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র্যাবিজ টিকা:
আপনাকক যা জানকে হকি

1. কেন টিো ননতে হতে?

র্যাবিজ টিকা র্যাবিজ (জলাতঙ্ক) প্রতিরো�োধ ক�রোি পোরো�।

জলোিঙ্ক একটি গুরুি� অসুস্থিো যো প্রোয় সবসময় মৃি্য যু ঘটোয়।

�্যোতবজ ভোই�োস ককন্দ্রীয় স্োয়্যিন্ত্ররোক সংক্রতমি করো�। 
ভোই�োরোস� সংস্পরো্শশে আসো� করোয়ক তিন কেরোক করোয়ক বছ� 
ধরো� উপসর্শেগুতল কিখো তিরোি পোরো� এবং এ� মরোধযু �রোয়রোছ 
প্রলোপ (তবভ্োততি), অস্োভোতবক আচ�ণ, হ্যুোলুতসরোন্শন, 
হ্োইরো্রোরো�োতবয়ো (পোতন� কেরোক ভয়), এবং অতনদ্ো (ঘ্যমরোি 
অসুতবধো), যো ককোমো এবং মৃি্য যু� তিরোক তনরোয় যোয়।

ককোরোনো সংক্রোতমি প্রোণ্রী� লোলো বো তনউ�োল টিসুযু� সংস্পরো্শশে 
এরোল মোনুষ জলোিরোঙ্ক আক্রোতি হ্রোি পোরো�, উিোহ্�ণস্রূপ, 
কোমড় বো আঁচরোড়� মোধযুরোম, এবং �্যোতবজ টিকো� সোরোে উপয্যক্ত 
তচতকৎসো পত�চযশেো নো পোওয়ো।

2. র্যানেজ টিো

তকছ্য  লোলাক যাদের জলাতদঙ্কর সংস্পদ্শশে আসার ঝঁুবক লোিব্শ, 
লোযমন যারা সম্াি্য সংক্াবমত প্াণীদের সাদে কাজ কদরন, 
তাদের জন্য যবে লোকাদনা সংস্প্শশে ঘদে োদক লোসই লোষেদরে 
র্যাবিজ প্বতদরাদে সাহায্য করার জন্য টিকা লোনওয়ার 
পরাম্শশে লোেওয়া হয়। আপতন যতি �্যোতবজ ভোই�োরোস� 
সংস্পরো্শশে আসো� ঝ্যঁ তকরোি েোরোকন:
�আপনো� 0 এবং 7 তিরোন কিওয়ো �্যোতবজ টিকো� 2টি ক�োজ 
গ্রহ্ণ ক�ো উতচি।
�আপনো� ঝ্যঁ তক� স্তরো�� উপ� তনভশে � করো�, আপনোরোক এক 
বো একোতধক �ক্ত   প�্রীক্ো ক�ো� প�োম্শশে কিওয়ো হ্রোি পোরো� 
বো প্রেম 2টি ক�োরোজ� পরো� 3 বছরো�� মরোধযু একটি ব্যস্ো� 
ক�োজ গ্রহ্ণ ক�ো� প�োম্শশে কিওয়ো হ্রোি পোরো�। আপনো� 
স্োস্থযুরোসবো প্রিোনকো�্রী আপনোরোক আ�ও তব্শি-তবব�ণ 
তিরোি পো�রোবন।

লোকাদনা ি্যবতি সংস্পদ্শশে আসার পদর লোেওয়া হদলও 
র্যাবিজ টিকা জলাতঙ্ক প্বতদরাে করদত পাদর। জলোিরোঙ্ক� 
সংস্পরো্শশে আসো� বো সম্োবযু সংস্পরো্শশে� পরো�, ক্ি স্থোনটি 
সোবোন এবং জল তিরোয় পুঙ্োনুপুঙ্ভোরোব পত�ষ্ো� ক�ো উতচি। 
যতি আপনো� স্োস্থযুরোসবো প্রিোনকো�্রী বো স্থোন্রীয় স্োস্থযু তবভোর্ 
টিকো কিওয়ো� প�োম্শশে কিন, িোহ্রোল সংস্পরো্শশে আসো� প� যি 
িোড়োিোতড় সম্ব টিকো কিওয়ো উতচি িরোব উপসর্শেগুতল শুরু 

হ্ওয়ো� আরোর্ কয ককোনও সময় কিওয়ো হ্রোল কোযশেক� হ্রোি 
পোরো�। একবো� উপসর্শেগুতল শুরু হ্রোয় কর্রোল, �্যোতবজ টিকো 
আ� জলোিঙ্ক প্রতিরো�োরোধ সহ্োয়ক হ্য় নো।
�আপতন যতি অি্রীরোি জলোিরোঙ্ক� তবরুরোধে টিকো নো তিরোয় 
েোরোকন, িোহ্রোল আপনো� 2 সপ্োরোহ্� মরোধযু 4 ক�োজ �্যোতবজ 
টিকো প্ররোয়োজন (তিন 0, 3, 7 এবং 14-কি কিওয়ো হ্য়)। 
কযতিন আপতন �্যোতবজ টিকো� প্রেম ক�োজ গ্রহ্ণ ক�রোবন 
বো িো� তিক পরো�ই আপনো� �্যোতবজ ইতমউরোনোরো্লোতবউতলন 
নোমক আরো�কটি ওষ্যধ খোওয়ো উতচি।
�আপতন যতি অি্রীরোি �্যোতবরোজ� টিকোক�ণ তনরোয় েোরোকন, 
িরোব আপনো� সংস্পরো্শশে আসো� পরো� সোধো�ণি মোত্র 2 ক�োজ 
�্যোতবজ টিকো� প্ররোয়োজন।

�্যোতবজ টিকো অনযুোনযু টিকো� মরোিো একই সমরোয় কিওয়ো কযরোি 
পোরো�।

3.  আপনার স্াস্থথ্যতেো প্রদানোরীর 
োতে েো েলুন

আপনো� টিকোক�ণ প্রিোনকো�্রীরোক বলুন যতি টিকো গ্রহ্ণকো�্রী 
বযুতক্ত/বযুতক্ত�:
� র্যাবিজ টিকার পূিশেিততী লো�াদজর পদর লোকাদনা অ্্যালার্জজির 
প্বতবক্য়া হ্রোয় েোরোক, বো িো� ককোরোনো গুরুতর, প্াণ-
সং্শয়কারী অ্্যালার্জজি োদক
� একটি েুিশেল লোরাগ প্বতদরাে ি্যিস্া োদক
� তযতন লো্লাদরাকুইন িা লো্লাদরাকুইন সম্পর্কজিত ওষুে লোসিন 
করদেন িা লোনওয়ার পবরকল্পনা করদেন
� তযতন অ্তীদত র্যাবিজ টিকা বনদয়দেন (আপনো� 
প্রিোনকো�্রীরোক জোনরোি হ্রোব আপতন কখন �্যোতবজ টিকো� 
ক�োজ তনরোয়তছরোলন)

তকছ্য  কক্রোত্র, আপনো� স্োস্থযুরোসবো প্রিোনকো�্রী একটি ভতবষযুি 
সোক্োৎ পযশেতি রুটিন (সংস্পরো্শশে আ্শো� পূরোবশে) �্যোতবজ 
টিকোক�ণ স্থতর্ি ক�ো� তসধেোতি তনরোি পোরো�ন। অেবো 
আপনো� স্োস্থযুরোসবো প্রিোনকো�্রী জলোিরোঙ্ক� তবরুরোধে আপনো� 
অনোক্রমযুিো� মোত্রো তনধশেো�রোণ� জনযু �্যোতবজ টিকো কিওয়ো� 
আরোর্ বো পরো� �ক্ত প�্রীক্ো ক�রোি পোরো�ন।
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সর্িদি-কোত্শ� মরোিো কছোটখোরোটো অসুস্থিোয় আক্রোতি বযুতক্তরোি� 
টিকো কিওয়ো কযরোি পোরো�। মোঝোত� বো গুরুি� অসুস্থ বযুতক্তরোি� 
সোধো�ণি একটি রুটিন (সংস্পরো্শশে আ্শো� পূরোবশে) �্যোতবজ 
টিকো কনওয়ো� আরোর্ সুস্থ নো হ্ওয়ো পযশেতি অরোপক্ো ক�ো উতচি। 
আপবন যবে র্যাবিজ ভাইরাদসর সংস্পদ্শশে এদস োদকন, 
তাহদল আপনার সমসামবয়ক অ্সুস্তা, গভশে ািস্া, িুদকর 
েুে খাওয়াদনা িা েুিশেল প্বতদরাে ি্যিস্া বনর্িজিদ্শদষ টিকা 
লোনওয়া উবিত।

আপনো� স্োস্থযুরোসবো প্রিোনকো�্রী আপনোরোক আ�ও িেযু তিরোি 
পো�রোবন।

4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়ার ঝঁুনে

� �্যোতবজ টিকো কিওয়ো� পরো� ইনরোজক্শরোন� স্থোরোন বযুেো, 
লোলভোব, ক�োলোভোব বো চ্য লকোতন, এবং মোেোবযুেো, বতম বতম 
ভোব, কপরোট বযুেো, কপ্শ্রী বযুেো, বো মোেো কঘো�ো ঘটরোি পোরো�।
� কখনও কখনও ব্যস্ো� ক�োরোজ� পরো� আমবোি, জরোয়রোটে বযুেো 
বো জ্ব� হ্য়।

কলোরোক�ো কখনও কখনও টিকোক�ণ সহ্ তচতকৎসো-সম্বন্্রীয় 
পধেতিসমূরোহ্� পরো� অজ্োন হ্রোয় যোয়। আপতন যতি মোেো কঘো�ো 
অনুভব করো�ন বো িৃষ্টি্শতক্ত� পত�বিশে ন হ্য় বো কোরোন� মরোধযু ্শব্দ 
হ্রোি েোরোক িোহ্রোল আপনো� প্রিোনকো�্রীরোক িো জোনোন।

কযরোকোন ওষ্যরোধ� মরোিোই, ককোরোনো টিকো� মো�োত্মক অযুোলোর্জদি� 
প্রতিতক্রয়ো, অনযুোনযু গুরুি� আঘোি বো মৃি্য যু� কো�ণ হ্ওয়ো� খ্যব 
প্রিযুতি সম্োবনো �রোয়রোছ।

5.  যনদ কোতনা গুরুের েমেথ্যা হয় োহতল 
েী হতে?

টিকো প্রোপ্ বযুতক্ত তলিতনক কছরোড় চরোল যোওয়ো� পরো� একটি 
অযুোলোর্জদি� প্রতিতক্রয়ো ঘটরোি পোরো�। আপতন যতি ককোরোনো 
গুরুি� অযুোলোর্জদি� প্রতিতক্রয়ো� লক্ণ কিরোখন (আমোবোি, ম্যখ 
এবং র্লো �্য রোল যোওয়ো, শ্োস তনরোি অসুতবধো, দ্রুি হৃিস্পন্দন, 
মোেো কঘো�ো বো িুবশেলিো), িোহ্রোল 9-1-1 নম্বরো� কল করুন এবং 
বযুতক্তটিরোক তনকটস্থ হ্োসপোিোরোল তনরোয় যোন।

আপনো� উরোবেরোর্� অনযুোনযু লক্ণগুতল� জনযু, আপনো� 
স্োস্থযুরোসবো প্রিোনকো�্রীরোক কল করুন।

প্রতিকূল প্রতিতক্রয়োগুতল টিকো� প্রতিকূল ঘটনো� ত�রোপোটিশেং 
তসরোস্ম (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এ� কোরোছ ত�রোপোটশে  ক�ো উতচি। সোধো�ণি আপনো� 
স্োস্থযুরোসবো প্রিোনকো�্রী এই ত�রোপোটশে টি িোরোয়� ক�রোবন, অেবো 
আপতন তনরোজই এটি ক�রোি পোরো�ন। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরোয়বসোইরোট যোন বো 1-800-822-7967 নম্বরো� কল 
করুন। VAERS শুধ্যমোত্র প্রতিতক্রয়ো ত�রোপোটশে  ক�ো� জনযু, এবং 
VAERS কমমী সিসযু�ো তচতকৎসো-সম্বন্্রীয় প�োম্শশে কিন নো।

6. আনম নেভাতে আরও জানতে পানর?

�আপনো� স্োস্থযুরোসবো প্রিোনকো�্রীরোক তজজ্োসো করুন।
�আপনো� স্থোন্রীয় বো কস্রোট� স্োস্থযু তবভোরোর্ কল করুন।
� টিকো� পযুোরোকজ সতনিরোব্শসমূহ্ এবং অতিত�ক্ত িরোেযু� 
জনযু খোিযু এবং ওষ্যধ প্র্শোসন (Food and Drug 
Administration, FDA) এ� ওরোয়বসোইট www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ যোন।
� ক�োর্ তনয়ন্ত্রণ ও প্রতিরো�োধ ককরোন্দ� সোরোে কযোর্োরোযোর্ করুন 
(Centers for Disease Control and Prevention, 
CDC):
-কল করুন 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 
অেবো

- www.cdc.gov/rabies -এ CDC-এ�জলোিঙ্ক-সংক্রোতি
ওরোয়বসোইটকিখ্যন
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http://www.vaers.hhs.gov
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
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