শিশু এবং শিশিোরশের জন্য COVID-19
ভ্যোিশিন্: শিতোমোতো এবং অশভ্ভ্োবিশের
জন্য তথ্য
শেষ আপডেট: 10 জানু যারী 2022
COVID-19 ভ্যাকসিনটি 5 বছর বা তার শবসে বযিী বযসিডের জনয অনু ড াসেত এবং িু পাসরে করা হয। 5 বছর বা তার ববশি বয়সী শিশুদের জন্য
COVID-19 ভ্যাকশসন্ বেওয়ার অ্যাপদয়ন্টদেন্ট এখন্ উপলব্ধ।
Spikevax (Moderna) 12 বছর বা তার ববশি বয়সী বযশিদের জন্য অ্ন্ু দোশেত এবং সু পাশরি করা হয়। এটি বতত োদন্ 6 বেদক 11 বছর বয়সী শিশুদের
জন্য েূ লযায়ন্ করা হদে।

কিন্ শিশু এবং শিশিোরশের ভ্যোিশিন্ কেওযো উশিত?
শিশু এবং শকদিার-শকদিারীদের COVID-19 এর শবরুদে ভ্যাকশসন্ বন্ওয়ার অ্দন্ক কারণ রদয়দছ, যার েদযয রদয়দছ:
•
•
•
•
•
•

তাদের COVID-19-এর সংক্রেণ বেদক রক্ষা করা
তাদের খু ব অ্সু স্থ, েীর্তদেয়ােী পার্শ্তপ্রশতশক্রয়া বা েীর্ত বকাশভ্ড হওয়ার ঝুুঁ শক হ্রাস করা
তাদের স্কুদল শিদর বযদত সাহাযয করা
তাদের পশরবার এবং বন্ধুদের সাদে পু ন্ঃসংদযাগ
েলগত বখলাযু লা, কন্সাদটত যাওয়া এবং ভ্রেদণর েদতা কাজগুদলা করদত তাদের শিশরদয় আন্া এবং
সম্প্রোদয় ভ্াইরাদসর শবস্তারদক যীর কদর।

COVID-19 এর শবরুদে ভ্যাকশসন্ বেওয়া তাদের সু রক্ষা বেয়:
•
•
•
•

পশরবার
বন্ধুবান্ধব
সহপাঠী, এবং
িতীর্থ।
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COVID-19 ভ্যোিশিন্ িীভ্োশব িোজ িশর?
COVID-19 ভ্যাকশসন্গুশল োন্ু ষদক COVID-19-এ খু ব অ্সু স্থ হওয়া বেদক শবরত রাখদত পাদর। আপশন্ যশে এটির সংস্পদিত আদসন্ তদব ভ্যাকশসন্গুশল
আপন্ার িরীরদক COVID-19 বেদক পশরত্রাণ বপদত প্রশিক্ষণ বেয়।
Pfizer এবং Moderna ভ্যাকশসদন্ বকাদন্া লাইভ্ ভ্াইরাস োদক ন্া এবং আপন্াদক COVID-19 শেদত পাদর ন্া।

তোশের ভ্যোিশিন্ কেওযোর িশর িী আিো িরো যোয
প্রেে বডাজ বেওয়ার প্রায় 2 বেদক 3 সপ্তাহ পদর ভ্যাকশসন্টি COVID-19 বেদক োন্ু ষদক রক্ষা করদত শুরু কদর।
এই কারদণই আপন্ার সন্তাদন্র জন্য শন্রাপে োকাটা গুরুত্বপূ ণত এবং:
•
•
•
•

ভ্াল স্বাস্থযশবশয অ্ন্ু িীলন্ করুন্, বযেন্ তাদের হাত বযায়া
অ্ন্য বলাদকদের বেদক 1.5 শেটার দূদর রাখু ন্
জনি াডবডের জনয িী া অনু িরণ করুন, এবং
তাদের প্রদয়াজন্ হদল কখন্ এবং কীভ্াদব শবশেন্ন করদত হদব তা বুঝুন্।

তোশের শি িোর্শ্বপ্রশতশিযো হশব?
আপন্ার শিশু ভ্যাকশসন্ বেওয়ার পদর শকছু পার্শ্তপ্রশতশক্রয়া অ্ন্ু ভ্ব করদত পাদর। ববশিরভ্াগ পার্শ্তপ্রশতশক্রয়া কদয়ক শেদন্র ববশি স্থায়ী হয় ন্া এবং তারা
বকাদন্া সেসযা ছাডাই সু স্থ হদয় যায়। ভ্যাকশসন্ বেওয়ার সাযারণ প্রশতশক্রয়াগুশলর েদযয রদয়দছ:
•
•
•

বযাোযু ি হাত
অ্ল্প জ্বর
োোবযো

যশে আপন্ার সন্তাদন্র উপসগত সম্পদকত আপন্ার বকাদন্া উদেগ োদক, তাহদল আপশন্ www.health.gov.au এ আরও তেয বপদত পাদরন্ বা কল করদত
পাদরন্ National Coronavirus Helpline-এ 1800 020 080 ন্ম্বদর । বোভ্াষী পশরদষবার জন্য, 131 450 ন্ম্বদর কল করুন্ এবং National
Coronavirus Helpline-এর জন্য শজজ্ঞাসা করুন্৷
আপন্ার সন্তাদন্র ভ্যাকশসন্ বন্ওয়ার আদগ আপশন্ আপন্ার ডািার বা স্বাস্থযদসবা বপিাোদরর সাদে COVID-19 ভ্যাকশসন্ সম্পদকত আপন্ার বয বকান্ও
উদেগ বা প্রশ্ন শন্দয় আদলাচন্া করদত পাদরন্।

আমোর িন্তোন্ কিোন্ ভ্যোিশিন্ িোশব?
5 বেদক 11 বছর বয়সী শিশুদের এবং 12 বছর বা তার ববশি বয়দসর বলাদকদের জন্য COVID-19 ভ্যাকশসন্র শকছু পােতকয রদয়দছ।
5 বেদক 11 বছর বয়সী শিশুরা 8 (আট)সপ্তাদহর বযবযাদন্ 2 বডাজ ভ্যাকশসন্ পাদব। শবদিষ পশরশস্থশতদত এটিদক ন্ূ যন্তে 3 সপ্তাদহ বছাট করা বযদত পাদর।
5 বেদক 11 বছর বয়সী শিশুদের জন্য বডাজ 12 বছর বা তার ববশি বয়দসর বলাদকদের বডাজ এর এক তৃ তীয়াংি।
12 বছর বা তার ববশি বয়সী শিশুরা 3 বেদক 6 সপ্তাদহর বযবযাদন্ 2 বডাজ ভ্যাকশসন্ পাদব।

তোশের শিতীয অযোিশযন্টশমন্ট মশন্ রোখশবন্
এটি গুরুত্বপূ ণথ শে আপনার িন্তানডক ভ্যাকসিডনর দুটি শোজ শেন শেওযা হয, কারণ সিতীয শোজটি COVID-19 এর সবরুডে িম্পূ ণথ িু রক্ষা প্রোন কডর
এবং িু রক্ষা েীর্থকাল স্থাযী হয তা সনসিত কডর।
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িম্মশত
অ্শভ্ভ্াবকদের তাদের সন্তাদন্র ভ্যাকশসন্ বেওয়ার জন্য সম্মশত শেদত বলা হদত পাদর।
সাযারণভ্াদব, একজন্ শিশুর শপতাোতা বা আইন্ী অ্শভ্ভ্াবদকর কাদছ ভ্যাকশসন্ বেওয়ার জন্য সম্মশত বেওয়ার ক্ষেতা রদয়দছ। শকছু বেট বা
বটশরদটাশরদত, বয়স্ক শকদিার-শকদিারীরা তাদের শন্জস্ব সম্মশত প্রোন্ করদত সক্ষে হদত পাদর।
আপন্ার সন্তাদন্র COVID-19 ভ্যাকশসন্ তাদের ইশেউন্াইদজিন্ শহশি বেটদেদন্ট বরকডত করা হদব। আপন্ার সন্তাদন্র বয়স 14 বছর বা তার ববশি হদল,
বগাপন্ীয়তার কারদণ আপশন্ আর তাদের অ্দিশলয়ান্ ইশেউন্াইদজিন্ বরকডত অ্যাদেস করদত পারদবন্ ন্া। আপন্ার সম্মশত োকদল আপশন্ তাদের
ভ্যাকশসন্োদন্র ইশতহাদসর শববৃ শত বপদত পাদরন্। আরও তেয Services Australia-এর োযযদে পাওয়া যায়
https://www.servicesaustralia.gov.au/how-to-get-immunisation-history-statement

আরও তথ্য
COVID-19 ভ্যাকশসন্ সম্পদকত আরও তদেযর জন্য, www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages এ যান্ বা 1800 020 080 ন্ম্বদর
National Coronavirus Helpline-এ কল করুন্। বোভ্াষী পশরদষবার জন্য, 131 450 ন্ম্বদর কল করুন্ এবং National Coronavirus Helpline-এর
জন্য শজজ্ঞাসা করুন্।
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