
আমার িশ�র �কািভড-19 �কা� �কন �নওয়া উিচত?

৩ িডেস�র, ২০২১

�কা� িশ�েদর �কািভড-19 �থেক অসু� হওয়া �িতেরাধ করেত সাহায� কের।
যিদও �কািভড-19 এর সং�ামণ িশ�েদর ��ে� অেপ�াকৃতভােব মদৃ,ু তেব িকছু িশ� ��তর অসু� হেয়
পড়েত পাের এবং তােদর হাসপাতােল ভিত�  হওয়ার �েয়াজন হেত পাের বা দীঘ�-�ময়াদী জ�লতা হেত পাের।
িকছু িশ�র �কািভড-19 �থেক মতুৃ�ও হেয়েছ ।

�কা� �কািভড-19 এর সং�মণ কিমেয় জনসমাজেক সুর�া �দয়।
আপনার িশ� �ক এই �কা� িদেয় আপিন আপনার পিরবার ও জনসমােজর �সই মানষুেদর �ক ভাইরাস এর
সং�মণ �থেক বাঁচােবন যােদর �কািভড-19 �থেক ��তর অসু�তা হেত পাের (�বীণ এবং দবু�ল
�রাগ-�িতেরাধ �মতাস�� বা ইিমউেনাকে�ামাইজড ব�ি�)

�কািভড-19 �কা� িক িশ�েদর এইমহূুেত�  �হণ করা সিত�ই �েয়াজন?
হ�াঁ। �কািভড-19 সং�মেণর ঝঁুিক এখনও �বশী। যত শী� িশ�রা �কা� �হণ করেব, তত �বশী
তারা সুরি�ত হেব।

আমার ৫-১১ (5-11) বছর বয়সী িশ�� �কািভড-19 এর �কান �কা�
পােব?
কানাডায় ৫-১১ (5-11) বছর বয়সী িশ�রা ফাইজার-বােয়াএনেটক (Pfizer-BioNtech) �কা�র
এক� �ছাট �ডাজ (১০ মাইে�া�াম, �যটা িকেশার-িকেশারী এবং �া�বয়�েদর জন� �যই �ডাজ�
ব�বহার করা হয় তার এক-তৃতীয়াংশ) পােব। �ছাট �ডাজ� িশ�েদর ��ে� ভােলা কাজ কের কারণ
তােদর �া�বয়�েদর �চেয় অেপ�াকৃত শি�শালী �রাগ-�িতেরাধ �মতা রেয়েছ। তােদর দ�ু
�ডােজর �েয়াজন হেব।

�কািভড-19 �কা� িক িশ�েদর জন� িনরাপদ?
�হ�থ ক�ানাডা, ব� িব�ানী এবং গেবষেকরা উপল� িচিকৎসা-স��ীয় �মাণ য�সহকাের খিতেয়
�দেখেছন এবং তােদর �কা�র িনরাপ�া স�েক�  বড় ধরেনর �কােনা উে�গ �নই। �কািভড-19
�কা�র সবেচেয় সাধারণ পা��-�িতি�য়া অন�ান� �কায় �য ধরেনর মদৃ ুপা��-�িতি�য়া হয়
�স�েলার মতন, �যমন ইে�কশন  �ােন ব�াথা, �াি�, শরীের ব�াথা, মাথাব�াথা, �র, এবং শীত শীত
লাগা। কেয়কিদন পর এইসব পা��-�িতি�য়া ভােলা হেয় যায়।

িবরল ��ে�, �কািভড-19 �কা� �হণ করার পর িকছু িকেশার-িকেশারী এবং �া�বয়�
ত�ণ-ত�ণী �দিপে�র মাংসেপিশর �দােহ (মাইওকাড� াই�স - myocarditis) বা �দিপে�র
বাইেরর আ�রেণর �দােহ (�পিরকাডাই�স - pericarditis) ভুেগেছন; তােদর অিধকাংশই
কেয়কিদেনর মেধ� সু� হেয় �গেছন। ৫-১১ (5-11) বছর বয়সী িশ�েদর গেবষণায় �দখা �গেছ �য
িশ�রা �কািভড-19 �কা� �হণ কেরেছ, তােদর মেধ� �দিপে�র �দাহ (হাট�  ইনে�েমশন - heart
inflammation) সং�া� �কােনা ঘটনা িছল না। �কািভেড অসু� হওয়ার কারেণ �দিপে� �দাহ
হওয়ার স�াবনা �কা�র �চেয় অেনক �বশী।

�কােনা �মাণ �নই �য �কািভড-19 এর �কােনা �কা �জনন �মতা বা ফা�� িল� সং�া� সমস�া বা
অন�ান� দীঘ�-�ময়াদী সমস�া সৃি� কের। �কািভড-19 �কা�িল িজনগত উপাদােনর (িডএনএ -
DNA) পিরবত� ন কের না।



�কািভড-19 �কা� িশ�েদর সু� থাকেত সাহায� করেত পাের যােত তারা
�ুেল থাকেত পাের এবং তােদর ব�ুেদর সােথ সময় কাটােত পাের। যত
শী� স�ব আপনার িশ�েক �কা �দান ক�ন।

আমরা আশা কির �য আপিন এই বেুল�ন� উপকারী বেল মেন করেবন! আমােদর আেবদন �য
আপিন এ� ব�াপকভােব �চার করেবন ও এ�েক এক� অিডও বা িভিডও ফাইল এর জন�
পা�ুিলিপ বা ি�� িহেসেব ব�বহার করেবন, অথবা এ�েক অন�ান� ভাষায় অনবুাদ কের অন�েদর
কােছ �পৗঁেছ �দেবন। দয়া কের উইেম� কেলজ হসিপটাল এবং িরিফউিজ 613 �ক কৃিত� �দান
করেবন।

তথ�� ৩ িডেস�র ২০২১ (3 িডেস�র 2021) এর অনযুায়ী স�ক


