
কাদের এই টিকা গ্রহণ করা  
উটিত এবং ককন

Helping to protect people, every winter

ফ্লু টিকা
টিকা শীতকালীন 2021 কেদক 2022

বাচ্া এবং গর্ভ বতী মহিলাদের জন্য তথ্য 
অন্তর্্ভ ক্ত রদেদে



এই হলফদলটটিদত ব্যাখ্যা করা 
িদেদে যে আপহন হনদজদক এবং 

আপনার যেদল-যমদেদেরদক 
হকরাদব আসন্ন শীতকাদল ফ্লু  

যথদক সরুহষিত রাখদত পারদবন, 
এবং ফ্লু  িওোর বহ্্ভত ঝঁুহকদত 

রদেদেন এমন সকল যলাকদের 
জন্য যকন প্রহত বের তাদের 

হবনামদূল্য টিকা গ্রিণ করা 
এদতাটা গুরুত্বপণূ্ভ।

ফ্লু  কী? এিা টক শুধুমাত্র তীব্র 
সটেদি -কাটশ নয়? 

ফ্লু  প্রহত বের িে, সা্ারণত শীতকাদল, 
একারদণ এটাদক কখনও কখনও 
যমৌসুহম ফ্লু  বলা িে। এটি একটি অত্যন্ত 
সংক্ামক যরাগ এবং উপসগ্ভগুদলা খুবই 
তাড়াতাহড় যেখা োে। 

সহে্ভ -কাহশ অদনক কম গুরুতর িে এবং 
সা্ারণত শুরুর হেদক এটা ্ীদর ্ীদর 
বন্ধ নাক বা নাক হেদে অনবরত সহে্ভ  
ঝরা এবং গলা ব্যথা'র মদতা উপসগ্ভ 
হেদে শুরু িে। খারাপরাদব ফ্লু  আক্ান্ত 
িওো তীব্র ্রদনর সহে্ভ  কাহশ যথদক 
অদনক যবহশ খারাপ িদত পাদর।

ফ্লু  এর সব যথদক সা্ারণ উপসগ্ভগুদলার 
মদ্্য রদেদে জ্বর, কঁাপুহন, মাথা ব্যথা, 
যজাড়া এবং যপশীদত ব্যথা ও েন্ত্রণা 
এবং অদনক যবহশ ক্াহন্ত। সুস্থ ব্যহক্তরা 
সা্ারণত 2 যথদক 7 হেদনর মদ্্য যসদর 
ওদেন, হকন্তু এই যরাদগর কারদণ হকেু 
হকেু যলাকদেরদক িাসপাতাদল রহত্ভ  
িদত িে, এবং তাদের স্থােী অষিমতা বা 
মৃত্্যও িদত পাদর।
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কী কারদণ ফ্লু  হয়?

ফ্লু  একটি ইনফ্লু দেঞ্া রাইরাস জহনত যরাগ যেটা শ্াসনালী এবং ফুসফুসদক সংক্হমত 
কদর। এবং যেদিত্ এটি একটি রাইরাসজহনত যরাগ এবং ব্যাকদটহরোজহনত 
(যরাগজীবাণু) নে যসদিত্ অ্যাহটিবাদোটিক হেদে এই যরাদগর হিহকৎসা করা োদব না। 
তদব েহে ফ্লু  আক্ান্ত িওোর কারদণ যকাদনা সমস্যা যেখা যেে তািদল 
অ্যাহটিবাদোটিদকর প্রদোজন িদত পাদর।

আপটন টকভাদব ফ্লু  দ্ারা আক্ান্ত হদত পাদরন? 

েখন একজন সংক্াহমত ব্যহক্ত কাহশ বা িঁাহি যেে, তখন 
যস তার মুদখর লালার যোট যোট যফঁাটাে উপহস্থত ফ্লু  
রাইরাসগুদলাদক একটি ব্যাপক এলাকাে েড়াে। অন্য 
যলাদকরা তাদের শ্াসগ্রিদণর মা্্যদম এই যফঁাটাগুদলাদকও 
গ্রিণ করদত পাদরন বা যফঁাটাগুদলা যেখাদন যলদগদে যস স্থানটি 
স্পশ্ভ কদরও এই রাইরাস েড়াদত পাদর। 

এই রাইরাস েহড়দে পড়ার সম্াবনা যরা্কদপে আপহন কাহশ বা িঁাহি যেওোর সমে 
আপনার মুখ এবং নাক ঢাকদত পাদরন, এবং রাইরাসটি গ্রিণ করার ঝঁুহক হ্াস 
করার জন্য আপনার বাদর-বাদর িাত য্াো উহিত বা ি্যান্ড যজল ব্যবিার করা উহিত। 

হকন্তু ফ্লু  রাইরাদসর হশকার না িওো এবং তা না েড়াদনার সবদিদে রাদলা উপাে িল 
ফ্লু  এর যমৌসুম শুরু িওোর আদগ টিকা গ্রিণ করা।

আমরা টকভাদব ফ্লু  কেদক সুরটষিত োকদত পাটর?

ফ্লু  এর হবষদে আদগ যথদক অনুমান করা োে না। ফ্লু  এর টিকা যসই রাইরাস যথদক 
যসরা সুরষিা প্রোন কদর োর কারদণ মারাত্মক যরাগ যেখা হেদত পাদর। ফ্লু  ঘটাদত 
পাদর এমন সকল রাইরাস ফ্লু  এর যমৌসুদমর আদগই সনাক্ত করা িে এবং তারপর 
তাদেরদক েথাসম্ব সঠিকরাদব ম্যাি করার জন্য টিকা বানাদনা িে। টিকাগুদলাদক 
শরৎ (অটাম) ঋত্দত যেওো িে, হবদশষ কদর ফ্লু  েহড়দে পরার আদগ। 

ফ্লু  এর কারদণ কী কী ষিটত হদত পাদর?

মানুষ অদনক সমে মদন কদরন যে খারাপ ্রদনর সহে্ভ -কাহশদক ফ্লু  বলা িে, হকন্তু 
প্রােই সহে্ভ  কাহশর ত্লনাে ফ্লু  অদনক যবহশ খারাপ িদত পাদর এবং আপনাদক 
িেদতা হকেু হেদনর জন্য হবোনাে হবশ্াদম থাকদত িদত পাদর। অন্যদের ত্লনাে হকেু 
যলাদকর যষিদরে ফ্লু  এর প্ররাদব আক্ান্ত িওোর প্রবণতা যবহশ থাদক। তাদের যষিদরে, 
ফ্লু  ব্রঙ্াইটিস এবং হনউদমাহনোর মদতা আদরা মারাত্মক যরাগ িওোর ঝঁুহক বাহড়দে 
যেে অথবা ফ্লু দের কারদণ তাদের হবে্যমান যরাগগুদলার অবস্থা আদরা খারাপ িদত 
পাদর। সবদিদে খারাপ পহরহস্থহতদত, ফ্লু  এর কারদণ িাসপাতাদল থাকদত িদত পাদর বা 
মৃত্্যও ঘটদত পাদর।

ফ্লু  এর টিকাগুদলা 
েহড়দে পরা প্র্ান 
ফ্লু  রাইরাস যথদক 
সরুহষিত রাদখ।
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আটম টক ফ্লু  এর দ্ারা কবটশ প্রভাটবত হওয়ার ঝঁুটকদত আটি?

ফ্লু  দ্ারা যেদকাদনা ব্যহক্ত আক্ান্ত িদত পাদর হকন্তু েহে আপনার যকাদনা েীঘ্ভ যমোেী 
স্াস্থ্য সমস্যা যথদক থাদক তািদল ফ্লু  এর প্ররাদব যসটা আদরা খারাপ িদত পাদর, 
এমনহক আপহন যরাগটিদক রাদলারাদব হনেন্ত্রদণ রাখদল এবং স্ারাহবকরাদব রাদলা 
অনুরব করদলও এমনটি িদত পাদর। আপনার হবনামূদল্য ফ্লু  টিকা গ্রিণ করা উহিত 
েহে আপহন:

• গর্ভ বতী িদে থাদকন  
অথবা আপনার েহে যকাদনা েীঘ্ভ যমোেী সমস্যা থাদক, যেমন:

• হৃেহপদডের সমস্যা

•  বুদকর সমস্যা বা শ্াসকষ্ট, োর মদ্্য রদেদে ব্রঙ্াইটিস, এহফিদসমা বা মারাত্মক 
িঁাপাহন যরাগ

• হকডহনর যরাগ

•  যকাদনা যরাগ বা হিহকৎসার কারদণ (যেমন যটেরদেড ওষু্ বা ক্যান্াদরর হিহকৎসা) 
যরাগ প্রহতদরা্ ষিমতা হ্াস পাওো

• হলরাদরর (েকৃদতর) যরাগ

•  যট্াক বা ট্ানহসদেটি ইসদকহমক অ্যাটাক (ষিণস্থােী ইসদকহমক আক্মণ) 
(টিআইএ) িদেদে

• ডাোদবটিস

•  একটি স্ােহবক যরাগ, উোিরণস্রূপ মাহটিপল যক্ক্দরাহসস (এমএস), 
যসহরব্রাল প্যালহস

• লাহন্ভং হডদজহবহলটি (হশষিাগত অষিমতা)

•  আপনার প্ীিাদত সমস্যা, উোিরণস্রূপ, হসদকল যসল যরাগ, বা েহে আপনার প্ীিা 
যকদট যফলা িদে থাদক

•  আপনার ওজন মারাত্মকরাদব যবহশ (40 বা তার যিদে যবহশ হবএমআই)

সমস্যাগুদলার উক্ত তাহলকাটি িূড়ান্ত নে। এটা সবসমে হক্হনকাল রাদের উপর 
হনর্ভ র করদব। আপনার হজহপ আপনাদক মূল্যােন কদর হন ্্ভারণ করদত পাদরন যে 
ফ্লু  এর কারদণ আপনার আদগ যথদক যকাদনা উপহস্থত যরাগ আদরা খারাপ িদত পাদর 
হক না এবং যসই সদগে আপনার স্েং ফ্লু  যথদক যকাদনা মারাত্মক যরাগ িওোর ঝঁুহক 
রদেদে হক না।

আদরা তদথ্যর জন্য nhs.uk/flujab যেখুন

http://nhs.uk/flujab
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কাদের ফ্লু  এর টিকা গ্রহণ করার কো ভাবা উটিত?

যসই সকল ব্যহক্ত োরা পষৃ্া 4 এ উহলিহখত সমস্যাগুদলার মদ্্য যে 
যকাদনাটিদত আক্ান্ত, অথবা োরা:
• 65 বের বা তার যিদে যবহশ বেসী
• একটি আবাহসক বা নাহস্ভং যিাদম থাকদেন
• একজন বৃদ্ধ বা হডদজবল ব্যহক্তর প্র্ান যকোরার
• একজন ফ্রটিলাইন স্াস্থ্য বা যসাশ্যাল যকোর কমমী 
• গর্ভ বতী (পরবতমী অনুদছেেটি যেখুন) 
• একটি হনহে্ভ ষ্ট বেদসর যেদলদমদে (পৃষ্া 7–8 যেখুন) 
োদের বেস 50 যথদক 64 পে্ভন্ত তাদেরদকও এই বের ফ্লু  এর টিকা 
প্রোন করা িদব।
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আটম গভদি বতী। আমার টক এই বিদর ফ্লু  এর 
টিকা কনওয়ার প্রদয়াজন আদি?

িঁ্যা। গর্ভ াবস্থা শরীদরর ফ্লু  এর মদতা সংক্মদণর হবরুদদ্ধ 
লড়াই করার ্রণ বেদল যেে। ফ্লু  সংক্মদণর কারদণ 
গর্ভ বতী মহিলা এবং তাদের সন্তানদের আরও অহ্ক 
হনহবড় পহরিে্ভার প্রদোজন িে। 

হনদজদের এবং তাদের হশশুদের রষিা করার জন্য সকল 
গর্ভ বতী মহিলাদের ফ্লু  এর টিকা গ্রিণ করা উহিত। 
গর্ভ ্ারদণর পর যথদক গর্ভ কালীন যেদকাদনা সমদে 
হনরাপেরাদব ফ্লু  এর টিকা যেওো যেদত পাদর।

গর্ভ বতী মহিলারা ফ্লু  এর টিকা যথদক উপকৃত িন, যকননা 
এটি:

•  তাদের জন্য মারাত্মক হকেু সমস্যার ঝঁুহক হ্াস কদর, 
যেমন হনউদমাহনো, হবদশষ কদর গর্ভ কালীন অবস্থার 
যশদষর হেদকর পে্ভাদের সমে

•  গর্ভ পাদতর ঝঁুহক, মৃত হশশু বা সমদের পূদব্ভ হশশু 
জন্াদনার ঝঁুহক কমাে

•  তাদের হশশুদক সুরহষিত রাখদত সিােতা কদর, এসকল 
হশশু তাদের জীবদনর প্রথম কদেক মাস ফ্লু  এর হবরুদদ্ধ 
হকেুটা প্রহতদরা্ ষিমতা থাকদব

•  মা যথদক হশশুর শরীদর ফ্লু  সংক্হমত িওোর সম্াবনা 
হ্াস কদর

আটম গভদি বতী এবং আমার মদন হয় কে 
আটম হয়দতা ফ্লু  কত আক্ান্ত। আমার কী 
করা উটিত?

েহে আপনার মদ্্য ফ্লু  এর উপসগ্ভ যেখা যেে তািদল 
আপনাদক দ্রুত আপনার ডাক্তাদরর সাদথ কথা বলা 
উহিত, যকননা েহে আপনার ফ্লু  িদে থাদক তািদল 
ডাক্তাদরর যেওো একটি ওষু্ আদে যেটা িেদতা 
আপনাদক সিােতা করদত পাদর (বা সমস্যার ঝঁুহক 
কমাদত পাদর) উপসগ্ভগুদলা যেখার সাদথ সাদথই েত 
দ্রুত সম্ব ওষু্টি গ্রিণ করা উহিৎ।

আপটন আপনার টজটপ এর কাি কেদক 
টবনামূদলযে ফ্লু  এর টিকা গ্রহণ করদত পাদরন, 
অেবা এটি হয়দতা আপনার ফামদিাটসস্ট বা 
টমডওয়াইদফর কাি কেদকও কপদত পাদরন। 

গর্ভ বতী 
মহিলাদের জন্য 
ফ্লু  এর টিকাোন
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আমার কিদল-কমদয়দের কষিদত্র কী হদব? তাদের টক টিকার 
প্রদয়াজন আদি?

েহে আপনার 6 মাদসর যিদে যবহশ বেসী যেদল বা যমদে থাদক যে পৃষ্া 4 এ উহলিহখত 
সমস্যাগুদলার মদ্্য যকাদনা একটিদত আক্ান্ত তািদল তাদের ফ্লু  এর টিকা গ্রিণ 
করা উহিত। ফ্লু  দ্ারা আক্ান্ত িদল এই সকল যেদল-যমদেদের মারাত্মকরাদব অসুস্থ 
িওোর যবহশ সম্াবনা রদেদে, এবং এদত তাদের হবে্যমান সমস্যাগুদলা আদরা খারাপ 
িদত পাদর। ফ্লু  এর যমৌসুম শুরু িওোর আদগই আপনার হজহপ এর সাদথ আপনার 
যেদল বা যমদেদক ফ্লু  এর টিকা যেওোর ব্যাপাদর আদলািনা করুন।

6 মাদসর যিদে কম বেসী হশশুদের যষিদরে ফ্লু  এর টিকাটি রাদলারাদব কাজ কদর 
না এবং যসই কারদণ এটি যনওোর পরামশ্ভ যেওো িে না। যসই জন্যই গর্ভ বতী 
মহিলাদের টিকাটি যনওো এদতাটা গুরুত্বপূণ্ভ - তারা তাদের হশশুদের যরাগটির 
প্রহতদরা্ করার হকেুটা ষিমতা প্রোন করদবন যেটা হশশুদক তার জীবদনর প্রথম 
কদেকটা মাদস সুরহষিত রাখদব।

অন্যান্য গ্রুদপর হকেু যেদল যমদেদের এবং তরুণদের ফ্লু  এর টিকা প্রোন করা িদছে। 
এর উদদেশ্য িদছে তাদেরদক ফ্লু  এর যরাগ যথদক সুরহষিত রাখা এবং অন্যান্য যেদল 
যমদেদের এবং তাদের হনজস্ রাই যবাদনদের উরদের মাদঝ এই যরাগটি েহড়দে পরার 
সম্াবনা হ্াস কদর এবং অবশ্যই এই পেদষিদপর ফদল তাদের মাতা হপতা এবং োো 
োেী যকও ফ্লু  যথদক সুরহষিত রাখা যেদত পারদব। এদত কদর আপনাদক ফ্লু  এর কারদণ 
বা ফ্লু  যত আক্ান্ত আপনার যেদল যমদেদের যেখাদশানা করার কারদণ কাজ যথদক 
েুটি হনদত িদব না।

এই বেদর যেসকল যেদল যমদেদেরদক টিকাটি যেওো িদছে, তারা িল:

•  যসই সকল যেদল যমদেরা োরা 31 অগাটে 2021 তাহরদখ 2 বা 3 বের  
বেসী িদব 

• সকল প্রাথহমক স্লু ল বেসী হশশু 
• ইোর 7 যথদক ইোর 11 এর সকল যসদকন্ডাহর স্লু ল-বেসী হশশু
• এমন যকাদনা স্াস্থ্য সমস্যাে আক্ান্ত হশশু োর কারদণ তাদের যষিদরে ফ্লু -এর ঝঁুহক যবহশ

2 বা 3 বের বেসী হশশুদেরদক তাদের যজনাদরল প্র্যাকটিদস সা্ারণত তাদের 
প্র্যাকটিস নাস্ভ দ্ারা টিকা যেওো িদব। প্রাে সকল স্লু ল বেসী যেদল-যমদেদেরদক 
স্লু দল ফ্লু  এর টিকা যেওো িদব। অহ্কাংশ যেদল যমদেদেরদক তাদের প্রদত্যকটি 
নাদকর ফুদটাে একটি য্রে রূদপ টিকাটি যেওো িদব। এটা খুবই দ্রুত এবং ব্যথািীন 
একটি পদ্ধহত। 

যেদল যমদেদের যষিদরে ফ্লু  টিকা সংক্ান্ত আদরা তথ্য 
জানার জন্য nhs.uk/child-flu এ এনএইিএস 
ওদেবসাইদট উহলিহখত তথ্য যেখনু।

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/child-flu-vaccine/
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আমার ককান ধরদনর ফ্লু  এর টিকা গ্রহণ করা উটিত?

নানান ্রদনর ফ্লু  এর টিকা রদেদে। আপনার বেদসর উপর হনর্ভ র কদর, আপনাদক 
হনম্নহলহখতগুদলার মদ্্য যথদক একটি টিকা যেওো িদব যেটা আপনার যষিদরে 
সবদিদে কাে্ভকর িদব:
•  2 যথদক 17 বের বেসী যেদল যমদেদেরদক নাদকর য্রে রূদপ একটি লাইর টিকা 

যেওো িদব। লাইর রাইরাসগুদলাদক েবু্ভল কদর যেওো িদেদে োদত কদর এর 
দ্ারা আপনার ফ্লু  না িে

•  18 যথদক 64 বের বেসী প্রাপ্ত বেস্দেরদক ইনদজকশদনর মা্্যদম টিকা প্রোন 
করা িদব। এটি একটি হনহ্রিে টিকা োর মদ্্য যকাদনা লাইর রাইরাস যনই এবং এর 
যথদক আপনার ফ্লু  িদব না। টিকা ততহরর পদ্ধহতর উপর হ র হ ত্ত কদর হবহরন্ন ্রদণর 
টিকা রদেদে

•  65 বের বা এর যথদক যবহশ বেসী প্রাপ্তবেস্দেরদক ইনদজকশদনর মা্্যদম টিকা 
প্রোন করা িদব। এটি একটি হনহ্রিে টিকা োর মদ্্য যকাদনা লাইর রাইরাস যনই 
এবং এর যথদক আপনার ফ্লু  িদব না। সা্ারণত, আপনাদক এমন একটি টিকা 
প্রোন করা িদব োর মদ্্য একটি অ্যাডজদুরটি থাদক ো আপনার যরাগ প্রহতদরা্ 
ষিমতাদক টিকার প্রহত আরও শহক্তশালী প্রহতহক্ো গদড় ত্লদত সিােতা করদব। 
এই বেদসর গ্রুদপ আদেন এমন সকল যলাকদেরদক এটা প্রোন করা িে যকননা 
তাদের বেস বাড়ার পাশাপাহশ টিকাগুদলার প্রহত তাদের যরাগ প্রহতদরা্ক ষিমতার 
প্রহতহক্ো তদতাটা রাদলারাদব কাজ কদর না।

েহে আপনার যেদল বা যমদের বেস 6 মাস যথদক 2 বেদরর মদ্্য িে এবং যস ফ্লু  এর 
জন্য উচ্-ঝঁুহকর গ্রুদপ থাদক তািদল তাদক ইনদজকশদনর মা্্যদম ফ্লু  এর টিকা গ্রিণ 
করার প্রস্াব যেওো িদব যকননা 2 বেদরর যিদে কম বেসী যেদল-যমদেদের জন্য 
নাদকর য্রেটির লাইদসন্ করা িেহন। উচ্-ঝঁুহকর মদ্্য রদেদে এরকম 2 বেদরর 
যিদে যবহশ বেসী বাচ্াদেরও ইনদজকশদনর মা্্যদম টিকা গ্রিণ করদত িদব েহে 
তাদের জন্য নাদকর য্রে এর টিকাদক উপেুক্ত বদল গণ্য করা না িে।

আমার বাচ্াদক টক অনযোনযে টিকার সাদে একই সময় ফ্লু  এর 
টিকাও কেওয়া কেদত পাদর?

িঁ্যা। তশশদবর সকল রুটিন টিকার সাদথ একই সমে ফ্লু  এর টিকাও যেওো যেদত 
পাদর। আপনার বাচ্ার েহে সহে্ভ র মদতা িালকা অসুখ িদে থাদক তািদল টিকা 
যেওো যেদত পাদর হকন্তু েহে আপনার বাচ্ার এমন যকাদনা যরাগ িদে থাদক োর 
জন্য জ্বর িে তািদল টিকা িেদতা হকে্ু সমে পর যেওো যেদত পাদর।



ফ্লু  এর টিকাপ্রোন – 9 – শ ীতকালীন 2021 যথদক 2022

এমন টক ককাদনা বযেটতি আদিন োর এই টিকা গ্রহণ করা উটিত 
নয়?

প্রাে সবাই এই টিকা গ্রিণ করদত পাদরন হকন্তু েহে কখনও আপনার এই টিকা বা 
এর যকাদনা উপাোদনর প্রহত যকাদনা মারাত্মক ্রদনর অ্যালাহজ্ভ িদে থাদক তািদল 
আপনার এই টিকা গ্রিণ করা উহিত নে। েহে আপনার হডদমর প্রহত অ্যালাহজ্ভ থাদক 
বা আপনার এমন যকাদনা সমস্যা যথদক থাদক োর কারদণ আপনার যরাগ প্রহতদরা্ 
ষিমতা েবু্ভল িদে োে তািদল িেদতা আপহন হকেু হনহে্ভ ষ্ট ্রদনর ফ্লু  এর টিকা গ্রিণ 
করদত পারদবন না - আপনার হজহপ এর সাদথ হবষেটি হনদে কথা বলুন। আপনার 
েহে জ্বর থাদক তািদল আপনার সুস্থ িওো পে্ভন্ত টিকাোন স্থহগত রাখুন।

আমার বাচ্াদের কষিদত্র কী হদব? 

হশশুরা িেদতা ন্যাজাল বা নাদকর টিকা গ্রিণ করদত পারদব 
না েহে তারা: 

•  োদের বত্ভ মাদন বা গত 72 ঘণ্া োবত শ্াসকষ্ট 
রদেদে, তাদের যষিদরে েতদ্রুত সম্ব সুরষিা 
হনহচিত করার জন্য তাদেরদক ইনদজকশদনর 
মা্্যদম উপেুক্ত টিকা প্রোন করা উহিত

•  হনম্নহলহখত সমস্যার কারদণ ইনদটনহসর 
যকোদরর প্রদোজন িদেদে

– িঁাপাহন বা
– হডদমর প্রহত অ্যালাহজ্ভক 
অ্যানাফাইলাহসিদসস
(এই েটুি গ্রুদপ রদেদে এমন হশশুদের জন্য তাদের 
হবদশষদঞের কাে যথদক পরামশ্ভ যনওোর হবষদে 
পরামশ্ভ যেওো িল এবং তাদের িেদতা িাসপাতাদল হগদে 
নাদকর টিকা হনদত িদত পাদর)

•  এমন যকাদনা যরাগ আদে, বা এমন হিহকৎসার অ্ীদন রদেদে 
যেটা তাদের যরাগ প্রহতদরা্ ষিমতাদক মারাত্মক রাদব েবু্ভল কদর হেদেদে বা 
তাদের পহরবাদর এমন যকাদনা ব্যহক্ত রদেদে োদের যরাগ প্রহতদরা্ক ষিমতা 
মারাত্মকরাদব েবু্ভল িওোর কারদণ সম্ূণ্ভরাদব আলাো থাকার প্রদোজন আদে

•  টিকার অন্য যেদকাদনা উপাোদনর প্রহত অ্যালাহজ্ভ রদেদে1

•  এমন একটি শারীহরক সমস্যা রদেদে োর জন্য স্যাহলসাইদলট হিহকৎসার প্রদোজন 
রদেদে

যসই সাদথ, যে সকল বাচ্াদেরদক যনজাল বা নাদকর য্রে হেদে টিকা প্রোন করা 
িদেদে তাদেরদক টিকাোদনর পর প্রাে 2 সপ্তাি পে্ভন্ত এমন যকাদনা যলাদকর 
সংস্পদশ্ভ আসা উহিত নে োদের যরাগ প্রহতদরা্ ষিমতা মারাত্মকরাদব েবু্ভল যকননা 
টিকাে উপহস্থত রাইরাস েহড়দে পরার খুবই ষিীণ সম্াবনা থাদক।

বাচ্াদের জন্য 
যেদকাদনা ফ্লু  এর টিকা 

উপেুক্ত নে। অনুগ্রিপবূ্ভক 
অবশ্যই আদগ যথদক এই 

হবষদে আপনার নাস্ভ, হজহপ 
বা ফাম্ভাহসদটের সাদথ 
আদলািনা কদর হনন।

1 র্যাকহ সদনর উপাোনগুদলার তাহ লকা যপদত এই www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil ওদেবসাইটটি যেখনু

http://www.medicines.org.uk/emc/product/3296/pil
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কনজাল বা অনুনাটসক টিকায় টক শূকর কেদক কনওয়া টজদলটিন 
োদক (কপারসাইন টজদলটিন)? 

িঁ্যা। যনজাল বা অনুনাহসক টিকাে একটি অত্যন্ত প্রহক্োজাতকৃত হজদলটিন রদেদে 
(যপারসাইন হজদলটিন), যেটা নানান ্রদণর প্রদোজনীে ওষুদ্ ব্যবহৃত িে। ব্যবহৃত 
হজদলটিন টিকার রাইরাসগুদলাদক হস্থহতশীল রাখদত সিােতা কদর োদত টিকাটি ফ্লু  
যথদক যসরা সুরষিাটি প্রোন করদত পাদর।

এই যপ্রাগ্রাদম হশশুদের যনজাল বা অনুনাহসক টিকা যেওো িে কারণ এটি 
ইনদজকশদনর মা্্যদম যেওো টিকার যিদে অহ্ক কাে্ভকরী। এর কারণ িদছে এটি 
প্রোন করা সিজ এবং অন্যদের মদ্্য ফ্লু  এর হবস্ার আরও রালরাদব কহমদে আদন, 
োরা ফ্লু  এর জটিলতার জন্য আরও যবহশ ঝঁুহকদত থাকদত পাদর। 

তদব, েহে এক বা একাহ্ক শারীহরক সমস্যা বা হিহকৎসার কারদণ আপনার সন্তান ফ্লু  
এর দ্ারা অহ্ক ঝঁুহকদত থাদক এবং যনজাল ফ্লু  টিকা হনদত না পাদর তািদল তাদের 
ইনদজকশদনর মা্্যদম ফ্লু  এর টিকা গ্রিণ করা উহিত।

োরা তাদের হিহকৎসা সংক্ান্ত পদণ্য যপারসাইন যজহলটিদনর ব্যবিার গ্রিণ করদত 
পারদবন না, তাদের জন্য এই বের হবকপে ইনদজকশনদোগ্য টিকার ব্যবস্থা রদেদে। 
আপনার নাস্ভ বা ডাক্তাদরর সাদথ আপনার হবকপে ব্যবস্থাসমূি হনদে আদলািনা করা 
উহিত।

আমার মদধযে টক ককাদনা পার্দি প্রটতটক্য়া কেখা টেদব?

যনজাল টিকার সাদথ সংহলিষ্ট পাশ্্ভ প্রহতহক্োে সা্ারণত নাক যথদক সহে্ভ  পড়া বা নাক 
বন্ধ িওো, মাথাে ব্যথা, ক্াহন্ত এবং হকেুটা ষুি্া হ্াস পাওোর মদতা উপসগ্ভ যথদক 
থাদক। োরা ইনদজকশদনর মা্্যদম টিকা গ্রিণ কদরদেন তাদের যষিদরে যেখা োে যে 
ইনদজকশন যনওোর স্থাদন তাদের িাদত েন্ত্রণা িদত পাদর, টিকাোদনর পর এক বা েইু 
হেন পে্ভন্ত িেদতা িালকা জ্বর িদত পাদর এবং যপশীদত ব্যথা িদত পাদর। উরে টিকার 
যষিদরে সা্ারণত মারাত্মক যকাদনা পাশ্্ভ প্রহতহক্ো যেখা োে না।

ফ্লু  এর টিকা টক আমাদক সম্ূণদিভাদব সুরটষিত রাখদব?

যেদিত্ ফ্লু  এর রাইরাস বেদর-বেদর বেলাদত থাদক যসদিত্ সব সমে একটি ঝঁুহক 
যথদকই োে যে েহড়দে পরা রাইরাদসর হবরুদদ্ধ টিকা কাজ করদব না। গত 10 বেদর 
টিকাটি সা্ারণত আদশপাদশ হবে্যমান যট্ইদনর হবরুদদ্ধ রাদলা কাজ কদরদে।
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আটম কতটেন োবত সুরটষিত োকদবা?

টিকাটি আপনাদক বত্ভ মান ফ্লু  যমৌসদুমর পদুরা সমে জদুড় সরুহষিত রাখদব।

আমার এখন কী করা প্রদয়াজন?

েহে আপহন এই হলফদলদট উহলিহখত যকাদনা গ্রুদপ যথদক থাদকন তািদল আপনার 
জন্য ফ্লু  টিকা গ্রিণ করা খুবই গুরুত্বপূণ্ভ। 

আপনার হজহপ বা প্র্যাহটিস নাস্ভ বা হবকপেরূদপ আপনার স্থানীে ফাম্ভাহসদটের 
সাদথ কথা বদল টিকাোদনর জন্য একটি অ্যাপদেটিদমটি বুক করুন এবং যসরা 
সুরষিা ব্যবস্থাটি গ্রিণ করুন। গর্ভ বতী মহিলাদের জন্য, টিকাটি িেদতা ম্যাটারহনটি 
পহরদষবার মা্্যদমও যেওো যেদত পাদর। ফ্লু  এর টিকাটি হবনামূদল্য পাওো োদব।  
তাই টিকাটি গ্রিণ করার জন্য একটি অ্যাপদেটিদমটি হনন।

যে সকল সংগেন তাদের কমমীদেরদক ফ্লু  যথদক  
সুরহষিত রাখদত িান (েহে না তারা ঝঁুহকদত 
থাদকন) তািদল তাদেরদক তাদের যপশাগত 
স্াস্থ্য হবরাদগর দ্ারা টিকা প্রোন করার ব্যবস্থা 
করদত িদব। এই টিকাগুদলা এনএইিএস এর 
মা্্যদম পাওো োদব না এবং হনদোগকত্ভ াদক 
এগুদলার জন্য অথ্ভ পহরদশা্ করদত িদব।

আপহন েহে একজন ফ্রটিলাইন স্াস্থ্য বা 
যসাশ্যাল যকোর কমমী িদে থাদকন তািদল, 
আপনার কম্ভদষিদরে ফ্লু  যথদক সুরষিা প্রোন 
করার জন্য কী কী ব্যবস্থা করা িদেদে  
যসগুদলা যজদন রাখুন। আপনার সুরহষিত  
থাকাটা গুরুত্বপূণ্ভ।



কস সকল বযেটতির ব্যাপাদর সংহষিপ্তসার োদের জন্য 
ফ্লু  এর টিকা গ্রিণ করার পরামশদি কেওয়া হদয়দি

•  65 বের অথবা এর যথদক যবহশ বেসী সবাই

•  65 বেদরর যিদে কম বেসী সকল ব্যহক্ত োরা পষৃ্া 4 এ উদলিহখত যেদকাদনা 
হিহকৎসাগত সমস্যাে আক্ান্ত, এর মদ্্য বাচ্ারা এবং 6 মাদসর যিদে যবহশ বেসী 
হশশুরাও অন্তর্্ভ ক্ত

•  গর্ভ াবস্থার যেদকাদনা পে্ভাদে, সকল গর্ভ বতী মহিলা

•  2 এবং 3 বের বেসী সকল হশশু (েহে তাদের বেস বত্ভ মান ফ্লু  যসশদনর 31 আগদটে 
2 বা 3 িদে থাদক)

•  প্রাথহমক হবে্যালদের সকল হশশু 

•  ইোর 7 যথদক ইোর 11 এর সকল যসদকন্ডাহর স্লু ল-বেসী হশশু

•  আবাহসক বা নাহস্ভং যিাদম বসবাসরত সবাই

•  বদৃ্ধ বা হডদজবল যলাকদের যেখাদশানা কদর এমন সবাই

•  সকল ফ্রটিলাইন স্াস্থ্য এবং যসাশ্যাল যকোর কমমী

50 যথদক 64 বের বেসীদেরদকও এই বের ফ্লু  এর টিকা প্রোন 
করা িদব।

ফ্লু  টিকা হনদে পরামশ্ভ এবং তথ্য জানার জন্য, আপনার 
হজহপ, প্র্যাহটিস নাস্ভ, ফাম্ভাহসটে বা স্লু দলর টিকাপ্রোনকারী 
েদলর সাদথ কথা বলনু।

ফ্লু  েহড়দে পরার আদগই শরৎকালীন (অটাম) ঋত্ বা 
শীদতর শুরুর হেদক ফ্লু  এর টিকা যনওো সব যথদক রাদলা 
কাজ। মদন রাখদবন যে আপনার প্রহত বের এই টিকা 
গ্রিণ করার েরকার িদব, সতুরাং এরকম হকেু রাবদবন 
না যে গত বেদর একটি টিকা গ্রিণ করার ফদল আপহন 
এই বেদরও সরুহষিত থাকদবন। 

আপহন যোগ্য বদল হবদবহিত িদবন হকনা তা োিাই 
করার জন্য  
nhs.uk/flujabএখাদন োন
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