Français |  דישִײ  اردو | 

• NYC H+H Childhood Vaccines Save Lives 
• হাভর্াডর্স্ েহলথ িলটােরিস পৰ্েজ� COVID-19 ফয্া� িশটস্ বহুিবধ ভাষায় 

                                      
2  U.S. ফুড অয্া� ডৰ্াগ অয্াডিমিনে�শেন আরও েদখুন: ভয্াকিসন ফর িচলেডৰ্ন -  অয্া গাইড ফর পয্াের�স্ অয্া� েকয়ারিগভারস্ 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v=qJG72sycQB8&sa=D&ust=1612284095995000&usg=AOvVaw0MlO0FcJrmmcbVZ3zUfK-t
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:39cdc696-f949-45ed-8d87-c49ff2eaf1ff
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:39cdc696-f949-45ed-8d87-c49ff2eaf1ff
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:0abdaec7-6079-464c-b5d9-a4b645ef9aa4
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:0abdaec7-6079-464c-b5d9-a4b645ef9aa4
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:0abdaec7-6079-464c-b5d9-a4b645ef9aa4
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:0abdaec7-6079-464c-b5d9-a4b645ef9aa4
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-ru.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-cr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-ko.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-be.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-it.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-po.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-ar.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-fr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-yi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/flu/flu-or-covid-19-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-ru.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-ch.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-sc.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-cr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-ko.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-be.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-it.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-po.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-ar.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-fr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-yi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccines-faq-ur.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-ru.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-ch.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-sc.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-cr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-ko.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-be.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-it.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-po.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-ar.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-fr.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-yi.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-vaccine-eligibility-1b-flyer-ur.pdf
https://hhinternet.blob.core.windows.net/uploads/2020/05/nyc-health-hospitals-child-immunization-flyer.pdf
https://covid19healthliteracyproject.com/#languages
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/consumers-biologics/vaccines-children-guide-parents-and-caregivers
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