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0038309-07/09/2022-DGPRE-DGPRE-P - বয্বহারকারী সংযুিk 2    (A02) 
 

পয্ােকজ িলফেলট: বয্বহারকারীর জনয্ তথয্ 
 

Comirnaty Original/Omicron BA.1(15/15 মাiেkাgাম)/iনেজকশন জনয্ িবcরুণ জনয্ েডাজ ঘনীভূত 

12 বছর েথেক pাpবয়s eবং িকেশার-িকেশারীরা 
COVID-19 mRNA ভয্াকিসন (িনuিkoসাiড পিরবিতর্ ত) 

tozinameran/riltozinameran 
 
 

ei oষুধিট aিতিরk পযর্েবkেণর িবষয়। eিট নতুন িনরাপtা তথয্ dত সনাk করার aনমুিত েদেব। আপিন েপেত 
পােরন েকােনা পা র্ pিতিkয়া িরেপাটর্  কের সাহাযয্ করেত পােরন. িকভােব পা র্ pিতিkয়া িরেপাটর্  করেত হয় েস 
জনয্ িবভাগ 4 eর েশষ েদখনু। 
 

আপিন ei ভয্াকিসন gহণ করার আেগ ei সমs িলফেলটিট সাবধােন পড়ুন কারণ eেত আপনার জনয্ tপণূর্ 
তথয্ রেয়েছ। 

• ei িলফেলটিট রাখুন। আপিন আবার eিট পড়েত pেয়াজন হেত পাের. 
• আপনার যিদ আরo েকােনা p  থােক, আপনার ডাkার, ফামর্ািসs বা নাসর্েক িজjাসা ক ন। 

• যিদ আপিন েকান পা র্pিতিkয়া পান, আপনার ডাkার, ফামর্ািসs বা নােসর্র সােথ কথা বলনু। ei িলফেলেট 
তািলকাভুk নয় eমন সmাবয্ পা র্pিতিkয়া anভুর্k। িবভাগ নং 4 েদখুন। 

 

িক আেছ ei িলফেলেট 

1. Comirnaty Original/Omicron BA.1 িক eবং eিট িকেসর জনয্ বয্বহার করা হয় 

2. Comirnaty Original/Omicron BA.1 পাoয়ার আেগ আপনার যা জানা দরকার 

3. িকভােব Comirnaty Original/Omicron BA.1 েদoয়া হয় 

4. সmাবয্ পা র্pিতিkয়া 
5. িকভােব Comirnaty Original/Omicron BA.1 সংরkণ করেবন 

6. পয্ােকর িবষয়বs eবং aনয্ানয্ তথয্ 
 

1. Comirnaty Original/Omicron BA.1 িক eবং eিট িকেসর জনয্ বয্বহার করা হয় 

Comirnaty Original/Omicron BA.1 হল eকিট ভয্াকিসন যা SARS-CoV-2 dারা সৃ  COVID-19 pিতেরােধ 
বয্ব ত হয়। eিট 12 বছর বা তার েবিশ বয়েসর pাpবয়s eবং িকেশার-িকেশারীেদর েদoয়া হয়। 

Comirnaty Original/Omicron BA.1 ধুমাt েসi বয্িkেদর জনয্ যারা আেগ COVID-19 eর িব েd anত eকিট 
pাথিমক িটকা gহণ কেরেছন। 

ভয্াকিসনিট iিমuন িসেsমেক (শরীেরর pাকৃিতক pিতরkা) aয্ািnবিড eবং রkকিণকা ৈতির কের যা ভাiরােসর 
িব েd কাজ কের, তাi COVID-19 eর িব েd সুরkা েদয়। 

Comirnaty Original/Omicron BA.1-e েরাগ pিতেরাধ kমতা ৈতিরর জনয্ ভাiরাস থােক না eবং তাi eিট 
আপনােক COVID-19 িদেত পাের না। 
 

2. Comirnaty Original/Omicron BA.1 পাoয়ার আেগ আপনার যা জানা দরকার 
 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 েদoয়া uিচত নয় 

• যিদ আপনার সিkয় পদাথর্ বা ei oষুেধর aনয্ েকােনা uপাদােন aয্ালািজর্  থােক (িবভাগ 6 e তািলকাভুk) 
 
পবূর্ সতকর্ীকরণ eবং সাবধানতা 
আপিন ভয্াকিসন gহণ করার আেগ আপনার ডাkার, ফামর্ািসs বা নােসর্র সােথ কথা বলনু যিদ: 
• aনয্ েকানo ভয্াকিসন iনেজকশন েদoয়ার পের বা aতীেত আপনােক Comirnaty েদoয়ার পের আপনার কখনo 

তর aয্ালািজর্ র pিতিkয়া বা াসক  হেয়েছ। 

• আপিন িটকা েদoয়ার pিkয়া সmেকর্  নাভর্ াস েবাধ করেছন বা েকােনা সুi iনেজকশেনর পের কখনo ajান 
হেয় েগেছন। 
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• আপনার eকিট তর aসsুতা বা uc jেরর সংkমণ রেয়েছ। যাiেহাক, আপনার যিদ হালকা jর বা সিদর্-
কািশর মেতা uপেরর াসনালীেত সংkমণ থােক তেব আপিন আপনার িটকা িনেত পােরন। 

• আপনার রkপােতর সমসয্া আেছ, আপিন সহেজi kত ৈতির কেরন বা আপিন রk জমাট বাঁধা pিতেরাধ করার 
জনয্ eকিট oষুধ বয্বহার কেরন। 

• eiচআiিভ সংkমেণর মেতা েরাগ বা কিটর্ েকােsরেয়েডর মেতা oষুধ যা আপনার েরাগ pিতেরাধ kমতােক 
pভািবত কের তার কারেণ আপনার দবুর্ল iিমuন িসেsম রেয়েছ। 

 
Comirnaty িটকা েদoয়ার পের মােয়াকাডর্ াiিটস ( দিপে র েপশীর pদাহ) eবং েপিরকাডর্ াiিটস (হােটর্ র বাiেরর 
আsরেণর pদাহ) হoয়ার ঝঁুিক েবেড় যায় (িবভাগ 4 েদখুন)। ei aবsা িল িটকা েদoয়ার মাt কেয়ক িদেনর 
মেধয্ িবকাশ করেত পাের eবং pাথিমকভােব 14 িদেনর মেধয্ ঘেট। িdতীয় িটকা েদoয়ার পের e িল pায়শi 
পিরলিkত হয় eবং pায়শi al বয়s পু ষেদর মেধয্। িটকা েদoয়ার পের, আপনার মােয়াকাডর্ াiিটস eবং 
েপিরকাডর্ াiিটেসর লkণ িলর িবষেয় সতকর্  হoয়া uিচত, েযমন াসক , ধড়ফড় eবং বেুক বয্থা, eবং ei িল ঘটেল 
aিবলেm িচিকtসার পরামশর্ েনoয়া uিচত। 
 
েযেকােনা ভয্াকিসেনর মেতা, Comirnaty Original/Omicron BA.1 যারা eিট gহণ কের তােদর সmণূর্ েপ রkা করেত 
পাের না eবং আপিন কতkণ সুরিkত থাকেবন তা জানা েনi। 
 
Comirnaty Original/Omicron BA.1-eর কাযর্কািরতা eমন েলােকেদর মেধয্ কম হেত পাের যারা iিমuেনা 
কমেpামাiজড। ei েkেt, আপনােক COVID-19 pিতেরােধ সহায়তা করার জনয্ শারীিরক সতকর্ তা বজায় রাখা 
uিচত। uপরn, আপনার ঘিন  পিরিচিতেদর uপযুk িহসােব িটকা েদoয়া uিচত। আপনার ডাkােরর সােথ uপযkু 
পৃথক সুপািরশ আেলাচনা ক ন। 
 

িশ রা 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15/15 মাiেkাgাম)/ iনেজকশেনর জনয্ িবcরুেণর জনয্ েডাজ ঘনীভূত 12 
বছেরর কম বয়সী িশ েদর জনয্ সুপািরশ করা হয় না। 
 

aনয্ানয্ oষুধ eবং Comirnaty 

আপনার ডাkার বা ফামর্ািসsেক বলনু যিদ আপিন বয্বহার করেছন, সmpিত বয্বহার কেরেছন বা aনয্ েকােনা oষুধ 
বয্বহার করেত পােরন বা সmpিত aনয্ েকােনা ভয্াকিসন েপেয়েছন। 
 

গভর্ াবsা eবং বুেকর দধু খাoয়ােনা 
আপিন যিদ গভর্ বতী হন বা মেন কেরন আপিন গভর্ বতী হেত পােরন, তাহেল ei িটকা েনoয়ার আেগ আপনার 
ডাkার, নাসর্ বা ফামর্ািসsেক বলনু। 
 

গভর্ াবsায় Comirnaty Original/Omicron BA.1‐eর বয্বহার সmিকর্ ত েকানo তথয্ eখনo পাoয়া যায়িন। যাiেহাক, 
িdতীয় eবং তৃতীয় ৈtমািসেক pাথিমকভােব aনেুমািদত কিমরনািট ভয্াকিসেনর মাধয্েম িটকা েনoয়া গভর্ বতী 
মিহলােদর কাছ েথেক pচুর পিরমােণ তথয্ গভর্ াবsা বা নবজাত িশ র uপর েনিতবাচক pভাব েদখায়িন। pথম 
ৈtমািসেক িটকা েদoয়ার পের গভর্ াবsা বা নবজাত িশ র uপর pভাব সmেকর্  তথয্ সীিমত হেলo, গভর্ পােতর ঝঁুিকেত 
েকানo পিরবতর্ ন েদখা যায়িন। Comirnaty Original/Omicron BA.1 গভর্ াবsায় বয্বহার করা েযেত পাের। 
বেুকর দধু খাoয়ােনার সময় Comirnaty Original/Omicron BA.1‐eর বয্বহার সmিকর্ ত েকানo তথয্ eখনo পাoয়া 
যায়িন। যাiেহাক, বেুকর দধু খাoয়ােনা নবজাতক/িশ র uপর েকান pভাব pতয্ািশত নয়। pাথিমকভােব aনেুমািদত 
Comirnaty ভয্াকিসেনর সােথ িটকা েদoয়ার পের sনয্পান করােনা মিহলােদর েথেক পাoয়া তেথয্ বেুকর দধু খাoয়ােনা 
নবজাতক/িশ েদর েkেt িব প pভােবর ঝঁুিক েদখা যায় িন। Comirnaty Original/Omicron BA.1 বেুকর দধু 
খাoয়ােনার সময় বয্বহার করা েযেত পাের। 
 

াiিভং eবং েমিশন বয্বহার 
িবভাগ 4 e uিlিখত িটকাদােনর িকছু pভাব (সmাবয্ পা র্pিতিkয়া) সামিয়কভােব আপনার গািড় চালােনা বা 
েমিশন বয্বহার করার kমতােক pভািবত করেত পাের। আপিন গািড় চালােনা বা েমিশন বয্বহার করার আেগ ei 
pভাব িল বn না হoয়া পযর্n aেপkা ক ন। 
 



3 

3. িকভােব Comirnaty Original/Omicron BA.1 েদoয়া হয় 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 আপনার uপেরর বা র eকিট েপশীেত 0.3 mL iনেজকশন িহসােব েদoয়া হয়। 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 eকিট COVID‐19 ভয্াকিসেনর সাmpিতকতম েডাজ েদoয়ার কমপেk 3 মাস পের 
েদoয়া েযেত পাের। 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 ধুমাt েসi বয্িkেদর জনয্ িনেদর্ িশত যারা আেগ COVID‐19‐eর িব েd anত 
eকিট pাথিমক িটকা gহণ কেরেছন। 
বsুার েডাজ eর জনয্ েযাগয্তা eবং সময় সmেকর্  আপনার sাsয্েসবা pদানকারীর সােথ aনgুহ কের েচক ক ন। 
 

12 বছর বা তার েবিশ বয়সী বয্িkেদর pাথিমক িটকাদান েকােসর্র িবsািরত জানার জনয্, aনgুহ কের Comirnaty 

30 মাiেkাgাম/ iনেজকশেনর জনয্ েডাজ িডসপারসন বা Comirnaty 30 মাiেkাgাম/iনেজকশন জনয্ িবcরুণ জনয্ 
েডাজ ঘনীভূত-eর পয্ােকজ িলফেলট েদখুন। 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 বয্বহার সmেকর্  আপনার যিদ আরo েকােনা p  থােক, তাহেল আপনার ডাkার, 
ফামর্ািসs বা নাসর্েক িজjাসা ক ন। 
 

4. সmাবয্ পা র্pিতিkয়া 
সমs ভয্াকিসেনর মত, Comirnaty Original/Omicron BA.1 eর পা র্pিতিkয়া হেত পাের, যিদo সবাi তা পায় না। 
 
খুব সাধারণ পা র্ pিতিkয়া: 10 জেনর মেধয্ 1 জেনর েবিশ pভািবত করেত পাের 

• iনেজকশন সাiট: বয্থা, েফালা 
• kািn 

• মাথাবয্থা 
• েপশী বয্থা 
• ঠাnা লাগা 
• সংেযােগ বয্থা 
• ডায়িরয়া 
• jর 
 
ei পা র্ pিতিkয়া িলর মেধয্ িকছু pাpবয়sেদর তুলনায় 12 েথেক 15 বছেরর িকেশার-িকেশারীেদর মেধয্ িকছুটা 
েবিশ ঘন ঘন েদখা যায়। 
 

সাধারণ পা র্ pিতিkয়া: 10 জেনর মেধয্ 1 জনেক pভািবত করেত পাের 

• iনেজকশন সাiেটর লালভাব 

• বিম বিম ভাব 

• বিম 
 
asাভািবক পা র্ pিতিkয়া: 100 জেনর মেধয্ 1 জনেক pভািবত করেত পাের 

• বিধর্ত িলm েনাড (বsুার েডাজ পের আরo ঘন ঘন েদখা যায়) 

• aসুs েবাধ 

• বা েত বয্াথা 
• aিনdা 
• iনেজকশন সাiেট চুলকািন 

• eলািজর্  pিতিkয়া েযমন ফুসkিড় বা চুলকািন 

• দবুর্ল েবাধ বা শিkর aভাব/িনdা aনভুব করা 
• kুধা কেম যাoয়া 
• aতয্ািধক ঘামা 
• রােতর ঘাম 
 

িবরল পা র্ pিতিkয়া: 1,000 জেনর মেধয্ 1 জনেক pভািবত করেত পাের 

• সামিয়ক eকতরফা মখু ঝুেল যাoয়া 
• aয্ালািজর্ র pিতিkয়া েযমন আমবাত বা মখু ফুেল যাoয়া 
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খুব িবরল পা র্ pিতিkয়া: 10,000 জেনর মেধয্ 1 জনেক pভািবত করেত পাের 

• হােটর্ র েপশীর pদাহ (মােয়াকাডর্ াiিটস) বা হােটর্ র বাiেরর আsরেণর pদাহ (েপিরকাডর্ াiিটস) যার ফেল 
াসক , ধড়ফড় বা বেুক বয্থা হেত পাের 

 
জানা েনi (uপলb তথয্ েথেক aনমুান করা যােব না) 

• তর eলািজর্  pিতিkয়া 
• িটকা েদoয়া aে র বয্াপক েফালাভাব 

• মখু ফুেল যাoয়া (েযসব েরাগীেদর মেুখর ডামর্ােটালিজকয্াল িফলার আেছ তােদর মেুখর েফালা েদখা িদেত 
পাের) 

• eকিট tেকর pিতিkয়া যা tেক লাল দাগ বা পয্াচ সৃি  কের, যা eকিট লkয্ বা "বলু-আi" eর মেতা েদখেত 
হেত পাের eবং eকিট গাঢ় লাল েকেndর চারপােশ ফয্াকােশ লাল িরং (eিরেথমা মািlফমর্) 

• tেক asাভািবক aনভূুিত, েযমন কাঁপুিন বা হামা িড় েদoয়ার aনভূুিত (পয্ােরেsিসয়া) 

• aনভূুিত বা সংেবদনশীলতা hাস, িবেশষত tেক (হাiেপাeেsিসয়া) 
 

পা র্ pিতিkয়া িরেপািটর্ ং 
আপিন যিদ েকােনা পা র্pিতিkয়া পান, আপনার ডাkার, ফামর্ািসs বা নােসর্র সােথ কথা বলনু, ei িলফেলেট 
তািলকাভুk নয় eমন সmাবয্ পা র্pিতিkয়া সহ। 

eছাড়াo আপিন iতালীয় েমিডিসন eেজিnর oেয়বসাiেটর মাধয্েম সরাসির পা র্ pিতিkয়া িরেপাটর্  করেত পােরন: 
https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse, eবং যিদ uপলb থােক তাহেল বয্াচ নmর anভুর্k 
ক ন। পা র্ pিতিkয়া িরেপাটর্  কের আপিন ei oষুেধর িনরাপtা সmেকর্  আরo তথয্ pদান করেত সাহাযয্ করেত 
পােরন। 
 

5. িকভােব Comirnaty Original/Omicron BA.1 সংরkণ করেবন 

ei oষুধিট িশ েদর দিৃ  eবং নাগােলর বাiের রাখুন। 

স য়sান, েময়াদ েশষ হoয়া eবং বয্বহার eবং পিরচালনা সmেকর্  িনmিলিখত তথয্ sাsয্েসবা েপশাদারেদর জনয্ 
uিd । 

েময়াদ েশষ হoয়ার তািরেখর পের ei oষুধিট বয্বহার করেবন না যা শk কাগেজ বলা আেছ eবং "Scad" েলেবল 
করা আেছ। েময়াদ েশষ হoয়ার তািরখিট েসi মােসর েশষ িদনেক েবাঝায়। 

-90 িডিg েসলিসয়াস েথেক -60 িডিg েসলিসয়ােস ি েজ সংরkণ ক ন। 

আেলা েথেক রkা করার জনয্ মলূ পয্ােকেজ সংরkণ ক ন। 

-90 °C েথেক -60 °C তাপমাtায় ভয্াকিসন িহমািয়ত করা হেব। িহমািয়ত ভয্াকিসন pািpর পের হয় -90 °C েথেক -
60 °C বা 2 °C েথেক 8 °C তাপমাtায় সংরkণ করা েযেত পাের। 

-90 °C েথেক -60 °C তাপমাtায় িহমািয়ত aবsায় সংরkণ করা হেল, ভয্াকিসেনর 10-িশিশর পয্াক িল 2 °C েথেক 8 

°C তাপমাtায় 6 ঘnার জনয্ গলােনা েযেত পাের বা পৃথক িশিশ িল ঘেরর তাপমাtায় (30 °েস পযর্n) গলােনা 
েযেত পাের) 30 িমিনেটর জনয্। 

eকবার ি জার েথেক সরােনা হেল, েখালা না করা িশিশিট 2 °C েথেক 8 °C তাপমাtায় 10 সpাহ পযর্n সংরkণ করা 
েযেত পাের eবং পিরবহন করা েযেত পাের; মিুdত েময়াদ েশষ হoয়ার তািরখ ("Scad") aিতkম করেব না। 
বাiেরর শk কাগজিট 2 °C েথেক 8 °C তাপমাtায় নতুন বািতল তািরখ িদেয় িচিhত করা uিচত। eকবার গলােনা 
হেল, িটকা আবার িহমািয়ত করা যােব না। 

বয্বহােরর আেগ, েখালা না করা িশিশ িল 8 °C eবং 30 °C eর মেধয্ তাপমাtায় 12 ঘnা পযর্n সংরkণ করা েযেত 
পাের। 

গলােনা িশিশ িল ঘেরর আেলার পিরিsিতেত পিরচালনা করা েযেত পাের। 

pথম পাংচােরর পের, ভয্াকিসনিট 2 °C েথেক 30 °C তাপমাtায় সংরkণ ক ন eবং 12 ঘnার মেধয্ বয্বহার ক ন, 

যার মেধয্ 6 ঘnা পযর্n পিরবহন সময় anভুর্k রেয়েছ। েকােনা aবয্ব ত ভয্াকিসন বাদ িদন। 

আপিন যিদ কণা বা িববণর্তা লkয্ কেরন তেব ei ভয্াকিসনিট বয্বহার করেবন না। 

বজর্ য্ জল বা ঘেরর বজর্ য্ িদেয় েকােনা oষধু েফেল েদেবন না। আপনার ফামর্ািসsেক িজjাসা ক ন েয oষুধ িল 
আপিন আর বয্বহার কেরন না কীভােব েফেল েদেবন। ei বয্বsা িল পিরেবশ রkা করেত সাহাযয্ করেব। 
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6. পয্ােকর িবষয়বs eবং aনয্ানয্ তথয্ 
 
Comirnaty Original/Omicron BA.1-e যা আেছ 

• সিkয় পদাথর্ হল COVID-19 mRNA ভয্াকিসন যােক বলা হয় tozinameran/riltozinameran। িশিশেত 0.3 mL 

eর 6 েডাজ রেয়েছ যার pিত েডাজ 15 মাiেkাgাম টিজনামারান eবং 15 মাiেkাgাম িরেlািজনােমরান 
(Omicron BA.1) রেয়েছ। 

• aনয্ানয্ uপাদান হল: 
 ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315) 
 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159) 
 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) 
 েকােলেsরল 

 ে ােমটামল 

 ে ােমটামল হাiে ােkারাiড 

 সুেkাজ 

 iনেজকশেনর জনয্ জল 
 

Comirnaty Original/Omicron BA.1 েদখেত েকমন eবং পয্ােকর িবষয়বs েকমন 

ভয্াকিসন হল eকিট সাদা েথেক aফ-েহায়াiট িডসেpশন (pH: 6.9 - 7.9) eকিট 2 িমিল িkয়ার িশিশেত (টাiপ I 

gাস) 6 েডােজর মািlেডাজ িশিশেত, eকিট রাবার sপার eবং eকিট ধূসর ি প-aফ pািsেকর কয্াপ eবং 
aয্ালিুমিনয়াম সীল সহ। 
 
পয্াক আকার: 10 িশিশ বা 195 িশিশ 
 
সব পয্াক মাপ বাজারজাত করা হেত পাের না. 
 

মােকর্ িটং aনেুমাদন ধারক 
BioNTech Manufacturing GmbH  
An der Goldgrube 12 
55131 Mainz 
জামর্ািন 

েফান: +49 6131 9084-0 

ফয্াk: +49 6131 9084-2121 
service@biontech.de 
 

িনমর্াতারা 
BioNTech Manufacturing GmbH  
Kupferbergterrasse 17 - 19 
55116 Mainz 
জামর্ািন 
 
Pfizer Manufacturing Belgium NV  
Rijksweg 12 
2870 Puurs 
েবলিজয়াম 
 

ei oষুধ সmেকর্  েযেকােনা তেথয্র জনয্, aনgুহ কের মােকর্ িটং aথরাiেজশন েহাlােরর sানীয় pিতিনিধর সােথ 
েযাগােযাগ ক ন: 
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ei িলফেলটিট েশষবার 09/2022 সােল সংেশািধত হেয়িছল 
 
ei oষুধিট তথাকিথত 'শতর্ াধীন aনেুমাদন' pকেlর aধীেন aনেুমািদত হেয়েছ। eর মােন হল েয ei ঔষিধ পেণয্র 
আরo pমাণ aেপkা করেছ। ei ঔষিধ পেণয্র নতুন তথয্ anত pিত বছর পযর্ােলাচনা করা হেব eবং ei 
িলফেলটিট pেয়াজন aনসুাের আপেডট করা হেব। 
 
aনয্ানয্ ভাষায় িলফেলট েপেত েমাবাiল িডভাiস িদেয় েকাডিট sয্ান ক ন। 

 
 
 
 
 
 
 

URL: www.comimatyglobal.com 
 
ei oষুেধর িবsািরত তথয্ iuেরাপীয় েমিডিসন eেজিnর oেয়বসাiেট পাoয়া যায়, http://www.ema.europa.eu/ 
 
iuেরাপীয় েমিডিসন eেজিnর oেয়বসাiেট ei িলফেলটিট iuেরাপীয় iuিনয়ন/iuেরাপীয় aথর্ৈনিতক eলাকার সব 
ভাষায় পাoয়া যায়। 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
িনmিলিখত তথয্ ধুমাt sাsয্েসবা েপশাদারেদর জনয্ uেdেশয্ করা হেয়েছ: 
 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 eর েডাজ হল 0.3 mL eবং eিট inামাসkলারভােব েদoয়া হয়। 
 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 eবং eকিট COVID-19 ভয্াকিসেনর েশষ েডাজ gহেণর মেধয্ কমপেk 3 
মােসর বয্বধান থাকা uিচত। 
 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 ধুমাt েসi বয্িkেদর জনয্ িনেদর্ িশত যারা আেগ COVID-19-eর িব েd anত 
eকিট pাথিমক িটকা gহণ কেরেছন। 


