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আপনার শৈশুর জন্য মনজাল ম্রে রূশপ ফু্ টিকার শনরাপত্া  
অরিেরাংশ সছজে সমজয়ররা এই সেেরাে স্রে রূরপ ফু্জয়র টিেরাজে খুবই ভরাজেরাভরাজব সহ্য েরজি পরাজর রেন্তু িরাজের মজি্য সেউ  
সেউ হয়জিরা পরার্শ্ব প্রিররিয়রা অেুভব েরজি পরাজরে। পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরার রবষজয় আরও রবস্রাররি িথ্য েরােরার েে্য অেুগ্রহ েজর  
www.sharegoodtimesnotflu.co.uk বরা টিেরার সরাজথ প্েরাে েররা সপজশন্ট ইেফরজমশে রেফজেটটি সেখুে।

যরে আপরে সেরাে পরার্শ্ব প্রিররিয়রা অেুভব েজরে িরাহজে আপেরার ডরাক্রার, ফরামশ্বরারসস্ট বরা েরাজসশ্বর সরাজথ েথরা বেুে। এজি এমে সেে সম্রারবি 
পরার্শ্ব প্রিররিয়রা ও অন্তভুশ্ব ক্ রজয়জছ সযগুজেরা সে প্যরাজেজের রেফজেজট িরারেেরাভুক্ েররা হয় রে। www.mhra.gov.uk/yellowcard-এ 
রিজয় ইজয়জেরা েরাডশ্ব  রকিজমর মরাি্যজম আপরে সররাসরর পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরা সে ররজপরাটশ্ব  েরজি পরাজরে। পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরা সে ররজপরাটশ্ব  েজর 
আপরে এই ওষুজির রেররাপত্রার রবষজয় আজররা িথ্য প্েরাে েরজি সরাহরায্য েরজছে।

এই টিকা শকভানব মদওো হে?

www.sharegoodtimesnotflu.co.uk 

এেেে েরাসশ্ব বরা ডরাক্রার েরাজের ফুজটরায় এেটি 
পরািেরা প্রারস্টে টিউজবর টিপ ররাজখে। 

েরাজের রভিজর গুুঁরড় গুুঁরড় সফরাুঁ টরার রমস্ট 
স্রে েররা হয়। 

িরার পর েরাজের অে্য ফুজটরায় আবরার এেই  
প্ররিয়রা পুেররায় েররা হয়। 

যরে সেরাে রশশু সে সেেরাে স্রে রূরপ ফু্জয়র টিেরা গ্রহণ েররার েে্য অজযরাি্য বজে িণ্য েররা হয় 
িরাহজে িরাজের রবেল্প রহজসজব ইেজেেশজের মরাি্যজম টিেরা সেয়রার প্স্রাব সেওয়রা হজব।

যরে আপরে সেরাে পরার্শ্ব প্রিররিয়রা অেুভব েজরে িরাহজে আপেরার ডরাক্রার, ফরামশ্বরারসস্ট বরা েরাজসশ্বর সরাজথ েথরা বেুে। এজি এমে সেে সম্রারবি পরার্শ্ব প্রিররিয়রা ও 
অন্তভুশ্ব ক্ রজয়জছ সযগুজেরা সে প্যরাজেজের রেফজেজট িরারেেরাভুক্ েররা হয় রে। www.mhra.gov.uk/yellowcard এ রিজয় ইজয়জেরা েরাডশ্ব  রকিজমর মরাি্যজম 

আপরে সররাসরর পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরা সে ররজপরাটশ্ব  েরজি পরাজরে। পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরা সে ররজপরাটশ্ব  েজর আপরে এই ওষুজির রেররাপত্রার রবষজয় আজররা িথ্য প্েরাে 
েরজি সরাহরায্য েরজছে।  

আপেরার সন্তরােজে সযরাি্য বজে িণ্য েররা হয় রেেরা িরা েরােরার েে্য আপেরার ডরাক্রার, েরাসশ্ব বরা ফরামশ্ব রা রসস্ট-এর সজগে েথরা বেুে। 

যরে এেটি র শশুজে সেেরাে স্রে ফু্ টিেরা গ্রহণ েররার েে্য সযরাি্য বজে িণ্য েরা েররা হয় িরাহজে িরাজেরজে এেটি রবেল্প ইেজেেশজের মরাি্যজম টিেরা গ্রহণ েররার প্স্রাব সেওয়রা সযজি পরাজর। 
এই প্চরারপত্রটি হজছে স্রাস্্য পররজষবরার সপশরাে ীব ীজের েে্য যরা িরাররা বরাবরা-মরাজের অথবরা অরভভরাবেজের প্েরাে েরজি পরাজরে। িজব এটরা টিেরার সজগে প্েরাে েররা সপজশন্ট ইেফরজমশে 
রেফজেজটর পররবজিশ্ব  ব্যবহরার েররার েে্য  েয়।

ফু্ আক্ান্ত হবার 
আনেই একটি 

অ্যাপনেন্টন�ন্ট 
বুক করুন 



ফু্ বনা� সাধারণ সশদষি  কাশৈ 
ফু্ এবং সরািরারণ সরেশ্ব  েরারশর েক্ষণগুজেরা এেই রেজমর হয় সুিররাং সেবে েক্ষজণর রভরত্জি এজের মজি্য পরাথশ্বে্য 
েররা েঠিে হজি পরাজর।প্েৃিপজক্ষ এগুজেরা আেরােরা-আেরােরা ভরাইররাসেরেি সররাি এবং সরািরারণ সরেশ্ব  েরারশর িুেেরায় 
ফু্ অজেে সবরশ খরাররাপ হজি পরাজর এবং েক্ষণগুজেরাও আজররা িীব্র হজি পরাজর রেন্তু সরেশ্ব  েরারশ’র সক্ষজত্র েক্ষণগুজেরা 
সরািরারণি অজেে হরােেরা হয়। ফু্ আরিরান্ত সছজে-সমজয়জের মজি্য সখেরািুেরা েররার শরক্ বরা ইছেরা থরােজব েরা এবং িরাররা 
সরািরারজণর সচজয় অজেে সবরশ রবছরােরায় শুজয় থরােজি চরাইজব। সরেশ্ব  েরারশ আরিরান্ত সেরাে ব্যরক্’র েরাে সথজে সরািরারণি 
সরেশ্ব  বইজি থরাজে েিুবরা িরার েরাে বন্ধ থরাজে। 

সরািরারণর েরারশ সরেশ্ব র েরারজণ সেরাে মরাররাত্মে স্রাস্্য সমস্যরা সেখরা সেয় েরা। ফু্জয়র সক্ষজত্র রেন্তু উপজরর সটরবজে উরলিরখি 
েক্ষণগুজেরা ছরাড়রাও রেছু রেছু সছজে সমজয়জের সক্ষজত্র মরাররাত্বে সমস্যরার সৃরটি হজি পরাজর যরার মজি্য সবেেরােয়ে েরাজের 
সংরিমণ, িীব্র ব্রঙ্রাইটিস এবং রেউজমরারেয়রার মিে সমস্যরা েরড়ি রজয়জছ।

আ�ার শৈশু মক ফু্ মেনক মকন সুরশষিত রাখা 
দরকার? 
রশশু এবং িরার পররবরার উভজয়র েে্য ফু্ খুবই েটিের হজি পরাজর – সুস্ হজয় উঠজি ৭ রেে পযশ্বন্ত সময় 
েরািজি পরাজর, যরার অথশ্ব হে সয েরাে সথজে ছুটি সেয়রার েরেরার হজব এবং রশশুজের সেখরাজশরােরার েে্য 
আজয়রারেি ব্যবস্রাগুজেরা ও এর ফজে প্ভরারবি হজব।

এেটি অি্যয়জের মরাি্যজম সেখরা সিজছ সয অে্য সেরাে বয়জসর সছজে সমজয়জের িুেেরায় ৫ বছজরর সচজয় 
েম বয়সী সছজে সমজয়জেরজে ফু্জয়র েে্য সম্বি সবরশ হরাসপরািরাজে ভরিশ্ব  েরজি হয়। 

সছজে-সমজয়ররা খুবই সহজে ফু্ ছড়রাজি পরাজর – এই সররািটি এে রশশু সথজে আজরে রশশু পযশ্বন্ত এবং 
পররবরাজর মরাজে ও ছড়রাজি পরাজর।

আপেরার রশশু সে ফু্জয়র টিেরা রেজয় আপরে িরাজের সুররক্ষি থরােজি সরাহরায্য েরজছে এবং আপেরার এই 
পেজক্ষজপর ফজে ফু্ ভরাইররাস ছড়রাজেরার সম্রাবেরা আজররা অজেে সবরশ েঠিে হজয় যরাজব।

ফু্ মেনক সুরশষিত োকার জন্য সাশলোনা আপনার শৈশু মক 

টিকা শদন
ফু্জয়র টিেরা আপেরার রশশু সে িরার স্রাভরারবে সররাি প্রিরক্ষরার ক্ষমিরা িজড় িুেজি সরাহরায্য েজর, যরাজি েজর ফু্জয়র 
ভরাইররাসগুজেরার সংস্পজশশ্ব আসজে সস আজররা সবরশ ভরাজেরাভরাজব সসই সংরিমজণর রবরুজধে েড়জি পরারজব। 

সযজহিু ফু্জয়র ভরাইররাসগুজেরা খুবই চরােরাে এবং রিমরািি পররবরিশ্ব ি হজি থরাজে সসজহিু প্রি বছর রবর্ স্রাস্্য সংস্রা (ওয়রার্শ্ব  
সহেথ অরিেরাইজেশে) (ডরাব্লুএইচও) সুপরাররশ েজর সয আিরামী ফু্ সমৌসজমর েে্য ফু্জয়র টিেরায় সেরাে সেরাে িরজের 
ভরাইররাজসর স্রেেগুজেরা সে ব্যবহরার েররা উরচি –সেেেরা টিেরাগুজেরা সে অজেে আজি সথজে তিরর েজর ররাখজি হয়। এর অথশ্ব 
হে সয আপেরার রশশুর প্রি বছর েিুে ফু্জয়র টিেরা েরেরার হজব।

বরািরাবরজণ সেরাে িরজের ফু্জয়র ভরাইররাজসর প্জেরাপ রজয়জছ এবং টিেরায় েী আজছ িরাজের মজি্য েিটরা ভরাজেরা সমে হয় িরার উপর 
রভরত্ েজর বছজর – বছজর ফু্জয়র টিেরা’র েরাযশ্বেরাররিরা পররবরিশ্ব ি হয়। ২০১৩ সরাজে যজব সথজে েরাযশ্বরিমটি শুরু েররা হজয়জছ িজব 
সথজে পরাবরেে সহেথ ইংে্যরান্ড (রপএইচই) রিমরািি তশশব ইেফু্জয়ঞ্রা টিেরা সপ্রাগ্ররামর এেটি অংশ রহজসজব সেেরাে স্রে রূরপ 
ফু্জয়র টিেরা সেওয়রার সুপরাররশ েজর এজসজছ।

ইংে্যরাজন্ড 2019/20 সমৌসুজম, কুিজে (ররজসপশে এবং ইয়রার 1-6)  4,764,192 সযরাি্য সছজে-সমজয়জের 
মজি্য 2,876,531 সছজে-সমজয়জেরজে ইেফু্জয়ঞ্রার টিেরা সেওয়রা হজয়রছে।* এর অথশ্ব হজছে 
সয 2018/19 (ররজসপশে এবং ইয়রার 1-5) সরাজে 60.8%-এর িুেেরায় এই গ্রুজপর 60.4% 
সযরাি্য সছজে-সমজয়জেরজে টিেরা সেওয়রা হজয়রছে। 

রেরপ’র সরােশ্ব রাররজি টিেরা সেওয়রা হয় এমে সেে 2-3 বছর বয়সী রশশুজের সক্ষজত্র 
অেুমরারেি েররা হয় সয 2019/20 সমৌসুজম 1,346,654 সযরাি্য সছজে-সমজয়জের 
মজি্য 590,041 সছজে-সমজয়জেরজে ইেফু্জয়ঞ্রার টিেরা* সেওয়রা হজয়রছে। এর 
অথশ্ব হজছে সয এই গ্রুজপ 43.8% সযরাি্য সছজে-সমজয়জেরজে টিেরা সেওয়রা 
হজয়রছে। এর িুেেরায় 2018/19 সরাজে 44.9% সে টিেরা সেওয়রা হজয়রছে। 

*উরলিরখি সংখ্যরার িণেরায় এমে সেে সছজে সমজয়ররা শরারমে রজয়জছ যরাররা হয় সেেরাে স্রে রূরপ 
টিেরা সপজয়জছ েিুবরা সেেরাে স্রে রূরপ টিেরা গ্রহণ েররার েে্য অজযরাি্য বজে িণ্য হওয়রার েরারজণ 
ইেজেেশজের মরাি্যজম টিেরাটি গ্রহণ েজরজছ।

সনকেত এবং লষিণ

লষিণ কত দ্রুত মদখা মদে

জ্বর 

ব্যরাথরা 

েরাুঁ পুরে

ক্রারন্ত/দুবশ্বেিরা

হরাুঁ রচ / েরাে বন্ধ

িেরা ব্যরাথরা 

বুজে অস্রস্, েরারশ

মরাথরা ব্যরাথরা

ফু্ সশদষি  কাশৈ

আকশমিক ধীনর ধীনর 

সরািরারণ রবরে 

সরািরারণ হরােেরা 

সবশ সরািরারণ অসরািরারণ 

সরািরারণ েখেও েখেও

েখেও েখেও সরািরারণ

েখেও েখেও সরািরারণ

সরািরারণ হরােেরা সথজে মরােরারর

সরািরারণ রবরে



ফু্ বনা� সাধারণ সশদষি  কাশৈ 
ফু্ এবং সরািরারণ সরেশ্ব  েরারশর েক্ষণগুজেরা এেই রেজমর হয় সুিররাং সেবে েক্ষজণর রভরত্জি এজের মজি্য পরাথশ্বে্য 
েররা েঠিে হজি পরাজর।প্েৃিপজক্ষ এগুজেরা আেরােরা-আেরােরা ভরাইররাসেরেি সররাি এবং সরািরারণ সরেশ্ব  েরারশর িুেেরায় 
ফু্ অজেে সবরশ খরাররাপ হজি পরাজর এবং েক্ষণগুজেরাও আজররা িীব্র হজি পরাজর রেন্তু সরেশ্ব  েরারশ’র সক্ষজত্র েক্ষণগুজেরা 
সরািরারণি অজেে হরােেরা হয়। ফু্ আরিরান্ত সছজে-সমজয়জের মজি্য সখেরািুেরা েররার শরক্ বরা ইছেরা থরােজব েরা এবং িরাররা 
সরািরারজণর সচজয় অজেে সবরশ রবছরােরায় শুজয় থরােজি চরাইজব। সরেশ্ব  েরারশ আরিরান্ত সেরাে ব্যরক্’র েরাে সথজে সরািরারণি 
সরেশ্ব  বইজি থরাজে েিুবরা িরার েরাে বন্ধ থরাজে। 

সরািরারণর েরারশ সরেশ্ব র েরারজণ সেরাে মরাররাত্মে স্রাস্্য সমস্যরা সেখরা সেয় েরা। ফু্জয়র সক্ষজত্র রেন্তু উপজরর সটরবজে উরলিরখি 
েক্ষণগুজেরা ছরাড়রাও রেছু রেছু সছজে সমজয়জের সক্ষজত্র মরাররাত্বে সমস্যরার সৃরটি হজি পরাজর যরার মজি্য সবেেরােয়ে েরাজের 
সংরিমণ, িীব্র ব্রঙ্রাইটিস এবং রেউজমরারেয়রার মিে সমস্যরা েরড়ি রজয়জছ।

আ�ার শৈশু মক ফু্ মেনক মকন সুরশষিত রাখা 
দরকার? 
রশশু এবং িরার পররবরার উভজয়র েে্য ফু্ খুবই েটিের হজি পরাজর – সুস্ হজয় উঠজি ৭ রেে পযশ্বন্ত সময় 
েরািজি পরাজর, যরার অথশ্ব হে সয েরাে সথজে ছুটি সেয়রার েরেরার হজব এবং রশশুজের সেখরাজশরােরার েে্য 
আজয়রারেি ব্যবস্রাগুজেরা ও এর ফজে প্ভরারবি হজব।

এেটি অি্যয়জের মরাি্যজম সেখরা সিজছ সয অে্য সেরাে বয়জসর সছজে সমজয়জের িুেেরায় ৫ বছজরর সচজয় 
েম বয়সী সছজে সমজয়জেরজে ফু্জয়র েে্য সম্বি সবরশ হরাসপরািরাজে ভরিশ্ব  েরজি হয়। 

সছজে-সমজয়ররা খুবই সহজে ফু্ ছড়রাজি পরাজর – এই সররািটি এে রশশু সথজে আজরে রশশু পযশ্বন্ত এবং 
পররবরাজর মরাজে ও ছড়রাজি পরাজর।

আপেরার রশশু সে ফু্জয়র টিেরা রেজয় আপরে িরাজের সুররক্ষি থরােজি সরাহরায্য েরজছে এবং আপেরার এই 
পেজক্ষজপর ফজে ফু্ ভরাইররাস ছড়রাজেরার সম্রাবেরা আজররা অজেে সবরশ েঠিে হজয় যরাজব।

ফু্ মেনক সুরশষিত োকার জন্য সাশলোনা আপনার শৈশু মক 

টিকা শদন
ফু্জয়র টিেরা আপেরার রশশু সে িরার স্রাভরারবে সররাি প্রিরক্ষরার ক্ষমিরা িজড় িুেজি সরাহরায্য েজর, যরাজি েজর ফু্জয়র 
ভরাইররাসগুজেরার সংস্পজশশ্ব আসজে সস আজররা সবরশ ভরাজেরাভরাজব সসই সংরিমজণর রবরুজধে েড়জি পরারজব। 

সযজহিু ফু্জয়র ভরাইররাসগুজেরা খুবই চরােরাে এবং রিমরািি পররবরিশ্ব ি হজি থরাজে সসজহিু প্রি বছর রবর্ স্রাস্্য সংস্রা (ওয়রার্শ্ব  
সহেথ অরিেরাইজেশে) (ডরাব্লুএইচও) সুপরাররশ েজর সয আিরামী ফু্ সমৌসজমর েে্য ফু্জয়র টিেরায় সেরাে সেরাে িরজের 
ভরাইররাজসর স্রেেগুজেরা সে ব্যবহরার েররা উরচি –সেেেরা টিেরাগুজেরা সে অজেে আজি সথজে তিরর েজর ররাখজি হয়। এর অথশ্ব 
হে সয আপেরার রশশুর প্রি বছর েিুে ফু্জয়র টিেরা েরেরার হজব।

বরািরাবরজণ সেরাে িরজের ফু্জয়র ভরাইররাজসর প্জেরাপ রজয়জছ এবং টিেরায় েী আজছ িরাজের মজি্য েিটরা ভরাজেরা সমে হয় িরার উপর 
রভরত্ েজর বছজর – বছজর ফু্জয়র টিেরা’র েরাযশ্বেরাররিরা পররবরিশ্ব ি হয়। ২০১৩ সরাজে যজব সথজে েরাযশ্বরিমটি শুরু েররা হজয়জছ িজব 
সথজে পরাবরেে সহেথ ইংে্যরান্ড (রপএইচই) রিমরািি তশশব ইেফু্জয়ঞ্রা টিেরা সপ্রাগ্ররামর এেটি অংশ রহজসজব সেেরাে স্রে রূরপ 
ফু্জয়র টিেরা সেওয়রার সুপরাররশ েজর এজসজছ।

ইংে্যরাজন্ড 2019/20 সমৌসুজম, কুিজে (ররজসপশে এবং ইয়রার 1-6)  4,764,192 সযরাি্য সছজে-সমজয়জের 
মজি্য 2,876,531 সছজে-সমজয়জেরজে ইেফু্জয়ঞ্রার টিেরা সেওয়রা হজয়রছে।* এর অথশ্ব হজছে 
সয 2018/19 (ররজসপশে এবং ইয়রার 1-5) সরাজে 60.8%-এর িুেেরায় এই গ্রুজপর 60.4% 
সযরাি্য সছজে-সমজয়জেরজে টিেরা সেওয়রা হজয়রছে। 

রেরপ’র সরােশ্ব রাররজি টিেরা সেওয়রা হয় এমে সেে 2-3 বছর বয়সী রশশুজের সক্ষজত্র 
অেুমরারেি েররা হয় সয 2019/20 সমৌসুজম 1,346,654 সযরাি্য সছজে-সমজয়জের 
মজি্য 590,041 সছজে-সমজয়জেরজে ইেফু্জয়ঞ্রার টিেরা* সেওয়রা হজয়রছে। এর 
অথশ্ব হজছে সয এই গ্রুজপ 43.8% সযরাি্য সছজে-সমজয়জেরজে টিেরা সেওয়রা 
হজয়রছে। এর িুেেরায় 2018/19 সরাজে 44.9% সে টিেরা সেওয়রা হজয়রছে। 

*উরলিরখি সংখ্যরার িণেরায় এমে সেে সছজে সমজয়ররা শরারমে রজয়জছ যরাররা হয় সেেরাে স্রে রূরপ 
টিেরা সপজয়জছ েিুবরা সেেরাে স্রে রূরপ টিেরা গ্রহণ েররার েে্য অজযরাি্য বজে িণ্য হওয়রার েরারজণ 
ইেজেেশজের মরাি্যজম টিেরাটি গ্রহণ েজরজছ।

সনকেত এবং লষিণ

লষিণ কত দ্রুত মদখা মদে

জ্বর 

ব্যরাথরা 

েরাুঁ পুরে

ক্রারন্ত/দুবশ্বেিরা

হরাুঁ রচ / েরাে বন্ধ

িেরা ব্যরাথরা 

বুজে অস্রস্, েরারশ

মরাথরা ব্যরাথরা

ফু্ সশদষি  কাশৈ

আকশমিক ধীনর ধীনর 

সরািরারণ রবরে 

সরািরারণ হরােেরা 

সবশ সরািরারণ অসরািরারণ 

সরািরারণ েখেও েখেও

েখেও েখেও সরািরারণ

েখেও েখেও সরািরারণ

সরািরারণ হরােেরা সথজে মরােরারর

সরািরারণ রবরে



ফু্ বনা� সাধারণ সশদষি  কাশৈ 
ফু্ এবং সরািরারণ সরেশ্ব  েরারশর েক্ষণগুজেরা এেই রেজমর হয় সুিররাং সেবে েক্ষজণর রভরত্জি এজের মজি্য পরাথশ্বে্য 
েররা েঠিে হজি পরাজর।প্েৃিপজক্ষ এগুজেরা আেরােরা-আেরােরা ভরাইররাসেরেি সররাি এবং সরািরারণ সরেশ্ব  েরারশর িুেেরায় 
ফু্ অজেে সবরশ খরাররাপ হজি পরাজর এবং েক্ষণগুজেরাও আজররা িীব্র হজি পরাজর রেন্তু সরেশ্ব  েরারশ’র সক্ষজত্র েক্ষণগুজেরা 
সরািরারণি অজেে হরােেরা হয়। ফু্ আরিরান্ত সছজে-সমজয়জের মজি্য সখেরািুেরা েররার শরক্ বরা ইছেরা থরােজব েরা এবং িরাররা 
সরািরারজণর সচজয় অজেে সবরশ রবছরােরায় শুজয় থরােজি চরাইজব। সরেশ্ব  েরারশ আরিরান্ত সেরাে ব্যরক্’র েরাে সথজে সরািরারণি 
সরেশ্ব  বইজি থরাজে েিুবরা িরার েরাে বন্ধ থরাজে। 

সরািরারণর েরারশ সরেশ্ব র েরারজণ সেরাে মরাররাত্মে স্রাস্্য সমস্যরা সেখরা সেয় েরা। ফু্জয়র সক্ষজত্র রেন্তু উপজরর সটরবজে উরলিরখি 
েক্ষণগুজেরা ছরাড়রাও রেছু রেছু সছজে সমজয়জের সক্ষজত্র মরাররাত্বে সমস্যরার সৃরটি হজি পরাজর যরার মজি্য সবেেরােয়ে েরাজের 
সংরিমণ, িীব্র ব্রঙ্রাইটিস এবং রেউজমরারেয়রার মিে সমস্যরা েরড়ি রজয়জছ।

আ�ার শৈশু মক ফু্ মেনক মকন সুরশষিত রাখা 
দরকার? 
রশশু এবং িরার পররবরার উভজয়র েে্য ফু্ খুবই েটিের হজি পরাজর – সুস্ হজয় উঠজি ৭ রেে পযশ্বন্ত সময় 
েরািজি পরাজর, যরার অথশ্ব হে সয েরাে সথজে ছুটি সেয়রার েরেরার হজব এবং রশশুজের সেখরাজশরােরার েে্য 
আজয়রারেি ব্যবস্রাগুজেরা ও এর ফজে প্ভরারবি হজব।

এেটি অি্যয়জের মরাি্যজম সেখরা সিজছ সয অে্য সেরাে বয়জসর সছজে সমজয়জের িুেেরায় ৫ বছজরর সচজয় 
েম বয়সী সছজে সমজয়জেরজে ফু্জয়র েে্য সম্বি সবরশ হরাসপরািরাজে ভরিশ্ব  েরজি হয়। 

সছজে-সমজয়ররা খুবই সহজে ফু্ ছড়রাজি পরাজর – এই সররািটি এে রশশু সথজে আজরে রশশু পযশ্বন্ত এবং 
পররবরাজর মরাজে ও ছড়রাজি পরাজর।

আপেরার রশশু সে ফু্জয়র টিেরা রেজয় আপরে িরাজের সুররক্ষি থরােজি সরাহরায্য েরজছে এবং আপেরার এই 
পেজক্ষজপর ফজে ফু্ ভরাইররাস ছড়রাজেরার সম্রাবেরা আজররা অজেে সবরশ েঠিে হজয় যরাজব।

ফু্ মেনক সুরশষিত োকার জন্য সাশলোনা আপনার শৈশু মক 

টিকা শদন
ফু্জয়র টিেরা আপেরার রশশু সে িরার স্রাভরারবে সররাি প্রিরক্ষরার ক্ষমিরা িজড় িুেজি সরাহরায্য েজর, যরাজি েজর ফু্জয়র 
ভরাইররাসগুজেরার সংস্পজশশ্ব আসজে সস আজররা সবরশ ভরাজেরাভরাজব সসই সংরিমজণর রবরুজধে েড়জি পরারজব। 

সযজহিু ফু্জয়র ভরাইররাসগুজেরা খুবই চরােরাে এবং রিমরািি পররবরিশ্ব ি হজি থরাজে সসজহিু প্রি বছর রবর্ স্রাস্্য সংস্রা (ওয়রার্শ্ব  
সহেথ অরিেরাইজেশে) (ডরাব্লুএইচও) সুপরাররশ েজর সয আিরামী ফু্ সমৌসজমর েে্য ফু্জয়র টিেরায় সেরাে সেরাে িরজের 
ভরাইররাজসর স্রেেগুজেরা সে ব্যবহরার েররা উরচি –সেেেরা টিেরাগুজেরা সে অজেে আজি সথজে তিরর েজর ররাখজি হয়। এর অথশ্ব 
হে সয আপেরার রশশুর প্রি বছর েিুে ফু্জয়র টিেরা েরেরার হজব।

বরািরাবরজণ সেরাে িরজের ফু্জয়র ভরাইররাজসর প্জেরাপ রজয়জছ এবং টিেরায় েী আজছ িরাজের মজি্য েিটরা ভরাজেরা সমে হয় িরার উপর 
রভরত্ েজর বছজর – বছজর ফু্জয়র টিেরা’র েরাযশ্বেরাররিরা পররবরিশ্ব ি হয়। ২০১৩ সরাজে যজব সথজে েরাযশ্বরিমটি শুরু েররা হজয়জছ িজব 
সথজে পরাবরেে সহেথ ইংে্যরান্ড (রপএইচই) রিমরািি তশশব ইেফু্জয়ঞ্রা টিেরা সপ্রাগ্ররামর এেটি অংশ রহজসজব সেেরাে স্রে রূরপ 
ফু্জয়র টিেরা সেওয়রার সুপরাররশ েজর এজসজছ।

ইংে্যরাজন্ড 2019/20 সমৌসুজম, কুিজে (ররজসপশে এবং ইয়রার 1-6)  4,764,192 সযরাি্য সছজে-সমজয়জের 
মজি্য 2,876,531 সছজে-সমজয়জেরজে ইেফু্জয়ঞ্রার টিেরা সেওয়রা হজয়রছে।* এর অথশ্ব হজছে 
সয 2018/19 (ররজসপশে এবং ইয়রার 1-5) সরাজে 60.8%-এর িুেেরায় এই গ্রুজপর 60.4% 
সযরাি্য সছজে-সমজয়জেরজে টিেরা সেওয়রা হজয়রছে। 

রেরপ’র সরােশ্ব রাররজি টিেরা সেওয়রা হয় এমে সেে 2-3 বছর বয়সী রশশুজের সক্ষজত্র 
অেুমরারেি েররা হয় সয 2019/20 সমৌসুজম 1,346,654 সযরাি্য সছজে-সমজয়জের 
মজি্য 590,041 সছজে-সমজয়জেরজে ইেফু্জয়ঞ্রার টিেরা* সেওয়রা হজয়রছে। এর 
অথশ্ব হজছে সয এই গ্রুজপ 43.8% সযরাি্য সছজে-সমজয়জেরজে টিেরা সেওয়রা 
হজয়রছে। এর িুেেরায় 2018/19 সরাজে 44.9% সে টিেরা সেওয়রা হজয়রছে। 

*উরলিরখি সংখ্যরার িণেরায় এমে সেে সছজে সমজয়ররা শরারমে রজয়জছ যরাররা হয় সেেরাে স্রে রূরপ 
টিেরা সপজয়জছ েিুবরা সেেরাে স্রে রূরপ টিেরা গ্রহণ েররার েে্য অজযরাি্য বজে িণ্য হওয়রার েরারজণ 
ইেজেেশজের মরাি্যজম টিেরাটি গ্রহণ েজরজছ।
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এনএইচএস শৈৈব ম�ৌসু�ী ফু্ টিকাদাননর ম্াগ্া�

আপনার শৈশু শক তার বাশ ষ্িক ফু্নের টিকা গ্হণ 
কনরনে? এই টিকা আপনার শৈশু মক ফু্ মেনক 

সুরশষিত রাখনত সাহায্য কনর।

প্রায়ই বরাচ্রাররা খুবই সহজে এজে অপরজে এবং পররবরাজরর মরাজে ফু্ ছড়রায়। 

জন্য একটি শবনা�ূল্য মনজাল ম্রে রূশ প ফু্নের টিকা লভ্য রনেনে
www.ShareGoodTimesNotFlu.co.uk

ফু্ এবং টিকাদাননর শব্নে আনরা জানার  
জন্য আপশন www.sharegoodtimesnotflu.co.uk  

মত ‘এ নাইটস মটল’ মদখনত পানরন। 
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প্স্তুিেরারে এবং সরবররাহেরারী এটি একটি মনজাল ম্রে, মকান ইননজকৈন নে

আপনার শৈশুর জন্য মনজাল ম্রে রূশপ ফু্ টিকার শনরাপত্া  
অরিেরাংশ সছজে সমজয়ররা এই সেেরাে স্রে রূরপ ফু্জয়র টিেরাজে খুবই ভরাজেরাভরাজব সহ্য েরজি পরাজর রেন্তু িরাজের মজি্য সেউ  
সেউ হয়জিরা পরার্শ্ব প্রিররিয়রা অেুভব েরজি পরাজরে। পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরার রবষজয় আরও রবস্রাররি িথ্য েরােরার েে্য অেুগ্রহ েজর  
www.sharegoodtimesnotflu.co.uk বরা টিেরার সরাজথ প্েরাে েররা সপজশন্ট ইেফরজমশে রেফজেটটি সেখুে।

যরে আপরে সেরাে পরার্শ্ব প্রিররিয়রা অেুভব েজরে িরাহজে আপেরার ডরাক্রার, ফরামশ্বরারসস্ট বরা েরাজসশ্বর সরাজথ েথরা বেুে। এজি এমে সেে সম্রারবি 
পরার্শ্ব প্রিররিয়রা ও অন্তভুশ্ব ক্ রজয়জছ সযগুজেরা সে প্যরাজেজের রেফজেজট িরারেেরাভুক্ েররা হয় রে। www.mhra.gov.uk/yellowcard-এ 
রিজয় ইজয়জেরা েরাডশ্ব  রকিজমর মরাি্যজম আপরে সররাসরর পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরা সে ররজপরাটশ্ব  েরজি পরাজরে। পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরা সে ররজপরাটশ্ব  েজর 
আপরে এই ওষুজির রেররাপত্রার রবষজয় আজররা িথ্য প্েরাে েরজি সরাহরায্য েরজছে।

এই টিকা শকভানব মদওো হে?

www.sharegoodtimesnotflu.co.uk 

এেেে েরাসশ্ব বরা ডরাক্রার েরাজের ফুজটরায় এেটি 
পরািেরা প্রারস্টে টিউজবর টিপ ররাজখে। 

েরাজের রভিজর গুুঁরড় গুুঁরড় সফরাুঁ টরার রমস্ট 
স্রে েররা হয়। 

িরার পর েরাজের অে্য ফুজটরায় আবরার এেই  
প্ররিয়রা পুেররায় েররা হয়। 

যরে সেরাে রশশু সে সেেরাে স্রে রূরপ ফু্জয়র টিেরা গ্রহণ েররার েে্য অজযরাি্য বজে িণ্য েররা হয় 
িরাহজে িরাজের রবেল্প রহজসজব ইেজেেশজের মরাি্যজম টিেরা সেয়রার প্স্রাব সেওয়রা হজব।

যরে আপরে সেরাে পরার্শ্ব প্রিররিয়রা অেুভব েজরে িরাহজে আপেরার ডরাক্রার, ফরামশ্বরারসস্ট বরা েরাজসশ্বর সরাজথ েথরা বেুে। এজি এমে সেে সম্রারবি পরার্শ্ব প্রিররিয়রা ও 
অন্তভুশ্ব ক্ রজয়জছ সযগুজেরা সে প্যরাজেজের রেফজেজট িরারেেরাভুক্ েররা হয় রে। www.mhra.gov.uk/yellowcard এ রিজয় ইজয়জেরা েরাডশ্ব  রকিজমর মরাি্যজম 

আপরে সররাসরর পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরা সে ররজপরাটশ্ব  েরজি পরাজরে। পরার্শ্ব প্রিররিয়রাগুজেরা সে ররজপরাটশ্ব  েজর আপরে এই ওষুজির রেররাপত্রার রবষজয় আজররা িথ্য প্েরাে 
েরজি সরাহরায্য েরজছে।  

আপেরার সন্তরােজে সযরাি্য বজে িণ্য েররা হয় রেেরা িরা েরােরার েে্য আপেরার ডরাক্রার, েরাসশ্ব বরা ফরামশ্ব রা রসস্ট-এর সজগে েথরা বেুে। 

যরে এেটি র শশুজে সেেরাে স্রে ফু্ টিেরা গ্রহণ েররার েে্য সযরাি্য বজে িণ্য েরা েররা হয় িরাহজে িরাজেরজে এেটি রবেল্প ইেজেেশজের মরাি্যজম টিেরা গ্রহণ েররার প্স্রাব সেওয়রা সযজি পরাজর। 
এই প্চরারপত্রটি হজছে স্রাস্্য পররজষবরার সপশরাে ীব ীজের েে্য যরা িরাররা বরাবরা-মরাজের অথবরা অরভভরাবেজের প্েরাে েরজি পরাজরে। িজব এটরা টিেরার সজগে প্েরাে েররা সপজশন্ট ইেফরজমশে 
রেফজেজটর পররবজিশ্ব  ব্যবহরার েররার েে্য  েয়।

ফু্ আক্ান্ত হবার 
আনেই একটি 

অ্যাপনেন্টন�ন্ট 
বুক করুন 


