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তথয্  

কেরানভাiরাস -19 ভয্াকিসেনশেনর জনয্ কনেসn ফেমর্র সােথ যkু  
Vaxzevria (aয্াsােজেনকা AstraZeneca কেরানভাiরাস -19 ভয্াকিসন)  

Vaxzevria ভয্াকিসনিট কী eবং eিট কীেসর জনয্ বয্ব ত হয় 
ei ভয্াকিসন (পূেবর্ as্রােজেনকা (AstraZeneca) কেরান ভাiরাস -19 ভয্াকিসন)  নােম পিরিচত eকিট 
ভয্াকিসনিট কেরানভাiরাস -19 pিতেরােধর জনয্ বয্ব ত eকিট ভয্াকিসন যা সারস-িসoিভ -2 ভাiরাস dারা সৃ  
eকিট েরাগ। 18 বছর বা তার েবিশ বয়েসর pাpবয়sেদর জনয্ Vaxzevria েদoয়া হয়। ei ভয্াকিসনিট pিতেরাধ 
বয্বsা (েদেহর pাকৃিতক pিতরkা) েpরণায় ভাiরােসর িব েd সিkয় aয্ািnবিড eবং রkকিণকা ৈতির করেত 
pেরািচত কের, eiভােব কেরানভাiরাস -19 ভাiরােসর িব েd সুরkা সরবরাহ কের। ei ভয্াকিসেনর েকানo 
uপাদানi কেরানভাiরাস -19 েরােগর কারণ হেত পাের না। 

ei ভয্াকিসন gহেণর আেগ আপনার কী জানা uিচত 

ei ভয্াকিসন aবশয্i iেনাkেলট করা uিচত নয়: 

 যিদ আপনার সিkয় পদাথর্ বা ei ভয্াকিসেনর aনয্ েকানo uপাদান েথেক aয্ালািজর্  থােক (নীেচ 
তািলকাভুk); 

 ei িটকা gহেণর পের যিদ আপনার রk জমাট বাঁধা থােক যা eকi সােথ কম েpটেলট sর 
(ে ােmাসাiেটােপিনয়ার সােথ সmিকর্ ত ে ােmািটক িসেnাম) িনেয় ঘেটিছল। 

 যিদ আপিন পূেবর্ ৈকিশক িলক িসনে াম (eকিট শতর্  যা েছাট রkবাহী জাহাজ েথেক তরল ফুটেত পাের) 
িনণর্য় করা হেয়েছ। 

সতকর্ তা 

ভয্াকিসন gহেণর আেগ ভয্াকিসেনশন েসnাের আপনার ডাkার বা sাsয্ েপশাদারেক িজjাসা ক ন যিদ: 
 aনয্ eকিট ভয্াকিসন iনেজকশন েদoয়ার পের বা aতীেত ei ভয্াকিসন gহেণর পের আপনার মারাtক 

aয্ালািজর্  বা াস p ােসর সমসয্া হেয়িছল। 
 আপিন eকিট iনেজকশন পের ajান। 
 আপনার eকিট তর aসুsতা বা uc jেরর সংkমণ রেয়েছ। তেব আপনার যিদ হালকা jর বা 

uপেরর াসযেntর সংkমণ হয় (েযমন eকিট সিদর্) আপিন eখনo িটকা gহণ করেত পােরন। 
 আপনার রkkরেণর সমসয্া রেয়েছ, আঘােতর pবণতা রেয়েছ বা রেkর জমাট বাঁধা pিতেরােধর জনয্ যিদ 

আপিন oষুধ বয্বহার কেরন। 
 আপনার pিতেরাধ বয্বsা সিঠকভােব কাজ করেছ না (iিমuেনােডিফিসিট) বা আপিন eমন oষুধ খােcন 

যা pিতেরাধ বয্বsা দবুর্ল কের (েযমন uc-েডাজ কিটর্ েকােsরেয়ডস, iিমuেনাসেpেসnস বা aয্ািnকয্াnার 
oষুধ)।  

রেkর বয্ািধ  

রেkর জমাট েবেঁধ ei ভয্াকিসেনর iেনাkেলশন হoয়ার পের খুব কমi েদখা েগেছ, pায়শi asাভািবক সাiট িলেত 
(েযমন মিs , ant, যকৃত, pীহা) েলা pয্াটেলট sেরর সােথ িমিলত হেয় রkkরেণর uপিsিত েদখা যায়। ei 
শতর্ িট িবিভn বা asাভািবক সাiট িলেত রk জমাট েবেঁধ মারার পাশাপািশ সারা শরীর জেুড় aিতিরk জমাট 
বাঁধা বা রkপাত সহ তর েকস anভুর্k কের। e িলর েবিশরভাগ েkেt িটকা েদoয়ার 3 সpাহ পের ঘেটিছল 
eবং মূলত 60 বছেরর কম বয়সী মিহলােদর মেধয্ eিট ঘেট। িকছু িকছু েkেt ei aবsার মৃতুয্র ফলs প। 

যিদ আপিন িটকা েদoয়ার পের াসক , বুেকর বয্থা, পা েফালা, পােয় বয্থা বা aিবরাম েপেট বয্থা aনুভব 
কেরন তেব aিবলেm িচিকtসার যt িনন। 



 

 

িটকা েদoয়ার কেয়ক িদন পের যিদ আপিন তীb বা aিবরাম মাথাবয্থা, ঝাপসা দিৃ , িব ািn বা আেkপ 
(আkাn) aনুভব কেরন বা যিদ tেক আঘােতর িচh থােক বা িটকা সাiট বয্তীত aনয্ েকানo sােন খুব েছাট 
েগাল দাগ পেড় থােক তেব aিবলেm িচিকtসার যt িনন।  

7 সােলর 2021 eিpেলর তার সভায় ieমeর ফামর্ােকািভিজেলn ঝঁুিক মূলয্ায়ন কিমিট (িপআরeিস) িসdাn িনেয়েছ 
েয কেরানভাiরাস -19 (যা জমাট বাঁধার সমসয্া সৃি  কের eবং মারাtক হেত পাের) eর eখনo িবsৃত মিকর 
িব েd লড়াiেয় Vaxzevria eর সুিবধা িল পা র্pিতিkয়ার ঝঁুিক ছািড়েয় েযেত থাকেব। 
(https://www.aifa.gov.it/-/vaccino-covid-19-astrazeneca-ema-trova-un-possibile- link-con-cases- 
very-rare-of-unusual-thrombi-associated-with-low-platelet-levels) 

ৈকিশক িলক িসনে াম 

ei ভয্াকিসন িদেয় িটকা েদoয়ার পর কয্ািপলাির িলক িসনে াম (CLS) eর খুব িবরল েkেt িরেপাটর্  করা হেয়েছ। 
িকছু আkাn বয্িkর CLS eর পূবর্ িনণর্য় িছল। িসeলeস eকিট মারাtক, pাণঘাতী aবsা যা েছাট রkবাহী 
জাহাজ (ৈকিশক) েথেক তরল পদাথর্ েবর কের েদয় যার ফেল হাত o পা dত ফুেল যায়, হঠাৎ oজন বৃিd পায় 
eবং মূছর্ া যায় (িনm রkচাপ)। িটকা েদoয়ার পেরর িদন িলেত যিদ ei লkণ িল েদখা েদয় তেব aিবলেm 
আপনার ডাkােরর সােথ েযাগােযাগ ক ন। 

 

sায়িবক ঘটনা 

যিদ আপনার aে  দবুর্লতা eবং পkাঘাত হয় যা বুক eবং মুেখর িদেক agসর হেত পাের (Guillain-Barré 
িসেnাম) aিবলেm eকজন ডাkােরর সােথ েদখা ক ন। ভয্াkেজভিরয়ার সােথ িটকা েদoয়ার পের ei িসেnাম খুব 
কমi িরেপাটর্  করা হেয়েছ। 

 

aনয্ানয্ oষুধ eবং Vaxzevria 

আপিন যিদ বয্বহার করেছন, সmpিত বয্বহার কেরেছন বা aনয্ েকানo oষুধ বয্বহার করেছন বা সmpিত আপনােক 
aনয্ েকানo ভয্াকিসন েদoয়া হেয়েছ তেব ভয্াকিসেনশন েসnাের আপনার ডাkার বা sাsয্ েপশাদারেক বলুন।  
 

গভর্ াবsা eবং বুেকর দধু খাoয়ােনা 

ei ভয্াকিসন gহেণর আেগ আপনার ডাkােরর পরামেশর্র জনয্ পরামশর্ ক ন, আপিন যিদ গভর্ বতী হন বা আপিন 
সেnহ কেরন েয আপিন গভর্ বতী আেছন বা আপিন বাcা েনoয়ার পিরকlনা করেছন বা আপিন বুেকর দধু 
খােcন। 

গভর্ বতী মিহলােদর মেধয্ ei ভয্াকিসন বয্বহােরর েkেt aিভjতা সীিমত। 

pাণীজ pজনন িবষাk aধয্য়ন সমাp হয়িন। 

pাথিমক সমীkার ফলাফেলর িভিtেত, েণর িবকােশর েকানo pভাব আশা করা যায় না। গভর্ াবsাকালীন ei 
ভয্াকিসেনর iেনাkেলশন েকবল তখনi িবেবচনা করা uিচত যখন সmাবয্ সুিবধা িল মা eবং েণর পেk সmাবয্ 
ঝঁুিক ছািড়েয় যায়। 

সুরkা eবং ভয্াকিসেনর কাযর্কািরতার সীমাবdতার সময়কাল 

ভয্াকিসন dারা pদt সুরkা সময়কাল aজােn। 

eিট pিত ার জনয্ eখনo িkিনকাল ায়াল চলেছ। 

ei ভয্াকিসেনর pথম েডােজর pায় 3 সpাহ পের সুরkা  হয়। 



 

 

িdতীয় েডাজিট iেনাkেলট করার পের 15 িদন পযর্n েলােকরা সmূণর্ েপ সুরিkত হেত পাের না। eকiভােব সমs 
ভয্াকিসন িলর জনয্, ei ভয্াকিসেনর সােথ িটকা েদoয়ার ফেল সমs িটকা েদoয়া বয্িkেদর রkা করা যায় না। 

সুতরাং জনsােsয্র সুপািরশ িলেক কেঠারভােব aনুসরণ করা aবয্াহত রাখা (মাs, আnঃবয্িkক দরূt eবং ঘন ঘন 
হাত েধায়া)।  

 

কীভােব ei ভয্াকিসন েদoয়া হয় 

ei িটকািট uপেরর বা েত iনেজকশন িহসােব েদoয়া হয়। 4-12 সpাহ পের eকিট িdতীয় েডাজ আশা করা হয়। 
uপলভয্ তেথয্র িভিtেত, িdতীয় েডােজর সুরkার sরিট pথম েডােজর 12 তম সpােহর কাছাকািছ আরo 
সাম সয্পূণর্ pদিশর্ত হয়।  

eিট aতয্n tপূণর্ েয সেবর্াtম pিতেরাধক pিতিkয়া aজর্ েনর জনয্ িdতীয় েডাজিট iেনাkেলেটড করা হয়। আপিন 
যিদ িdতীয় েডােজর জনয্ aয্াপেয়nেমnিটেত িফের েযেত ভুেল যান তেব দয়া কের আপনার ডাkার বা িটকা 
েকেndর সােথ েযাগােযাগ ক ন েযখােন pথম েডাজ েদoয়া হেয়িছল। 

 

সmাবয্ পা র্ pিতিkয়া 

সমs ভয্াকিসেনর মেতা, ei ভয্াকিসনিট পা র্ pিতিkয়া সৃি  করেত পাের, যিদo pেতয্েক e িল েদখায় না। 

িkিনকাল sািডেত, েবিশরভাগ পা র্pিতিkয়া হালকা েথেক মাঝাির িছল eবং কেয়ক িদেনর মেধয্ সমাধান করা 
হেয়িছল। িdতীয় েডােজর পের কম পা র্ pিতিkয়া িরেপাটর্  করা হেয়িছল। 

িটকা েদoয়ার পের, eকi সমেয় eকািধক পা র্ pিতিkয়া েদখা িদেত পাের (uদাহরণs প, েপশী/জেয়েnর বয্থা, 
মাথাবয্থা, ঠা া eবং সাধারণ aসুsতা)। যিদ েকান uপসগর্ aবয্াহত থােক, আপনার ডাkােরর পরামশর্ িনন। 

িটকা েদoয়ার িতন সpােহর মেধয্ িনmিলিখত uপসগর্ িলর েকানo িবকাশ হেল aিবলেm িচিকtসার যt েনoয়ার 
েচ া ক ন: 

 মারাtক বা aিবরাম মাথাবয্থা, ঝাপসা দিৃ , িব ািn বা জb হoয়া (িখঁচুিন); 

 घरघराहट, বুেক বয্থা, পা েফালা, পােয় বয্থা বা aিবরাম েপেট বয্থা; 
 ভয্াকিসেনশন সাiট বয্তীত aনয্ েকাথাo tেক asাভািবক আঘােতর িচh বা খুব েছাট েগাল দাগ। 

যিদ তর aয্ালািজর্ র লkণ েদখা েদয় তেব জ রী িচিকtসার যt েনoয়া pেয়াজন। pিতিkয়া িলর মেধয্ 
িনmিলিখত uপসগর্ িলর সংিম ণ anভুর্k থাকেত পাের: 

 ajান বা হালকা মাথা লাগেছ 
 হাটর্ িবট পিরবতর্ ন 
 াসক  
 घरघराहट 

 েঠাঁট, মুখ বা গলা েফালা 
 আমবাত বা ফুসkিড় 
 বিম বিম ভাব বা বিম বিম ভাব 
 েপট বয্থা 

ei ভয্াকিসেনর সােথ িনmিলিখত পা র্ pিতিkয়া েদখা িদেত পাের: 

খুব সাধারণ পা র্ pিতিkয়া  (10 জেনর মেধয্ 1 জেনরo েবিশ pভাব েফলেত পাের): 
 iনেজকশন সাiেট বয্থা, বয্থা, u তা, চুলকািন বা kত 
 kািn aনুভব করা (kািn) বা সাধারণত aসুs েবাধ করা 
 ঠাnা লাগা বা jেরর aনুভূিত 



 

 

 মাথাবয্থা 
 aসুs েবাধ করা  
 বিম বিম ভাব 
 আিটর্ kলার বয্থা বা েপশী বয্থা 

সাধারণ পা র্ pিতিkয়া  (10 জেনর মেধয্ 1 জন পযর্n pভািবত হেত পাের): 

 iনেজকশন সাiেট েফালা বা লালভাব  
 jর (> 38 িডিg েসিnেgড) 
 aসুs হoয়া (বিম হoয়া) বা ডায়িরয়া হoয়া 
 রেk েpটেলট িল কম থােক 
 পােয় বা বা েত বয্থা 
 ু র মেতা uপসগর্, েযমন uc jর, গলা বয্থা, নাক িদেয় পািন পড়া, কািশ eবং ঠাnা লাগা 
 শারীিরক দবুর্লতা বা শিkর aভাব 

aসাধারণ পা র্ pিতিkয়া  (100 জেনর মেধয্ 1 জন পযর্n pভািবত হেত পাের): 

 িনdাহীনতা বা মাথা েঘারা 

 েপেট বয্থা বা kুধা কেম যাoয়া  

 বিধর্ত িলm েনাড 

 aিতিরk ঘাম, tেক চুলকািন বা ফুসkিড় বা আমবাi 

 তndা বা pিতিkয়াশীলতা eবং িনিkয়তার গভীর aভাব  

খুব িবরল পা র্ pিতিkয়া (10,000 জেনর মেধয্ 1 জন পযর্n pভািবত হেত পাের) 

 রেkর জমাট বাঁধার pায়শi asাভািবক সাiট িলেত (uদাঃ মিs , ant, িলভার, pীহা) িনm রk 
েpেটেলর মাtা সmিকর্ ত।  

aজানা পা র্ pিতিkয়া (uপলb েডটা েথেক ি েকােয়িn aনুমান করা যায় না) 

 মারাtক aয্ালািজর্  pিতিkয়া (aয্ানািফলয্ািkস) 

 সংেবদনশীলতা 

 মুখ, েঠাঁট, মুখ eবং গলার মেতা জায়গায় tেকর িনেচ dত েফালাভাব (যা gাস বা াস িনেত aসুিবধা 
হেত পাের) 

 ৈকিশক িলক িসনে াম (eকিট শতর্  যা েছাট রkবাহী জাহাজ েথেক তরল পদাথর্ েবর কের েদয়) 

আপনার যিদ েকানo পা র্ pিতিkয়া থােক তেব uপের তািলকাবd না থাকেলo আপনার ডাkােরর কােছ িজjাসা 
ক ন বা িটকা েকেndর সােথ েযাগােযাগ ক ন। 

আপিন জাতীয় িরেপািটর্ ং িসেsেমর মাধয্েমo পা র্ pিতিkয়া িল সরাসির িরেপাটর্  করেত পােরন 
(https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse) 

ei ভয্াকিসেন কী রেয়েছ 

সিkয় পদাথর্িট হ'ল eকিট a-pিতিলিপ িশmাি  aয্ােডেনাভাiরাস যা সারস-েকািভ -2 sাiক gাiেকােpািটনেক 
eনেকাড কের। 

ei পণয্িটেত িজনগতভােব পিরবিতর্ ত জীব রেয়েছ (িজeমo)। 

aনয্ানয্ uপাদান িল হ'ল eল-িহিsিডন, eল-িহিsিডন হাiে ােkারাiড মেনাহাiে ট, ময্াগেনিসয়াম েkারাiড 
েহkাহাiে ট, পিলসরেবট 80 (i 433), সুেkাজ, িডেসািডয়াম eিডেটট (িডহাiে ট), iনেজকশন জনয্ জল।  


