কািভট-১৯ থেক িনেজর এবং যােদর য িনে ন
তােদর সু র ার জন িটকা িনন।
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িটকা দওয়ার মাধ েম িনেজেক, আপনার পিরবারেক এবং
এর িটকা িবনামূ েল

ােয় েদরেক সু র া িদন। কািভড-১৯
কািভড

দান করা হয় এবং যু রাে এটা এখন ব লাংেশ সহজ াপ ।

িনেজেক এবং অন েদরেক কািভড
কািভড-১৯ থেক সু র া করার সবেচেয় ভাল উপায় িটকা নওয়া।
অথবা িটকা নওয়ার িবষেয় উে গগ?
 কািভড-১৯ িটকার সু র া এবং তারা কতটা ভাল কাজ কের স
স েক আপনার ডা ার বা অন কান া েসবা েফশনােলর
সােথ কথা বলু ন।

 িটকা িবেশষ েদর কাছ থেক সরাসির জানার জন এবং আপনার
ে র উ র পাবার জন আপনার কম ল, া িবভাগ বা অন
কােনা িব
উৎেসর পৃ েপাষকতায় টাউনহল সভায় যাগ িদন।

 আপিন কীভােব িটকার তথ িব াস করেত পােরন তা স ান ক ন।
CDC.gov. থেক া তেথ র সােথ অন ান উেৎসর তেথ র তুলনা
ক ন। ( যমনঃ www.cdc.gov/coronavirus/2019
www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/vaccine-benefits.html).

 অন েদর তােদর িটকা দওয়ার অিভ তা স েক িজ াসা ক ন।
িব
সহকমী, পিরবার, ব ু বা ব বা ধমীয় নতােদর িজ াসা
ক ন কন তারা িটকা নওয়ার িস া িনেয়েছ এবং তােদর
কাথায় িটকা দওয়া হেয়িছল।

 িটকা নওয়ার পের আপিন আবার কী করা

করেত পােরন স
স েক আরও জানু ন। যােদর স ূ ণ ডাজ িটকা দওয়া হেয়েছ
তারা এমন িকছু করেত
করেত পাের যা তারা কািভড
কািভড-১৯ এর
কারেণ ব কের িদেয়িছল। িব ািরত জানেত িভিজট ক নঃ

ইিতমেধ িটকা নওয়া হেয়েছ?
হেয়েছ
আপিন ভ াকিসন চ াি য়ন হন!
হন
 আপনার পিরবার, ব ু এবং সহকমীেদর সােথ আপনার িটকা
নওয়ার অিভ তা ও কারণ শয়ার ক ন।

 অ াপেয় েমে র সময়সূ চী এবং তােদর ে র উ র
িদেয় অন েদর সহায়তা কের িটকা পেত সাহায ক ন।

 কািভড-১৯ িটকা স েক ভুল তেথ র িতি য়া িকভােব িদেবন জানু ন।

িটকা নওয়ার মাধ েম িনেজেক,
িনেজেক আপনার পিরবারেক এবং
আপনার

ােয় েদরেক সু র া িদন।

আপিন িকভােব ও কাথায় কািভড-১৯
১৯ িটকা পােবন সটা জানেত িভিজট
ক ন www.vaccines.gov.
www.vaccines.gov
আরও িব ািরত তথ জানার জন িভিজট ক নঃ
www.cdc.gov/coronavirus/2019www.cdc.gov/coronavirus/
ncov/vaccines/index.html

www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully
ncov/vaccines/fullyvaccinated.html.
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