আপনার স�ােনর COVID-19 ভ্যাকিসন
(6 মাস - 4 বছর) েনওয়ার পর িক হেত পাের
COVID-19 -েক �িতহত করার জন্য িশশুেদর ভ্যাকিসন েনওয়া তােদরেক সহায়তা করেত পাের:
• COVID-19 -এ আ�া� হওয়া েথেক।
• COVID-19 -এ আ�া� হেলও অিতির� অসু� হওয়ার হাত েথেক।
• যখন তারা �ু ল বা েড-েকয়াের যায় তখন তােদর িনরাপদ রাখেত।
• েখলাধুলা, ে�েডট এবং অন্যান্য দলগত কাযৰ্কলােপ অংশ েনওয়ার সময় তােদরেক িনরাপদ রাখেত।
সাধারণ তথ্য
COVID-19 ভ্যাকিসেনর পর আপনার স�ােনর শরীর অ্যাি�বিড ৈতির করেত শুরু করেব এবং COVID-19 ভাইরাস েথেক সুরি�ত
থাকার জন্য তােদর শরীরেক অন্যান্য উপােয় ৈতির করেব। এেক ইিমউন েরসপ� বলা হয়। COVID-19 সং�মেণর কারণ হয় এমন
েকানও ভাইরাস এই ভ্যাকিসেন েনই।
ৈশশেবর অন্যান্য ভ্যাকিসেনর মেতা, েবিশরভাগ িশশুই COVID-19 ভ্যাকিসন েনওয়ার পর ভাল েবাধ করেব। েকউ েকউ হয়েতা
'িকছু টা অসু�' অনুভব করেত পাের। ভ্যাকিসনিট েয কাজ করেত শুরু কেরেছ এিট সাধারণত তারই একিট ল�ণ।
িশশুেদর মেধ্য পিরলি�ত ভ্যাকিসেনর সবেচেয় সাধারণ পা�ৰ্ �িতি�য়াগুিল হল এইগুিল:
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শট েনওয়ার পর কী করেবন

COVID-19 ভ্যাকিসেনর পর আপনার িশশুেদর �চু র ভালবাসা এবং মেনােযাগ েদওয়ার িবষয়িট িনি�ত করুন। ভ্যাি�েনর
েবিশরভাগ পা�ৰ্ �িতি�য়া সাধারণত হালকা এবং ���ায়ী হয়। যিদ আপনার স�ােনর পা�ৰ্ �িতি�য়া হয় তেব তােদরেক
আরও ভাল েবাধ করেত সহায়তা করার জন্য আপিন িকছু িজিনস করেত পােরন।
শট েনওয়ার পর যিদ ইনেজকশন সাইটিট ব্যথা হয়:
• একিট েতায়ােল বা স্যাঁতেসঁেত ওয়াশ�েথর মেধ্য েমাড়ােনা একিট েকা� প্যাকেক 20 িমিনট পযৰ্� বা েযমন �েয়াজন েসই
অনুসাের ব্যথার জায়গায় রাখুন।
• তােদর হােত বা পােয় ব্যথা ও েফালাভাব কম করার জন্য তােদরেক হাত বা পা নাড়ােনার জন্য উৎসািহত করুন। িশশুেদর
ে�ে�, আপিন তােদর পা আলেতা কের নািড়েয় িদেত পােরন।
পেরর পৃ�ায় যান

শট েনওয়ার পর কী করেবন, (�মশ )
• তােদর নন-অ্যাসিপিরন েপইন িরিলভার ওষুধ, েযমন ibuprofen (আইবুে�ােফন) বা acetaminophen (এিসটািমেনােফন)
িদন। আপনার যিদ েডািজংেয়র জন্য সাহােয্যর �েয়াজন হয় তেব আপনার িশশুেরাগ িবেশষ� বা ফামৰ্ািসে�র সােথ কথা
বলুন।
যিদ আপনার স�ােনর �র হয়:
• তােদর �চু র পিরমােণ পানীয় িদন, িবেশষ কের জল।
• তােদর নন-অ্যাসিপিরন েপইন িরিলভার ওষুধ, েযমন ibuprofen (আইবুে�ােফন) বা acetaminophen (এিসটািমেনােফন)
িদন। আপনার যিদ েডািজংেয়র জন্য সাহােয্যর �েয়াজন হয় তেব আপনার িশশুেরাগ িবেশষ� বা ফামৰ্ািসে�র সােথ কথা
বলুন।

িশশু এবং েছাট বা�ার জন্য িবেশষ তথ্য

িশশু এবং েছাট বা�ারা েকমন অনুভব করেছ তা তারা আপনােক বেল েবাঝােত নাও পাের েসজন্য ভ্যাকিসন েনবার পর কেয়ক
িদেনর জন্য তােদর �িত অিতির� মেনােযাগ েদওয়া গুরু�পূণ।
ৰ্ তারা হয়েতা খুত
ঁ খুত
ঁ করেছ, েবিশ কা�াকািট করেছ, বা যতটা
খায় ততটা খাে� না বেল মেন হেত পাের। িকছু িশশু তােদর ভ্যাকিসন শেটর পর 24 ঘ�ার মেধ্য কম েখেত পাের।
তােদর ভ্যাকিসন েনওয়ার পর এই অিতির� পদে�পগুিল েনওয়া সহায়ক হেত পাের:
• েযসব িশশু এখনও বুেকর দুধ খায় তােদরেক তােদর ভ্যাকিসন শট েনওয়ার পের বুেকর দুধ খাওয়ান।
• িশশুরা েয পােয় ইে�কশন িনেয়েছ, েসিটেক সমেয় সমেয় আলেতা কের নাড়ান।
• িশশুেদর ইনেজকশন সাইেট ব্যথা ও েফালাভাব কমােনার জন্য েসখােন একিট ঠা�া, স্যাঁতেসঁেত ওয়াশ�থ রাখুন।
• �েরর ে�ে�, ঠা�া জেল �� বাথ তােদরেক শা� করেত পাের।
COVID-19 -এর িটকা িনেয় মারাত্মক �িতি�য়া হওয়া িবরল ব্যাপার। তেব, কখন িচিকৎসা পিরেষবা �হণ করেত হেব েসটা জানা
গুরু�পূণ।
ৰ্

আপনার িশশু িবেশষে�র সােথ েযাগােযাগ করুন

• যিদ পা�ৰ্ �িতি�য়াগুিল উে�গজনক হয় বা কেয়ক িদন পর চেল যাে� বেল মেন না হয়।
• যিদ আপনার িশশুর অত্যিধক �র (104 িডি� ফােরনহাইট (40 িডি� েসি�ে�ড) বা তার েবিশ) হয় বা ভ্যাকিসন েনবার
পর দুবৰ্লতা অনুভব হয়।
• আপিন যিদ এমন িকছু েদেখন যা আপনােক উি�� কের েতােল।

েরকডৰ্ এবং ফেলা আপ

• তােদর �থম শট েনওয়ার সময় েথেক ভ্যাকিসন কাডৰ্িট মজুত রাখুন এবং েসিট তােদর পরবত� অ্যাপেয়�েমে� িনেয় আসুন।
• যিদ আপনার স�ােনর বয়স 6 মাস েথেক 4 বছেরর মেধ্য হয়, তেব তােক COVID-19 েথেক পুেরাপুির সুরি�ত রাখেত আমরা
Moderna 2িট শট অথবা Pfizer-BioNTech 3িট শট েদওয়ার সুপািরশ কির।
• যিদ আপনার িশশু ইিমউেনাকমে�ামাইজড হয় (দুবৰ্ল ইিমউন িসে�ম যু� হয়) তেব তার অিতির� েডাজ েনওয়ার �েয়াজন
হেব।
• আপনার স�ােনর পরবত� ভ্যাকিসন অ্যাপেয়�েমে�র একিট েনাট ৈতির করুন যােত তারা েয পুেরাপুির ভ্যাকিসন �া�
এবং পুেরাপুির সুরি�ত তা িনি�ত করেত পােরন।

আরও তেথ্যর জন্য:
• https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/before-during-after-shots.html
• https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
• https://covid19vaccine.health.ny.gov/combatting-misinformationabout-covid-19-vaccines
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