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কসিানা ভাইিাে প্ররিসিাধী টিকা ইউভােকুলা (Jyväskylä), 

হানকাোলরম (Hankasalmi) এবং ঊিাইসনসনি (Uurainen) 

অরধবােীসেি িনয । 
 

কসিানাভাইিাসেি টিকা কসিানাভাইিাে রিাগ (Covid-19) এবং এি মািাত্মক রূপ রেসক 

িক্ষা কসি এই টিকো মেওয়ো  োধ্যতোেূলক নয়।  

 

প্রেম এবং রিিীয় টিকা  

▪ প্রথ্ে এ ং র্িতীয় টিকো মে োর েরধ্য ৬-১২ সপ্তোরের পোথ্ িকয থ্োকরত ের  ।  

 

৫-১১  ছর  য়সীরের টিকো মে োর জনয তোরের অর্িিো করের সম্মর্তর প্ররয়োজন আরছ । সম্মর্ত 

চোওয়ো ের  টিকো র্েরত আসোর সেয় । সম্মর্ত মেৌর্িকিোর  মেওয়ো মেরত পোরর  ো একটি সম্মর্ত 
মে োর ফে ি পূরণ করর অথ্ ো অনয মকোনও টিকো মে োর সম্পর্কিত অনরুেোেন  য েোর করর মেওয়ো 

মেরত পোরর । নো োলরকর টিকো মে োর জনয অর্িিো রকর সম্মর্ত- ফে ি টি THL:এর ওরয় সোইি 

মথ্রক র্প্রন্ট করর মসটি পূরণ করর টিকো মে োর সেয় র্নরয় আসুন । র্লর্িত সম্মর্ত  োধ্যতোেূলক ের্ে, 

উেোেরণস্বরূপ, নো োলরকর েোেো-েোর্ে  ো অনয মকোরনো আত্মীয় তোরক টিকো র্েরত র্নরয় আরসন।  

 

১২  ছররর কে  য়সীরের টিকো মে োর জনয অযোপরয়ন্টরেন্ট কররত ের  । প্রথ্ে টিকো মে োর সেয় 

জোর্নরয় মেওয়ো ের  র্িতীয় টিকো কর  মেওয়ো ের  ।  

 

কসিানা ভাইিাসেি িৃিীয় টিকা  

• THL ১৮-  ছররর ম র্ি  য়সীরের জনয তৃতীয় মর্োজ সুপোর্রি করররছ এ ং ১২  ছর 

 য়সীরের জনয, েোরের মরোগ প্রর্তররোধ্ ক্ষেতো  ো ইেুর্নটি অতযন্ত েু িল ।  
• েোরের ৬০  ছর  য়স পূণ ি েরয়রছ এ ং ১৮  ছররর ম র্ি  য়সীরের জনয, র্িতীয় টিকো মে োর 

৩ মথ্রক ৪ েোস পরর তৃতীয় মর্োজ মেওয়ো মেরত পোরর - এই র্রস্ক গ্রুরপ গিি তী ের্েলোরোও 

অন্তিভ িক্ত। 

• ৬০-  ছররর কে  য়সীরের েোরো র্রস্ক গ্রুরপর েরধ্য পররন নো , টিকোর তৃতীয় মর্োজ মেওয়ো 

েোর  র্িতীয় মর্োজ মে োর ৪ -৬ েোরসর েরধ্য।  

 

কসিানা ভাইিাসেি চিুে থ টিকা  
• THL: ১২  ছররর ম র্ি  য়সীরের জনয চতভথ্ ি মর্োজ সুপোর্রি করো েরয়রছ তোরের জনয েোরের 

মরোগ প্রর্তররোধ্ করোর ক্ষেতো েোরোত্মকিোর  েু িল েরয়রছ, এছোড়ো ৮০  ছররর ম র্ি  য়সী 

এ ং  ৃদ্ধোশ্ররে  স োসকোরী  যক্তক্তরের জনয।  ুস্টোর মর্োজ মেওয়ো ের  তৃতীয় মর্োজ মে োর ৩-

৪ েোস পরর ।  

 

কসিানাভাইিাে িািা আক্রান্ত রিাগী  

 

পূর ি র্নণ িয় করো কররোনো িোইরোস িোরো আক্রোন্ত মরোগীরের টিকো মন োর মকোরনো  োধ্ো মনই , র্কন্তু 

তোরের টিকো মে োর সেরয়র  য ধ্োন অনযরকে । এই সেরয়র  য ধ্োন র্নিির করর  য়স, র্রস্ক গ্রুপ 

এ ং অসুস্থতোর সেয় তোরের টিকোর পর্রর্স্থর্তর উপর ।  
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ের্ে আপর্ন েুটি টিকো র্েরয় থ্োরকন এ ং কররোনো িোইরোস িোরো আক্রোন্ত েন , মসই মক্ষরে আপনোর 

তৃতীয় টিকো মে োর প্ররয়োজন ের  নো । েোরের মরোগ প্রর্তররোধ্ করোর ক্ষেতো েোরোত্মকিোর  েু িল 

েরয়রছ (Severely immunocompromised), তোরো তৃতীয় টিকো র্নরত পোরর  ।  

িোইরোরস আক্রোন্ত ে োর কেপরক্ষ ৬ সপ্তোে পরর টিকো মেওয়ো েোর  , কোরণ িোইরোরসর প্রিো রক 
টিকোর একটি মর্োরজর র্ কল্প র্েসোর  র্ র চনো করো েয়। কররোনোর র্ ষরয় আরও তরথ্যর জনয মফোন 

করুন ০১৪ ২৬৬ ১৪৭২ ।  

 

র্ফনলযোরে BioNTech-Pfizer-এর Comirnaty, Janssen, Nuvaxovid এ ং Moderna-এর Spikevax-

Korona িযোকর্সন মেওয়ো েরে । ৩০  ছররর কে  য়সী পুরুষরের Moderna- টিকো মেওয়ো েরে নো 
। র্িশুরের মেওয়ো েরে -Pfizer-এর Comirnaty 10 micrograms (µg) টিকো, েো ৫ মথ্রক ১১  ছর 

 য়সী র্িশুরের উরেরিয প্রস্তুত করো েরয়রছ ।  

 

রিস্ক গ্রুপ /যাসেি টিকা রনবাি অগ্রারধকাি  
 

র্রস্ক গ্রুপ র্েসোর  ৭০  ছররর ম র্ি  য়সীরের র্ র চনো করো েরে । এই র্রস্ক র্কছভ  মরোরগর িোরোও 

প্রিোর্ ত েয়, েোর ফরল অনযোনযরের মথ্রক ম র্ি গুরুতর কররোনোিোইরোস মরোরগ আক্রোন্ত ে োর , 

েোসপোতোরল ির্তি ে োর, ইরন্টর্সি মকয়োরর র্চর্কৎসোর  ো মরোরগ েোরো েোওয়োর সম্ভো নো থ্োরক । ।  

 

৫-১১ বছি বয়সেি রিশুসেি রক্ষসে কসিানা ভাইিাে িািা আক্রান্ত হবাি েম্ভবনা বাড়াসি 

পাসি রনম্নরলরিি রবেয়গুরল : 

• অর্তর্রক্ত ওজন,  র্র্ েোস ইনরর্ক্স (ISO-BMI) ৩০ এর ম র্ি 

• েোর অঙ্গ অথ্ ো েোতৃরকোষ প্রর্তস্থোপন (organ or stem cell transplantation) করো েরয়রছ  

• িক্তক্তিোলী ইর্েউরনো-েেনকোরী র্চর্কত্সো , মে র্চর্কত্সো প্রর্তরক্ষোর ক্ষেতো েু িল করর।  

• জন্মগত  ো অসুরির কোররণ ইর্েউর্নটির অিো  ।  

• সচরোচর মেিো েোয় নো এেন মরোগ  

• েীর্ িস্থোয়ী ফুসফুরসর মরোগ 

• হৃেররোগ 

• েোরের গুরুতর এ ং েীর্ িস্থোয়ী র্কর্র্নর মরোগ আরছ 

• েোরের গুরুতর এ ং েীর্ িস্থোয়ী র্লিোররর মরোগ আরছ 

• শ্বোসেরের কোে িক্ষেতোর  যোর্োত এ ং/অথ্ ো সেরজই সংক্রর্েত ে োর সম্ভো নোর সোরথ্ েুক্ত 

স্নোয়র্ ক মরোগ 

• েোরের র্োউন সীনররোে আরছ  

• িোইপ ১ এ ং ২ র্োয়োর টিস  

• েো াঁপোর্ন মরোগ, েোর জনয প্রর্তর্েন ওষুরধ্র প্ররয়োজন েয়। 

 

১২-৬৯ বয়েীসেি রিস্ক গ্রুপ  

 

গ্রুপ ১ েোর এেন একটি মরোগ অথ্ ো অসসু্থতো আরছ েোরত মস অতযন্ত সেরজই কররোনো িোইরোস 

সংক্রেণ মপরত পোরর।  

• েোর অঙ্গ অথ্ ো েোতৃরকোষ প্রর্তস্থোপন (organ or stem cell transplantation) করো েরয়রছ  

• কযোন্সোর , েোর  তিেোরন র্চর্কত্সো চলরছ  

• েোরের দের্েক প্রর্তরক্ষো করোর র্সরস্টে -এ মকোরনো ত্রুটি আরছ  

• েোরের গুরুতর এ ং েীর্ িস্থোয়ী র্কর্র্নর মরোগ আরছ  

• েোরের গুরুতর এ ং েীর্ িস্থোয়ী ফুসফুরসর মরোগ আরছ  

• েোরো িোইপ ২ র্োয়োর টিরসর ওষুধ্ িোরে  

•  েোরের র্োউন সীনররোে আরছ (সো োলক ) 
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গ্রুপ ২ েোর এেন একটি মরোগ অথ্ ো অসসু্থতো আরছ েোরত মস কররোনো িোইরোস সংক্রেণ মপরত 

পোরর।  

• েোরের েো াঁপোর্নর জনয স  সেয় ওষুরধ্র প্ররয়োজন  

•  গুরুতর হৃেররোগ , েু িল েোিি ( শুধ্ু ররক্তর উচ্চ চোপ নয় ) 

• মরোক  ো অনযোনয স্নোয়র্ ক মরোগ , ের্ে মসই মরোগ শ্বোস- প্রশ্বোসরক প্রিোর্ ত করর ।  

• েোরো অরিোইর্েউন মরোরগর ওষুধ্ িোরেন , মে ওষুধ্ ইর্েউন র্সরস্টে েু িল করর।  

• েোরের গুরুতর এ ং েীর্ িস্থোয়ী র্লিোররর মরোগ আরছ  

• িোইপ ১ র্োয়োর টিস অথ্ ো এর্র্সন মরোগ (অপে িোপ্ত এর্র্রনোর্লন)  

• েোঝোরী মথ্রক তীব্র স্লীপ এপর্নয়ো  ো র্ুরের েরধ্য শ্বোস  রের সেসযো (র্ন্টোয় ১৫  োররর ম র্ি 

শ্বোস র্ রর্ত ) 

• েোনর্সক মরোগ  

• অস্বোস্থযকর স্থভ লতো (র্  এে আই : অন্তত ৪০) 

•  গিি তী ের্েলো 

 

গুরুতর কররোনো িোইরোস মরোরগর র্রস্ক গ্রুপ - THL: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-

rokotukset/ajanohtaista/ajanohtaista-koronavirusest-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-
riskiryhmat 
 

টিকা রেবাি িনয েময় রনন  
 

টিকো মে োর সেয় অনলোইরন  ুক কররত পোরর ন www.jyvaskyla.fi/koronarokotus/ajanvaraus- 

অথ্ ো অনলোইরন অযোপরয়ন্টরেন্ট করো নো মগরল স্বোস্থয মকরের নম্বরর মফোন করর ।  

 

টিকা রেবাি িায়গা : 

• পোরলোকো , মনোিো , কুলয , সোেরপোেোর্রউ , র্তককোকসর্ক , সোউনোতসোরলো এ ং করর্পলোেতীর 

স্বোস্থযরকে 

• েোনকোসোলর্ে পর্লর্ির্নক  

• ঊরোইরনন পর্লর্ির্নক 

• ১২  ছররর কে  য়সীরের জনয, কুওক্কোলো, কুরলো, পোরলোকো এ ং সোরম্পোেোর্রউ র্ির্নক 

(মনওিলো ) 

 

টিকাগুরলি রনিাপত্তা 
 

কররোনোিোইরোস িযোকর্সনগুর্ল অনযোনয ওষুরধ্র েরতো একই েোনেণ্ড অনুসোরর েূলযোয়ন করো 

েরয়রছ। টিকোর র্নরোপত্তো ক্রেোগত পে ির ক্ষণ করো েরে । কররোনো টিকো মে োর পরর , অনয মে 

মকোরনো টিকোর েত পোশ্ব ি প্রর্তক্তক্রয়ো েরত পোরর । ম র্ির িোগ প্রর্তক্তক্রয়ো েোলকো এ ং ক্ষণস্থোয়ী । মেেন 

টিকোর স্থোরন  যথ্ো , মফোলো  ো লোল েরত পোরর অথ্ ো গরে অনুিূর্ত েরত পোরর । মকোরনো মকোরনো 
মক্ষরে ক্ষণস্থোয়ী জ্বর , িরীরর  যথ্ো , েোথ্ো যথ্ো েরত পোরর । এই উপসগ িগুর্লর র্চর্কত্সো সোধ্োরণ জ্বর 

এ ং  যথ্ো কেোরনোর ওষুধ্ মিরয় করো মেরত পোরর ।  

 

িু  কে েরলও এই টিকো কিরনো কিরনো গুরুতর অযোলোক্তজির প্রর্তক্তক্রয়ো সৃটি কররত পোরর । অযোলোক্তজির 

র্চর্কত্সোর জনয টিকো মে োর জোয়গোগুর্লরত  রদো স্ত করো েরয়রছ । মসই কোররণ টিকো মে োর পরর 

১৫ র্ের্নি পে ির ক্ষরণ থ্োকো উর্চত ।  

 

EU: কসিানা োটিথরিসকি বা কসিানা পােসপািথ 
 

http://www.jyvaskyla.fi/koronarokotus/ajanvaraus
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কররোনো পোসরপোিি, অথ্ িোৎ কররোনো টিকো মে োর, কররোনো িোইরোস মিস্ট এ ং কররোনো িোইরোস মরোরগর 

িংসোপে/সোটিির্ফরকি Omakanta মথ্রক পোওয়ো েোর  । িংসোপে প্রধ্োনত র্ রেি ভ্রেরণর সেয় 

প্ররয়োজন েয়. কতৃিপক্ষ আঞ্চর্লক কররোনো র্ র্ধ্র্নরষধ্ আররোপ কররল িংসোপরের প্ররয়োজন েয়। 

র্ফনলযোরে ১৬  ছররর কে  য়সীরের কররোনো পোসরপোরিির প্ররয়োজন মনই।  

 

আপনোর মেো োইল র্র্িোইরস Omakanta মথ্রক সোটিির্ফরকি র্োউনরলোর্ করুন  ো কোগরজ র্প্রন্ট 

করর র্নন । আপর্ন ের্ে Omakanta মথ্রক কররোনো সোটিির্ফরকি নো পোন, তোেরল র্নরজর স্বোস্থয 

মকরে মফোন করর অর্িোর কররত পোররন।  

 

অরিরিক্ত িেয  
 
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-
coronavirus-jyvaskyla/coronavirus  
 

নো োলরকর টিকো মে োর জনয অর্িিো রকর সম্মর্ত 

https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen
_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-
c5d558c34286?t=1639643461329  
 
Information about coronavirus and vaccines in different languages 
 https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet  
 

আন্তজিোর্তক ইউিোসকুলো - তথ্য মকে  

https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/international-jyvaskyla-info-center. 

https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-c5d558c34286?t=1639643461329
https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-c5d558c34286?t=1639643461329
https://thl.fi/documents/533963/5860112/THL_Huoltajan_suostumus_koronavirusrokotukseen_FI_15122021_Tulostus_FINAL.pdf/23f1e984-c481-ffb9-0081-c5d558c34286?t=1639643461329
https://www.jyvaskyla.fi/hankkeet/international-jyvaskyla-info-center
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