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কর োনো ভোই োস প্রতির োধী  টিকো ইউভোসকুলো (Jyväskylä), হোনকোসোলতি  

(Hankasalmi) এবং ঊ োইরনরন  (Uurainen) অতধবোসীরে  জনয । 
 

জোতীয় স্বোস্থ্য এবং কলযোণ ববভোগ কততৃ ক প্রস্তুত টিকোদোন  েময়েূচী অনুেোর  অবিবোেীরদ  কর োনো ভোই োরে  টিকো দদওয়ো হরব ।  কর োনো 
ভোই োে েংক্রমরণ  ফরল বয়স্ক বযবিরদ  মো োত্মক ভোরব অেুস্থ্ হবো  ঝুুঁ বক আরে  ।  এই কো রণ শুরুরত বয়স্ক বযবিরদ  টিকো দদওয়ো হরে ।    
৭০- বের   কম বয়েী অবিবোেীরদ  , যোরদ  দকোরনো অন্তবনৃবহত অেুস্থ্তো আরে , এবং ৬৫-৬৯ বে  বয়েীরদ   টিকো দদওয়ো শুরু ক ো হরয়রে  

বোবক প্রোপ্তবয়স্ক বযবিরদ  এবং ১৬ বের   দববশ বয়েীরদ   টিকো দদওয়ো হরব এই দুই গ্রুরে  টিকো দদওয়ো হরয় যোবো  ের  ।  
 

বফনলযোন্ডএ বযবহৃত কর োনো ভোই োরে  টিকো দুই দ োজ বনরত হরব ।  ১২ েপ্তোহ ের  বিতীয় টিকোটি  দদওয়ো হরব ।  টিকো দদবো  েময়েূচী বনভৃ  

ক রব বকভোরব টিকো বফনলযোন্ডএ এবং দেন্ট্রোল বফনলযোন্ডএ আেরব তো  উের  ।  স্বোস্থ্য েব রেবো অনুমোন ক রে দয এই টিকোগুবল ২০২১ েোরল  

শ ৎকোল েযৃন্ত বযবহো  ক ো যোরব ।  
 

কর োনোভোই োরস  টিকো কর োনোভোই োস র োগ  (Covid-19) এবং এ  িো োত্মক রূপ  রেরক  ক্ষো কর    

 

গণ- টিকোদোরন  মোিযরম কর োনো ভোই োরে  ববস্তো  বন্ধ ক ো দযরত েোর  ।   কর োনো ভোই োরে  টিকো েবোইরক ববনোমূরলয দদওয়ো হরব ।  এই 
টিকো দদওয়ো বোিযতোমূলক নয়।    

 

কর োনো  টিকো রেবো  জনয অবশ্যই সিয় তনরি হরব   

 

স্বোস্থ্য েব রেবো দেরক দফোন কর  ৬৫ - বে  বয়েী অবিবোেীরদ  টিকো দদবো  েময় জোবনরয়রে  ।  যবদ  ৭০ -বের   দববশ বয়েী দকোরনো বযবি  

দফোন নো দেরয় েোরকন , বতবন ০১৪ ২৬৬ ১৪৭২ নম্বর  দফোন কর  টিকো দদবো  েময় েম্পরকৃ বজজ্ঞোেো ক রত েোর ন ।  যবদ ৬৫-৬৯ বে  বয়েী 
দকোরনো বযবি ১৮.৫ তোব খ েযৃন্ত দফোন নো দেরয় েোরকন , বতবন কর োনো  জনয দয নম্বর  ে োমশৃ দদওয়ো হয় দেই নম্বর  দফোন ক রত েোর ন : 

০১৪ ২৬৬ ১৪৭২  

 

ইউভোেকুলো শহর   বয়স্ক বযবিরদ  মরিয যো ো দহোম দকয়ো  দেবো গ্রহণকো ী তোরদ  েব দশৃরন  েময় বোবিরত এরে টিকো দদওয়ো হরব ।   
 
৭০- বের   কম বয়েীরদ , যোরদ  দকোরনো অন্তবনৃবহত অেুস্থ্তো আরে , দফোরন  দমরেজ কর  জোনোন হরব করব দেরক তো ো  টিকো দদবো  জনয 

েময় বনরত েো রব ।  ১৬-১৭ বে  বয়েী বোচ্চোরদ  , যো ো  কর োনো েংক্রমরণ  এক নম্ব   ঝুুঁ বক গ্রুরে  মরিয আরেন, তোরদ  দফোন কর  টিকো 

দদবো  জনয েময় দদওয়ো হরব ।  উের  উবিবখত বযবিরদ  টিকো দদওয়ো  হরয় যোবো  ের  বোবক প্রোপ্তবয়স্ক বযবিরদ  টিকো দদবো  বযবস্থ্ো ক ো হরব 

।  টিকো দদবো  জনয অবশযই অযোেরয়ন্টরমন্ট ক রত হরব ।  
 

 

টিকো রনবো  অগ্রোতধকো  যোরে  :  

 
গ্রুপ ১  যো  এমন একটি দ োগ অেবো অেুস্থ্তো আরে যোরত দে অতযন্ত েহরজই কর োনো ভোই োে েংক্রমণ দেরত েোর ।  

• যো  অঙ্গ অেবো মোতত রকোে প্রবতস্থ্োেন (organ  or stem cell transplantation) ক ো হরয়রে  
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• কযোন্সো  , যো  বতৃমোরন বচবকত্েো চলরে  

• যোরদ  দদবহক প্রবত ক্ষো ক ো  বেরেম -এ দকোরনো ত্রুটি আরে  

• যোরদ  গুরুত  এবং  দীর্ৃস্থ্োয়ী বক বন  দ োগ আরে  

• যোরদ  গুরুত  এবং দীর্ৃস্থ্োয়ী ফুেফুরে  দ োগ আরে  

• যো ো টোইে ২  োয়োরবটিরে  ওেুি খোরে  

•  যোরদ   োউন েীনররোম আরে (েোবোলক ) 

 
গ্রুপ ২  যো  এমন একটি দ োগ অেবো অেুস্থ্তো আরে যোরত দে  কর োনো ভোই োে েংক্রমণ দেরত েোর ।  

• যোরদ  হোুঁ েোবন  জনয েব েময় ওেুরি  প্ররয়োজন  

•  গুরুত  হৃদর োগ , দুবৃল হোটৃ  ( শুিু  রি  উচ্চ চোে  নয় ) 

• দরোক বো অনযোনয স্নোয়ববক দ োগ , যবদ দেই দ োগ শ্বোে- প্রশ্বোেরক প্রভোববত কর  ।  
• যো ো  অরটোইবমউন দ োরগ  ওেুি খোরেন , দয ওেুি ইবমউন বেরেম দুবলৃ কর ।  

• যোরদ  গুরুত  এবং দীর্ৃস্থ্োয়ী বলভোর   দ োগ আরে  

• টোইে ১   োয়োরবটিে অেবো এব েন দ োগ (অেযৃোপ্ত এ ব নোবলন)  

• মোঝো ী দেরক তীব্র স্লীে এেবনয়ো বো  রু্রম  মরিয শ্বোে বরন্ধ  েমেযো (র্ন্টোয় ১৫ বোর   দববশ শ্বোে বব বত )  

• মোনবেক দ োগ  

• অস্বোস্থ্যক  সু্থ্লতো (বব এম আই : অন্তত ৪০) 

 

টিকো রেবো  জনয  যখন সিয়  রেওয়ো হরব িখন টিকো রেবো  জোয়গো জোনো যোরব । টিকো রেবো  জোয়গো : 
 

• বকিোর   দর্োিো  দ েট্র্যোক প্রদশৃন গযোলো ী  । ঠিকোনো Vesangantie 24 , দদোতলো , বলফট দনই ।  
•  কুওককোলো  স্বোস্থ্য দকন্দ্র । ঠিকোনো Sylttäjänkatu 10 , স্বোস্থ্য দকরন্দ্র অবোরি প্ররবশ ক রত েো রবন ।  
• হোনকোেোলবম েবলবিবনক  

• ক বেলোহবত েবলবিবনক   

• ঊ োইরনন েবলবিবনক  

 

টিকো রেবো  জোয়গোগুতল সমূ্পর্ণ তন োপে - টিকো তেরি আসো  সিয় তকছু কেো িরন  োখরবন : 

 

• টিকো বদরত আেরবন নো যবদ আেনো  কর োনো ভোই োে দ োরগ  উেেগৃ েোরক , দযমন জ্ব  , কোবশ , গলো  বযেো , শ্বোেকষ্ট , দেশীরত 

বযেো অেবো যবদ শ ী  খো োে লোরগ ।  
• টিকো বদরত েময়মরতো আেুন  

• মোস্ক অেবো দফইে বশল্ড বো স্বে প্লোবেরক  মুখব ণ েিুন ।  
• হোত েব ষ্কো   োখুন  

• েব চয়েত্র ( আই ব  কো ৃ ) দদবখরয় বনরজ  েব চয় প্রমোণ করুন ।  
• অনযরদ  েরঙ্গ দুই বমটোর   দববশ দূ ত্ব বজোয়  োখুন ।  
• টিকো দদবো  ের  েযৃরবক্ষরণ  জনয অন্তত ১৫ বমবনট  অরেক্ষো করুন ।  

 
আেনো  যবদ কর োনো ভোই োে ইনরফক্শন হরয় েোরক , দেই দক্ষরত্র অনুর োি ক ো হরে উেেগৃ শুরু হবো  ৩-মোে ের  অেবো েংক্রমণ ি ো ে ো  

৩- মোে ের  টিকো বনরত ।  
 

টিকোগুতল  তন োপত্তো 
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কর োনো ভোই োে টিকো  মূলযোয়ন ক ো হরয়রে অনযোনয ওেুরি  দযভোরব মূলযোয়ন ক ো হয় দেই ভোরব । গুণ, বন োেত্তো এবং কোযৃকোব তো  উে  

বনভৃ  কর  । টিকো  বন োেত্তো বনয়বমত েযৃরবক্ষণ ক ো হরে ।  কর োনো টিকো দদবো  ের  , অনয দয দকোরনো টিকো  মত েোশৃ্ব প্রবতবক্রয়ো হরত 

েোর  । দববশ  ভোগ প্রবতবক্রয়ো হোলকো এবং ক্ষণস্থ্োয়ী ।  দযমন টিকো  স্থ্োরন বযেো , দফোলো বো লোল হরত েোর  অেবো গ ম অনুভূবত হরত েোর  ।  
দকোরনো দকোরনো দক্ষরত্র ক্ষণস্থ্োয়ী জ্ব  , শ ীর  বযেো , মোেোবযেো হরত েোর  ।  এই উেেগৃগুবল  বচবকত্েো  েোিো ণ জ্ব  এবং বযেো কমোরনো  ওেুি 

দখরয় ক ো দযরত েোর  ।  এই উেেগৃগুবল টিকো  বিতীয় দ োজ দনবো   ের  দববশ দদখো দযরত েোর  । 
 

খুব কম হরলও এই টিকো কখরনো কখরনো গুরুত  অযোলোবজৃ  প্রবতবক্রয়ো েতবষ্ট ক রত েোর  । অযোলোবজৃ  বচবকত্েো  জনয টিকো দদবো  জোয়গোগুবলরত 

বরদোবস্ত ক ো হরয়রে ।  ববশ্ববযোেী কর োনো ভোই োরে  টিকো এই ি রন  প্রবতবক্রয়ো  েতবষ্ট ক রে বরল জোনো দগরে ।  
 
 

রয টিকো বযবহো  ক ো হরে : 

 
ই ইউরত বতৃমোরন  বতনটি কর োনো ভোই োে টিকো অনুরমোবদত :  

 

• ফোইজো  এবং বোয়নরটরক  কর োনো ভোই োে টিকো ।  
• দমোর  নো  কর োনো ভোই োে টিকো  

• অযোরোরজরনকো  িো ো দতব  কর োনোভোই োে টিকো (৬৫ বের   দববশ বয়েীরদ  মরিয বযবহোর   জনয) 

 

টিকো রেবো   পর ও দূ ত্ব বজোয়  োখরি হরব এবং িোস্ক বযবহো  ক রি হরব ।  
 

টিকো দদবো   ের ও দূ ত্ব বজোয়  োখরত হরব এবং মোস্ক বযবহো  ক রত হরব। হোতরিোয়ো এবং কোবশ  বযেোর  স্বোস্থ্যবববি অনুে ণ কর  চলরত হরব ।    
েবোইরক টিকো দদওয়ো হরয় যোবো  ের ও   করয়কমোে লোগরব  বফনলযোন্ডএ েমূ্পণৃ বন োেদ েব বস্থ্বত আেরত  এবং মহোমো ী  দশে হরত  ।  
 
 
যবদ আেনো  কর োনো ভোই োরে  উেেগৃ েোরক তোহরল কর োনো দটে ক োরত যোন এবং আেনোরক দয বনরদৃশ দদওয়ো হরব দেগুবল অনুে ণ কর  

চলুন ।  
 

অতধক িথ্য় :  

 
কর োনো  টিকো রেবো  বযপোর  প োিরশ্ণ  জনয রযোগোরযোগ করুন   

• ইরমইল : koronarokotus(at)jyvaskyla.fi 

• দফোন : ০১৪ ২৬৬ ১৪৭২  

 
ইউভোেকুলো (Jyväskylä) শহর   কর োনো ওরয়বেোইট :  https://www.jyvaskyla.fi/koronarokotus  

 
Information about coronavirus and vaccines in different languages 
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet  
 

ইউভাসকুলা (Jyväskylä) শহরেে করোনা ওরেবসাইট :  https://www.jyvaskyla.fi/koronarokotus 

  
Information on the Coronavirus in Jyväskylä in Englishhttps://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-
and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla  
   

https://www.jyvaskyla.fi/koronarokotus
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona/muutkielet
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
https://www.jyvaskyla.fi/en/health-care-and-social-services/healthcare-services/information-coronavirus-jyvaskyla
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েোম্প্রবতক েংবোদ Finnish Institute of Health and Welfare (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)- এ  

ওরয়বেোইরট ইং োবজরত :https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-

new/coronavirus-covid-19-latest-updates   
 
কর োনো সম্পতকণ ি বযেোর  বফনলযোন্ডএ  ে কোর   বেদ্ধোন্ত ইং োবজরত https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-

coronavirus  
 
 

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
https://valtioneuvosto.fi/en/information-on-coronavirus
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