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স্মলপক্স/মাঙ্কিপক্স-এর টিকা (JYNNEOS™): 
আপনাকক যা জানকে হকে

1. কেন টিো ননতে হতে?

স্মলপক্স/মাঙ্কিপক্স-এর টিকা (JYNNEOS™) স্মলপক্স 
(গুটিবসন্ত), মাঙ্কিপক্স এবং ভ্্যাক্ক্সঙ্িয়া ভ্াইরাস সহ অর থ্াপক্স 
ভ্াইরাস দ্ারা সৃষ্ট অি্যাি্য রোরারের ঙ্বরুরধে রক্া কররে সাহায্্য 
কররে পারর।

স্মলপক্স ভ্্যাঙ্রওলা ভ্াইরাস দ্ারা সৃষ্ট একটি অে্যন্ত মারাত্মক 
রোরাে। ঙ্কছু রোলাক স্মলপরক্সর কারণ ঘটায় এমি ভ্াইরারসর 
সংস্পর্শথ আসার ঝঁুঙ্করে রো্রকই য্াি, য্ার মর্য্য ররয়রছ য্ারা 
জরুরী প্রস্তুঙ্েরে কাজ কররি এবং ঙ্কছু পরীক্াোর কমমী। 
ভ্াইরাসটি এক ব্যঙ্তির রো্রক অি্য ব্যঙ্তির মর্য্য ছঙ়্িরয় প়িরে 
পারর, য্ার ফরল জ্বর এবং ত্বরক ফুসকুঙ়্ি সহ উপসেথ রোেখা ঙ্েরে 
পারর। অেীরে স্মলপক্স হরয়ঙ্ছল এমি অরিক রোলাক সুস্থ হরয় 
উরেরছি, ঙ্কন্তু এই রোরারে আক্ান্ত প্রঙ্ে 10 জরির মর্য্য প্রায় 
3 জি মারা রোেরছি।

মাঙ্কিপক্স হল একটি ঙ্বরল রোরাে য্ার উপসেথগুঙ্ল স্মলপরক্সর 
উপসরেথর মরোই ঙ্কন্তু হালকা। য্ঙ্েও মাঙ্কিপক্স মৃেু্য ঘটারে 
পারর। মাঙ্কিপক্স আঙ্রিকায় একটি উেঙ্ে সংক্মণ এবং কখিও 
কখিও মার্ককিি যু্তিরাষ্ট্র সহ অি্যাি্য রোের্শ বাইরর রো্রক ঙ্িরয় 
আসা মাঙ্কিপরক্সর প্রােুভ্থ াব ঘরট।

য্খি রোকারিা মািুষ সংক্ঙ্মে মািুষ (রোয্মি এমি কাররা 
সংস্পর্শথ আসা য্ারক সম্প্রঙ্ে ACAM2000® ঙ্েরয় টিকা রোেওয়া 
হরয়রছ, অি্য ্যররির স্মলপরক্সর টিকা) বা প্রাণীর সংস্পর্শথ 
আরস েখি ভ্্যাক্ক্সঙ্িয়া ভ্াইরাস রোরারের কারণ হরয় েঁা়িারে 
আরস য্ারা ল্যাবররটঙ্ররে ভ্্যাক্ক্সঙ্িয়া ভ্াইরাস ঙ্িরয় কাজ কররি 
োরা েুঘথটিাক্রম ভ্াইরারসর সংস্পর্শথ এরস রোয্রে পাররি এবং 
োরা য্ঙ্ে সংক্ঙ্মে হি েরব োরা অসুস্থ হরয় প়িরে পাররি। 
য্ঙ্েও, ঙ্িঙ্কৎসা ছা়িাই ঙ্িরজ রো্রকই রোবঙ্্শরভ্াে ভ্্যাক্ক্সঙ্িয়া 
ভ্াইরাস সংক্মরণর সমা্যাি হরয় য্ায়। 

2.  স্মলপক্স/মানকিপক্স-এর টিো 
(JYNNEOS™)

স্মলপক্স/মাঙ্কিপক্স-এর টিকা (JYNNEOS™) েুবথল লাইভ্ 
ভ্্যাক্ক্সঙ্িয়া ভ্াইরাস ব্যবহার করর তেঙ্র করা হয় এবং স্মলপক্স, 
মাঙ্কিপক্স বা অি্য রোকারিা সংক্ামক রোরারের কারণ ঘটারে  
পারর িা।

JYNNEOS™ স্মলপক্স বা মাঙ্কিপক্স সংক্রমণের উচ্চ ঝঁুঙ্কণে 
থাকা 18 বছর বা োর ববঙ্ি বয়সী প্াপ্তবয়স্কণের মর্য্য 
স্মলপক্স এবং মাঙ্কিপক্স রোরাে প্রঙ্েররার্যর জি্য খাে্য ও ওষু্য 
প্র্শাসি (Food and Drug Administration, FDA) দ্ারা 
অিুরমাঙ্েে।
 � অর থ্াপক্সভ্াইরাস সংক্মণ ঘটায় এমি ভ্াইরারসর সংস্পর্শথ 
আসরে পারর এমি ঙ্কছু পরীক্াোর কমমী এবং জরুরী 
প্রঙ্েঙ্ক্য়া েরলর সেস্যরের জি্য CDC JYNNEOS™ 
সুপাঙ্র্শ করর।
 � য্ারা ACAM2000® প্রোি কররি, বা য্ারা অর থ্াপক্সভ্াইরারস 
সংক্ঙ্মে রোরােীরের পঙ্রিয্থা কররি োরের জি্য CDC 
টিকাটি ঙ্বরবিিা করার পরাম্শথ রোেয়।

JYNNEOS™ সা্যারণে 4 সপ্ারহর ব্যব্যারি 2টি 
ইিরজক্শরির একটি ঙ্সঙ্রজ ঙ্হসারব রোেওয়া হয়। অেীরে 
স্মলপরক্সর টিকা রোপরয়রছি এমি ব্যঙ্তিরের শু্ুযমাত্র 1টি 
রো�ারজর প্ররয়াজি হরে পারর।

য্ঙ্ে একজি ব্যঙ্তি স্মলপক্স, মাঙ্কিপক্স বা অি্যাি্য অর থ্াপক্স 
ভ্াইরারসর সংস্পর্শথ আসার ঝঁুঙ্করে ররয় য্াি োহরল প্রঙ্ে 
2 বা 10 বছর অন্তর বুস্ার রো�াজ সুপাঙ্র্শ করা হয়। আপিার 
স্াস্থ্যরসবা প্রোিকারী আপিারক আরও ে্্য ঙ্েরে পাররবি।

3.  আপনার স্াস্থথ্যতেো প্রদানোরীর 
োতে েো েলুন

আপিার টিকাকরণ প্রোিকারীরক বলুি য্ঙ্ে টিকা গ্রহণকারী 
ব্যঙ্তি/ব্যঙ্তির:
 �স্মলপণক্সর টিকার পূব্ববেতী ব�াণের পণর বকাণ�া 
অ্্যালার্েজির প্ঙ্েঙ্ক্রয়া হরয় ্ারক, বা োর রোকারিা গুরুের, 
প্াে-সংিয়কারী অ্্যালার্েজি থাণক
 � একটি েুব্বল বরাগ প্ঙ্েণরাধ ব্যবস্া থাণক
 � গর্্ব বেী হ� বা মণ� কণর� োরা গর্্ব বেী হণে পাণর� বা 
এমি হয় রোয্ ঙ্েঙ্ি বুণকর েুধ খাওয়াণছে�

ঙ্কছু রোক্রত্র, আপিার স্াস্থ্যরসবা প্রোিকারী একটি ভ্ঙ্বষ্যে 
সাক্াৎ পয্থন্ত JYNNEOS™ এর সার্ রুটিি (সংস্পর্শথ আ্শার 
পূরবথ) স্মলপক্স/মাঙ্কিপক্স-এর টিকাকরণ স্থঙ্েে করার ঙ্সধোন্ত 
ঙ্িরে পাররি।
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সর্েকি-কাঙ্্শর মরো রোছাটখারটা অসুস্থোয় আক্ান্ত ব্যঙ্তিরের 
টিকা রোেওয়া রোয্রে পারর। মাঝাঙ্র বা গুরুের অসুস্থ ব্যঙ্তিরের 
সা্যারণে একটি রুটিি (সংস্পর্শথ আ্শার পূরবথ) JYNNEOS™ 
রোিওয়ার আরে সুস্থ িা হওয়া পয্থন্ত অরপক্া করা উঙ্িে। 
মাঙ্কিপক্স র্াইরাণসর সংস্পণি্ব আিার কারণে, আপ�াণক 
যঙ্ে JYNNEOS™ ব�ওয়ার সুপাঙ্রি করা হয়, োহণল 
আপ�ার সমসামঙ্য়ক অ্সুস্ো, গর্্ব াবস্া, বুণকর েুধ 
খাওয়াণ�া বা েুব্বল প্ঙ্েণরাধ ব্যবস্া ঙ্�র্বজিণিণে টিকা ব�ওয়া 
উঙ্িে।

JYNNEOS™ সা্যারণে অি্যাি্য টিকার সময় ঙ্বরবিিা িা 
করর রোেওয়া রোয্রে পারর। য্ঙ্েও, ঙ্কর্শার-ঙ্কর্শারী বা অল্প 
বয়স্ক পুরুষ সহ মারয়াকা�থ াইটিস (হৃেঙ্পরডের রোপ্শী ফুরল 
য্াওয়া) িামক অবস্থার বর্্যকিে ঝঁুঙ্করে ্াকা ঙ্ির্েকিষ্ট ঙ্কছু ব্যঙ্তিরা 
ঙ্কছু COVID-19 টিকা রোিওয়ার আরে JYNNEOS™ টিকা 
রোেওয়ার 4 সপ্াহ পর পয্থন্ত অরপক্া করার ক্া ঙ্বরবিিা কররে 
পাররি। মাঙ্কিপক্স র্াইরাণসর সংস্পণি্ব আসার কারণে যঙ্ে 
আপ�াণক JYNNEOS™ গ্রহণের ে�্য সুপাঙ্রি করা হয়, 
োহণল আপঙ্� সম্প্রঙ্ে একটি COVID-19 টিকা ঙ্�ণয় 
থাকণলও আপ�ার টিকা ব�ওয়া উঙ্িে।

4. কোতনা টিোজননে প্রনেনরিয়ার ঝঁুনে

 � JYNNEOS™ এর সার্ টিকা রোিওয়ার পরর, রোয্খারি ্শট 
রোেওয়া হরয়রছ রোসখারি সবরিরয় সা্যারণ ঙ্জঙ্িস য্া ঘরট ো 
হল লালভ্াব, ব্য্া, রোফালাভ্াব, এবং িুলকাঙ্ি।

 � JYNNEOS™ এর সার্ টিকা রোেওয়ার পরর ক্াঙ্ন্ত 
(পঙ্রশ্াঙ্ন্ত), মা্াব্য্া, এবং রোপ্শী ব্য্াও কখিও কখিও 
ঘটরে পারর।

রোলারকরা কখিও কখিও টিকাকরণ সহ ঙ্িঙ্কৎসা-সম্বন্ীয় 
পধেঙ্েসমূরহর পরর অজ্াি হরয় য্ায়। আপঙ্ি য্ঙ্ে মা্া রোঘারা 
অিুভ্ব কররি বা েৃষ্টি্শঙ্তির পঙ্রবেথ ি হয় বা কারির মর্য্য ্শব্দ 
হরে ্ারক োহরল আপিার প্রোিকারীরক ো জািাি।

রোয্রকাি ওষুর্যর মরোই, রোকারিা টিকার মারাত্মক অ্যালার্জকির 
প্রঙ্েঙ্ক্য়া, অি্যাি্য গুরুের আঘাে বা মৃেু্যর কারণ হওয়ার খুব 
প্রে্যন্ত সম্াবিা ররয়রছ।

JYNNEOS™ টিকার রোয্রকারিা রো�াজ পাওয়ার পরর আপিার 
স্মাটথ রফাি ব্যবহার করর এবং vsafe.cdc.gov-এ ঙ্েরয় আপঙ্ি 
V-safe-এ িঙ্্ভু্তি কররে পাররি। V-safe হল একটি ঙ্িরাপত্া 
মঙ্িটঙ্রং ঙ্সরস্ম য্া একটি JYNNEOS™ টিকা পাওয়ার পর 
আপঙ্ি, বা আপিার ঙ্িভ্থ র্শীল, রোকমি অিুভ্ব কররি আপিারক 
ো CDC এর সার্ রো্শয়ার কররে রোেয়। আরও ের্্যর জি্য 
www.cdc.gov/vsafe রোেখুি।

5.  যনদ কোতনা গুরুের েমেথ্যা হয় োহতল 
েী হতে?

টিকা প্রাপ্ ব্যঙ্তি ঙ্ক্ঙ্িক রোছর়ি িরল য্াওয়ার পরর একটি 
অ্যালার্জকির প্রঙ্েঙ্ক্য়া ঘটরে পারর। আপঙ্ি য্ঙ্ে রোকারিা গুরুের 
অ্যালার্জকির প্রঙ্েঙ্ক্য়ার লক্ণ রোেরখি (আমাবাে, মুখ এবং েলা 
ফুরল য্াওয়া, শ্াস ঙ্িরে অসুঙ্ব্যা, দ্রুে হৃেস্পন্দি, মা্া রোঘারা 
বা েুবথলো), োহরল 9-1-1 িম্বরর কল করুি এবং ব্যঙ্তিটিরক 
ঙ্িকটস্থ হাসপাোরল ঙ্িরয় য্াি।

আপিার উরদ্রের অি্যাি্য লক্ণগুঙ্লর জি্য, আপিার 
স্াস্থ্যরসবা প্রোিকারীরক কল করুি।

প্রঙ্েকূল প্রঙ্েঙ্ক্য়াগুঙ্ল টিকার প্রঙ্েকূল ঘটিার ঙ্ররপাটিথং 
ঙ্সরস্ম (Vaccine Adverse Event Reporting System, 
VAERS) এর কারছ ঙ্ররপাটথ  করা উঙ্িে। সা্যারণে আপিার 
স্াস্থ্যরসবা প্রোিকারী এই ঙ্ররপাটথ টি োরয়র কররবি, অ্বা 
আপঙ্ি ঙ্িরজই এটি কররে পাররি। www.vaers.hhs.gov -এ 
VAERS ওরয়বসাইরট য্াি বা 1-800-822-7967 িম্বরর কল 
করুি। VAERS শু্ুযমাত্র প্রঙ্েঙ্ক্য়া ঙ্ররপাটথ  করার জি্য, এবং 
VAERS কমমী সেস্যরা ঙ্িঙ্কৎসা-সম্বন্ীয় পরাম্শথ রোেি িা।

6.  আঘাতের ক্ষনেপূরণ প্রনেেথ্যেস্থার 
োয্যরিম

আঘারের ক্ঙ্েপূরণ প্রঙ্েব্যবস্থার কায্থক্ম (Countermeasures 
Injury Compensation Program) হল একটি রোফ�াররল 
রোপ্রাগ্রাম য্া ঙ্কছু ঙ্ির্েকিষ্ট ওষু্য বা টিকার দ্ারা গুরুের আহে 
হরয়রছ এমি ঙ্কছু রোলারকর ঙ্িঙ্কৎসােে পঙ্রিয্থার খরি এবং 
অি্যাি্য ঙ্ির্েকিষ্ট খরি রোমটারে সাহায্্য কররে পারর। আপঙ্ি য্ঙ্ে 
স্মলপক্স/মাঙ্কিপক্স-এর টিকা দ্ারা আহে হরয় ্ারকি, োহরল 
আপঙ্ি কায্থক্রমর ওরয়বসাইট www.hrsa.gov/cicp -এ ঙ্েরয় 
অ্বা 1-855-266-2427 (855-266-CICP) িম্বরর কল করর 
এই কায্থক্ম সম্পরকথ  আরও জািরে পাররি।

7. আনম নেভাতে আরও জানতে পানর?

 � আপিার স্াস্থ্যরসবা প্রোিকারীরক ঙ্জজ্াসা করুি।
 � আপিার স্থািীয় বা রোস্রটর স্াস্থ্য ঙ্বভ্ারে কল করুি।
 � টিকার প্যারকজ সঙ্নিরব্শসমূহ এবং অঙ্েঙ্রতি ের্্যর 
জি্য খাে্য এবং ওষু্য প্র্শাসি (Food and Drug 
Administration, FDA) এর ওরয়বসাইট www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines-এ য্াি।

 � রোরাে ঙ্িয়ন্ত্রণ ও প্রঙ্েররা্য রোকর্রের সার্ রোয্াোরয্াে করুি 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 - কল করুি 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) অ্বা

- www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox -এ CDC-এর 
ওরয়বসাইট য্াি।
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