িরিভশন নং eর 10 - 22 নেভmর 2021

তথয্
কেরানভাiরাস -19 ভয্াকিসেনশেনর জনয্ কনেসn ফেমর্ র সােথ যুk
Spikevax (Moderna কেরানভাiরাস -19 ভয্াকিসন)
ei ভয্াকিসনিট কী eবং eিট কীেসর জনয্ বয্ব ত হয়?
ei ভয্াকিসনিট (পূেবর্ Moderna কেরান ভাiরাস -19 ভয্াকিসন) eসeআরeস-কেরানভাiরাস -2
ভাiরাসজিনত কেরানাভাiরাস -19 েরাগ pিতেরাধ করেত বয্ব ত হয়। ei ভয্াকিসনিট 12 বছর বয়স েথেক
iেনাkেলশন করা েযেত পাের The ভয্াকিসনিট pিতেরাধ বয্বsা (শরীেরর pাকৃ িতক pিতেরাধ )েক ভাiরােসর
িব েd সিkয় aয্ািnবিড eবং রkেকাষ ৈতির করেত pেরািচত কের, ফেল কেরানভাiরাস -19 ভাiরােসর
িব েd সুরkা সরবরাহ কের। েযেহতু ei ভয্াকিসনিটেত ভাiরাসিট aনাkময্তা pেরািচত করার জনয্ েনi তাi
eিট আপনােক কেরানভাiরাস -19 েরাগ সংkমণ করেত পাের না।
ei ভয্াকিসন gহেণর আেগ আপনার যা জানা দরকার
যিদ আপনার সিkয় পদাথর্ বা ei ভয্াকিসেনর aনয্ েকানo uপাদান (নীেচ তািলকাভু k) েথেক aয্ালািজর্
থােক তেব ei ভয্াকিসন aবশয্i iেনাkেলট করা uিচত নয়।
সতকর্তা
ভয্াকিসন gহেণর আেগ ভয্াকিসেনশন েসnাের আপনার ডাkার বা sাsয্ েপশাদারেক িজjাসা ক ন যিদ:
 aনয্ eকিট ভয্াকিসন gহেণর পের বা ei ভয্াকিসন aতীেত gহণ করার পের আপনার তীb aয্ালািজর্
pিতিkয়া বা াস p ােসর সমসয্া িছল;
 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
eiচআiিভ সংkমেণর মেতা েকানo েরােগর কারেণ বা কিটর্েকােsরেয়েডর মেতা pিতেরাধ বয্বsা
pভািবত কের eমন oষুেধর কারেণ আপনার দুবর্ল pিতেরাধ kমতা রেয়েছ।

মােয়াকাডর্াiিটস (হােটর্র pদাহ) eবং েপিরকাডর্াiিটস (হােটর্র বাiেরর আsরেণর pদাহ) eর খুব িবরল েkেt ei
িটকা িদেয় িটকা েদoয়ার পর িরেপাটর্ করা হেয়েছ, pধানত িটকা েদoয়ার পর দুi সpােহর মেধয্, pায়শi িdতীয়
েডােজর পের eবং ত ণ পু ষেদর মেধয্। িটকা েদoয়ার পের, আপনার মােয়াকাডর্াiিটস eবং েপিরকাডর্াiিটেসর
লkণ িলর জনয্ সতকর্ হoয়া uিচত, েযমন াসক , ধড়ফড় eবং বুেক বয্থা, eবং ei ধরেনর লkণ িল েদখা
িদেল aিবলেm িচিকৎসা সহায়তা িনন।
aনয্ানয্ oষুধ eবং ei িটকা
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।

গভর্াবsা eবং বুেকর দুধ 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
দুধ খােcন।
গভর্ বতী মিহলােদর ei ভয্াকিসন বয্বহােরর aিভjতা সীিমত।

ei ভয্াকিসন সহ pাণী aধয্য়ন িল গভর্ াবsা,

ণ /

েণর িবকাশ, পাটর্াম বা pসেবাtর িবকােশর েkেt

pতয্k বা apতয্k kিতকারক pভাব িল িনেদর্ শ কের না।
গভর্ াবsাকালীন ei ভয্াকিসেনর iেনাkেলশন েকবল তখনi িবেবচনা করা uিচত যখন সmাবয্ সুিবধা িল মা
eবং

েণর পেk সmাবয্ ঝুঁ িক ছািড়েয় যায়।

sাsয্ মntণালয় িdতীয় eবং তৃ তীয় ৈtমািসেকর গভর্ বতী মিহলােদর eবং sনয্দানকারী মিহলােদর জনয্ বুেকর দুধ
খাoয়ােনা বn না কের ei িটকা েদoয়ার সুপািরশ কের। গভর্ াবsার pথম ৈtমািসেকর েkেt, sাsয্েসবা
েপশাজীবী সmাবয্ সুিবধা eবং সmাবয্ ঝুঁ িক মূলয্ায়ন করার পর িটকা িবেবচনা করা েযেত পাের।
সুরkা eবং ভয্াকিসেনর কাযর্ কািরতার সীমাবdতার সময়কাল
ভয্াকিসন dারা pদt সুরkা সময়কাল aজানা। eিট pিত ার জনয্ eখনo িkিনকাল

ায়াল চলেছ। eকiভােব

সমs ভয্াকিসন িলর জনয্, ei ভয্াকিসেনর সােথ িটকা েদoয়ার ফেল যারা eিট gহণ করেব তােদর রkা
করেত পাের না। েলােকরা ভয্াকিসেনর িdতীয় েডাজ পের 14 িদন পযর্n সmূণর্ েপ সুরিkত হেত পাের না।
সুতরাং জনsােsয্র সুপািরশ িলেক কেঠারভােব aনুসরণ করা aবয্াহত রাখা (মাs, আnঃবয্িkক দূরt eবং
ঘন ঘন হাত েধায়া)।
কীভােব ei ভয্াকিসন েদoয়া হয়
ei িটকা uপেরর বা েত eকিট inামাসkলার iনেজকশন িদেয় েদoয়া হয়। eখােন eকিট বুsার েডাজ রেয়েছ
eবং eিট psাব েদoয়া হয় েয িটকা চkিট সmূণর্ করার জনয্ eকi ডােবর িdতীয় েডাজিট pথম েডাজ পের
4 সpাহ (eবং েকানo েkেti 42 িদেনর েবিশ পের নয়) iেনাkেলট করা হয়।
eিট aতয্n

tপূণর্ েয সেবর্াtম pিতেরাধক pিতিkয়া aজর্েনর জনয্ িdতীয় েডাজিট iেনাkেলেটড করা হয়।

আপিন যিদ িdতীয় েডােজর জনয্ aয্াপেয়nেমnিটেত িফের েযেত ভু েল যান তেব দয়া কের আপনার ডাkার বা
িটকা েকেndর সােথ েযাগােযাগ ক ন েযখােন pথম েডাজ েদoয়া হেয়িছল।
িkিনকয্ািল pাসি ক iিমuেনাসেpিসভ aবsার মানুেষর মেধয্, eকিট ভাল iিমuন pিতিkয়া িনি ত করার জনয্
িdতীয় েডােজর কমপেk 28 িদন পের eকিট aিতিরk েডাজ aনুমান করা হয়। ভয্াকিসেনর আেরকিট েডাজ
(বুsার েডাজ) pাpবয়sেদর

তর েরােগর ঝুঁ িকেত বা সংkমেণর ঝুঁ িকর ঝুঁ িকেতo িটকা েদoয়া েযেত

পাের, েশষ িটকা েদoয়ার anত পাঁচ মাস পর।
ei ভয্াকিসনিট ভয্াকিসেনর aিতিরk েডাজ িহসােব বা িটকার বুsার েডাজ িহসােব বয্বহার করা েযেত পাের,
pাথিমক িটকাকরণ চk িনিবর্েশেষ (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Janssen)।
ei ভয্াকিসনিট 60 বছেরর কম বয়সী বয্িkেদর মেধয্ িম ভয্াকিসেনশন চk সmn করেত বয্বহার করা
েযেত পাের যারা iিতমেধয্ 8-12 সpােহর মেধয্ Vaxzevria ভয্াকিসেনর pথম েডাজ েপেয়েছন। ei বয্বহারিট
ভয্াকিসেনর iি ত িলর মেধয্ anভুর্ k নয়, িকn iতালীয় েমিডিসন eেজিn (AIFA) ei বয্বহােরর aনুমিত
েদয় eবং ei ভয্াকিসনিট 600 বছেরর কম বয়সী বয্িkেদর জনয্ তািলকায় রেয়েছ যারা আেগ "Vaxzevria"
েপেয়িছল, আiন নmর 648/961 aনুযায়ী eবং েরফােরn নং সহ মntণালেয়র সাkর্ লার aনুযায়ী। 002624611/06/2021-DGPRE।
সাmpিতক িkিনকাল েডটা pকােশর মাধয্েম ei aনুেমাদনিট সmব হেয়িছল eকিট ভাল aয্ািnবিড pিতিkয়া
eবং িম চk িটকা েদoয়ার পের পিরচািলত পা র্ pিতিkয়া pদশর্ন কের।
আপিন ei িটকা eবং ু ভয্াকিসন বা জাতীয় ভয্াকিসন pিতেরাধ পিরকlনার aনয্ িটকা েপেত পােরন।
লাiভ-eেটনুেয়েটড ভয্াকিসন বয্তীত।

আiন নং 648/96 ডাkারেদর eমন oষুধ বয্বহার করার aনুমিত েদয় যা eকিট িনিদর্ েরােগর িচিকৎসায় কাযর্কর o িনরাপদ বেল
pমািণত হেয়েছ, িকn েয েলা েসi িনিদর্ েথরািপর জনয্ aনুেমািদত নয়, জাতীয় sাsয্ বয্বsার খরেচ।

1

সmাবয্ পা র্ pিতিkয়া
সমs ভয্াকিসেনর মেতা, ei ভয্াকিসনিট পা র্ pিতিkয়া সৃি

করেত পাের, যিদo সবাi e িল েদখায় না। যিদ

আপিন aয্ালািজর্জিনত pিতিkয়ার িনmিলিখত লkণ িলর মেধয্ েকানিট aনুভব কেরন তেব জ ির িচিকৎসা
সহায়তা pেয়াজন:


ajান বা হালকা মাথা লাগেছ



হাটর্িবট পিরবতর্ ন



াসক



িনঃ ােসর দুবর্লতা



घरघराहट



িজhা, মুখ বা গলা ফু েল যাoয়া



আমবাত বা ফু সkিড়



বিম বিম ভাব বা বিম বিম ভাব



েপট বয্থা

aনয্ েকান পা p
র্ িতিkয়া েদখা িদেল আপনার ডাkােরর সােথ েযাগােযাগ ক ন। ei anভুর্ k হেত পাের:

খুব সাধারণ পা র্ pিতিkয়া (10 জেনর মেধয্ 1 জেনরo েবিশ pভাব েফলেত পাের):










বগেল েফালা/বয্াথা
মাথাবয্থা
বিম বিম ভাব
বিম
েপশী, জেয়n িল eবং কড়ােত বয্থা
iনেজকশন সাiেট বয্থা বা েফালাভাব
চরম kািn েবাধ
ঠাnা লাগা
jর

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



ফু সkিড়
iনেজকশন সাiেট লালেচ বা আমবাত (িকছু িকছু েkেt e েলা iনেজকশেনর িকছু সময় পর হেত পাের)

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


iনেজকশন সাiেট চু লকািন

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






asায়ী eকতরফা েফিসয়াল য্ািকড পkাঘাত (েবেলর পkাঘাত)
মুেখর েফালাভাব (মুেখর েফালা েরাগীেদর েkেt েদখা েযেত পাের যােদর মুেখর কসেমিটক iনেজকশন
রেয়েছ)
মাথা েঘারা
sশর্ বা সংেবদনশীলতা hাস

aজানা (uপলb েডটা েথেক ি েকােয়িn aনুমান করা যায় না):



াসকে র সােথ

তর eলািজর্ pিতিkয়া (aয্ানািফলয্ািkস)

বিধর্ত সংেবদনশীলতা বা aসিহ ু তার pিতেরাধ kমতা pিতিkয়া (aিত সংেবদনশীলতা)



হােটর্র pদাহ (মােয়াকাডর্াiিটস) বা
ধড়ফড় বা বুেক বয্থা হেত পাের

দেয়র বাiেরর আsরেণর pদাহ (েপিরকাডর্াiিটস) যা

াসক ,

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 িরেপািটর্ং িসেsেমর মাধয্েমo পা র্ pিতিkয়া িল
(https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse)

সরাসির

িরেপাটর্

করেত

পােরন

ei ভয্াকিসেন যা রেয়েছ
সিkয় পদাথর্িট eকিট aয্ািn-কেরানভাiরাস -19 eমআরeনe ভয্াকিসন।
aনয্ানয্ uপাদান িল হ'ল িলিপড eসeম -102, েকােলেsরল, 1,2-িডেsেরােয়ল-eসeন-িgসারল -3ফসেফােকািলন (িডeসিপিস), 1,2-ডাiমাiিরsয়ল-যর্াক-িgসারল -3-িমেথািজ পিলিথন gাiেকাল -2000
(িপiিজ 2000 িডeমিজ),
েমটামল,
েমটামল হাiে ােkারাiড, eিসিটক aয্ািসড, েসািডয়াম aয্ািসেটট
াiহাiে ট, সুেkাজ eবং iiনেজকশন জনয্ জল।

