েকািভড-19 ভয্াকিসন স�িকর্ত অসতয্ ক�কািহনী
ক�কািহনী: আপিন ভয্াকিসন েথেক েকািভড-19 েপেত পােরন
সতয্: আপিন ভয্াকিসন েথেক েকািভড-19 এ আ�া� হেবন না কারণ এগিলেত জীব� ভাইরাস েনই
এবং তাই তারা েরাগ ৈতির করেত অ�ম। ভয্াকিসনগিলেত এমন একিট েজেনিটক েকাড রেয়েছ যা
আমােদর েকাষগিল সামানয্ পিরমােণ েকািভড-19 ভাইরাস ৈতির করেত বয্বহার কের যা আমােদর
শরীেরর �িতেরাধ বয্ব�ািটেত অয্াি�বিড এবং অনয্ানয্ অয্াি�-ভাইরাস (ভাইরাস-িবেরাধী) �িতেরাধ
�মতা ৈতির কের। এটা স�ব েয আপিন েকািভড-19 এ আ�া� হেয়েছন িক� িটকা েদওয়ার আেগ
ল�ণগিল অনুভব করেত পােরন নাই।
ক�কািহনী: ভয্াকিসনিট আমােদর িডএনএ পিরবতর্ন কের
সতয্: ভয্াকিসন িডএনএ পিরবতর্ ন করেত পাের না এবং কেরনা। ভয্াকিসনগিল আমােদর �িতেরাধ
বয্ব�ািটেক সতকর্ কের েদয় েয আমােদর েদেহ এমন িকছু আেছ যা েসখােন থাকা উিচত নয়।
েকািভড-19 ভয্াকিসনিটেত ভাইরােসর একিট সামানয্ অংশ রেয়েছ যা আমােদর �িতেরাধ বয্ব�ািটেক এর
িবরে� �িতি�য়া করেত উৎসাহ েদয়। আমােদর ইিমউন িসে�মিট (েরাগ �িতেরাধ �মতা) এই
�িতি�য়ািটেক �রেণ রােখ এবং ভিবষয্েত যিদ ভাইরােসর মুেখামুিখ হয় তেব েকািভড-19 এর সােথ
লড়াই করেত ��ত থােক।
ক�কািহনী: ভয্াকিসনিট িনরাপদ নয়, এিট খুব �ত ৈতির করা হেয়িছল
সতয্: েকািভড-19 ভয্াকিসনগিল িনরাপদ িকনা তা িনি�ত করার জনয্ পুেরাপুির পরী�া করা হেয়েছ।
িনরাপদ না হওয়া পযর্� এনএইচএস জনগেণর কােছ েকানও েকািভড-19 িটকা সরবরাহ করেব না।
সুর�া এবং কাযর্কািরতার জনয্ এমএইচআরএ (MHRA) মান উৎপাদন এবং পরী�ার গিতর কারেণ
পিরবিতর্ ত হয়িন, ি�িনকাল �ায়ালিট েশষ পযর্� অেপ�া করার পিরবেতর্ এিট পরী�ার সােথসােথই
িবে�ষণ করা হেয়েছ যা অনুেমাদেনর �ি�য়ািটেক �ত করেত সহায়তা কেরেছ।
ক�কািহনী: ভয্াকিসনিট কােলা ও সংখয্ালঘু স�দােয়র জনয্ িনরাপদ নয়
সতয্: ভয্াকিসনগিল িবিভ� জািতগত েগা�ীেত আলাদাভােব কাজ করেব এমন েকানও �মাণ েনই।
ফাইজার (Pfizer) ভয্াকিসন পরী�ার অংশ�হণকারীেদর মেধয্ 9.6% কােলা/আি�কান, 26.1%
িহ�ািনক/লয্ািটেনা এবং 3.4% এিশয়ান অ�ভুর্ � িছল। অ�েফাডর্/অয্া�ােজেনকা
(Oxford/AstraZeneca) ভয্াকিসেনর পরী�ায় অংশ�হণকারীেদর 10.1% কৃ �া� এবং 3.5% এিশয়ান
িছল। নতু ন িভিডওিটর (video) উে�শয্ েকািভড ভয্াকিসন িনেয় ি�ধায় থাকা সংখয্ালঘু স�দােয়র
কােছ এ বাতর্ া েপৗঁছােনা।
ক�কািহনী: আপনার যিদ ভয্াকিসন থােক তেব আপিন অনয্ কাউেক েকািভড-19 িদেত পারেবন না
সতয্: এিট এখনও আপনােক ভাইরােস ধরা এবং অনয্েদর েদয়া েথেক িবরত রাখেব িকনা তা এখনও
জানা যায়িন, তেব এিট এই ঝুঁ িক �াস করেব বেল আশা করা হে�, তাই এখনও িনেদর্ শনা অনুসরণ
করা গর�পূণর্।
ক�কািহনী: আপনার যিদ ইিতমেধয্ েকািভড-19 থােক তেব আপনার ভয্াকিসন লাগেব না
সতয্: পুনরায় সং�মণ স�ব এবং এিট এখনও জানা যায়িন েয যিদ ইিতমেধয্ই কােরা মেধয্ ভাইরাস
থােক তেব এটা েকািভড-19 এ আ�া� হওয়া েথেক কত�ণ কাউেক সুরি�ত রাখেত পাের। েকািভড19 এর গরতর �া�য্ঝুঁ িকর কারেণ যােদর এই েরাগিট িছল তােদর এখনও ভয্াকিসন েদওয়া হয়।
ক�কািহনী: ভয্াকিসন আপনার ভিবষয্েতর স�ান উৎপাদন �মতা �াস কের

সতয্: ভয্াকিসনগিল উবর্রতার (স�ান উৎপাদন �মতার) উপর �ভাব েফলেব এমন ধারণার েকানও

�মাণ েনই। ইংলয্াে�র জন�াে�য্র (Public Health England) িনেদর্ শনায় েকািভড-19 িটকা েদওয়ার
পের গভর্ াব�া এড়ােনার েকানও পরামশর্ েনই।
ক�কািহনী: গভর্বতী মিহলােদর ভয্াকিসন েদয়া উিচত নয়
সতয্: গভর্ াব�ায় ভয্াকিসনগিল এখনও পরী�া করা হয়িন, সুতরাং আরও তথয্ না পাওয়া পযর্� যারা
গভর্ বতী তােদর িনয়িমতভােব এই িটকা েনওয়া উিচত নয়। িটকাদান ও েরাগ�িতেরাধ সং�া� েযৗথ
কিমিট (েজিসিভআই)[Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI)] �ীকৃ িত
িদেয়েছ েয িটকা েদওয়ার স�াবয্ সুিবধাগিল িকছু গভর্ বতী মিহলােদর জনয্ িবেশষত গর�পূণর্ যারা
তােদর মেধয্ সং�মণ ধরা পড়ার জনয্ খুব ঝুঁ িকপূণর্ বা �া�য্গত অব�ার কারেণ যারা েকািভড-19
েথেক গরতর জিটলতায় েভাগার ঝুঁ িকর মেধয্ রেয়েছন। অয্া�া-েজেনকা েকািভড-19 ভয্াকিসেনর অি�িনকাল (েরাগীর উপর নয়) গেবষণায় েকান উে�গ েদখা েদয় িন। ইংলয্াে�র জন�া�য্ (Public
Health England) িনেদর্ শনা অনুযায়ী আপনােক �থম েডাজ েনয়ার পের আপিন গভর্ বতী হেয় পড়েল
গভর্ াব�া েশষ না হওয়া অবিধ আপনার ি�তীয় েডাজিট িবল� করা উিচত (যিদ আপনার উ� ঝুঁ িক
না থােক)(unless you are at high risk)।
ক�কািহনী: আপিন যিদ বুেকর দুধ খাওয়ান তেব ভয্াকিসন খাওয়ােনা িনরাপদ নয়
সতয্: বুেকর দুধ খাওয়ােনার ে�ে� বা বুেকর দুধ খাওয়ােনােত েকািভড-19 ভয্াকিসেনর সুর�া স�িকর্ ত
েকানও তথয্ েনই। এিট সে�ও, েকািভড-19 ভয্াকিসনগিল বুেকর দুধ খাওয়ােনা িশশর জনয্ ঝুঁ িক বেল
মেন করা হয় না এবং �ন খাওয়ােনার সুিবধাগিল সুিবিদত। ইংলয্াে�র জন�া�য্ (Public Health
England) বেলেছন েয �নয্দােনর সময় এই ভয্াকিসন �হণ করা েযেত পাের।
ক�কািহনী: ভয্াকিসেন শূকেরর উপাদান রেয়েছ
সতয্: ভয্াকিসন িনমর্াতারা অয্া�ােজেনকা (AstraZeneca)এবং ফাইজার/বােয়াএনেটক িনি�ত কেরেছ
েয ভয্াকিসনিটেত েকানও �াণীর উপাদান েনই এবং েকানও �াণী েথেক �া� েকাষ বয্বহার করা হয়িন।
ক�কািহনী: ভয্াকিসনিটেত গভর্পাত করা �েণর িকছু অংশ রেয়েছ
সতয্: ইংলয্াে�র জন�া�য্ (Public Health England) িনেদর্ িশকা িনি�ত কেরেছ েয চূ ড়া� ভয্াকিসেন
েকানও �েণর উপাদান েনই। অয্া�ােজেনকা িনি�ত কেরেছ েয এমআরিস-৫ েসল লাইন বয্বহার কের
এ ভয্াকিসন ৈতির করা হয়িন তেব 1970-এর দশেক গভর্ পাত হওয়া একিট �ী �ণ েথেক েনওয়া
আলাদা েসল ে�ইন (েকাষ ধারা) বয্বহার করা হেয়েছ। েকাষগিল ভয্াকিসেনর জনয্ ভাইরাস ৈতরী
করেত বয্বহৃত হয় িক� এই েকাষগিল চূ ড়া� ভয্াকিসেন যায় না।
ক�কািহনী: আপনার ভয্াকিসন েনবার জনয্ একিট এনএইচএস ন�র �েয়াজন
সতয্: আপিন যিদ িনেজর ন�রিট না জােনন তবুও আপিন এনএইচএস (NHS) ওেয়বসাইেট ভয্াকিসেনর
জনয্ িনব�ন করেত পােরন।
ক�কািহনী: ভয্াকিসেন একিট মাইে�ািচপ থােক
সতয্: ভয্াকিসেন েকানও মাইে�ািচপ েনই। এই ক�কািহনীিট েকানও একিট নিথর (paper) সােথ যু�
বেল মেন করা হয় যা এমআইিটর গেবষকেদর �ারা �কািশত েকািভড-19 ভয্াকিসেন যারা েরাগীর
িটকাদােনর ইিতহাস েরকডর্ করার জনয্ একিট অিভনব উপায় েবর কেরেছন। তথয্গিল একিট রেঙর
পয্াটােনর্ সংর�ণ করা হয়, যা খািল েচােখ েদখা যায়না, এটা ভয্াকিসন েদবার একই সমেয় �েকর িনেচ
সরবরাহ করা হয়। েকায়া�াম ডটস নােম নয্ােনাি��াল সমি�ত রংিট �েকর িনেচ কমপে� পাঁচ বছর
ধের থাকেত পাের, েযখােন এিট কাছাকািছ-ইন�ােরড আেলা িনগর্ত কের যা একিট িবেশষভােব সি�ত
�াটর্েফান �ারা সনা� করা যায়। এিট েকানও মাইে�ািচপ নয়, এ রংিট েকবল এই তথয্ ৈতির করেব

েয আপনােক ভয্াকিসন েদয়া হেয়েছ িকনা এবং এই অিভনব প�িতিট েকািভড-19 ভয্াকিসনগিলেত
বয্বহৃত হে� না।
ক�কািহনী: ভয্াকিসন েডাজগিলর মেধয্ 12 স�াহ অেপ�া করেল তা কাজ করেব না
সতয্: যু�রােজয্র িচফ েমিডেকল অিফসাররা একমত হেয়েছন (UK Chief Medical Officers have
agreed)েয �থম এবং ি�তীয় েডাজগিলর মেধয্ দীঘর্ সময় েনয়া েযেত পাের যােত আরও েবিশ েলাক
তােদর �থম েডাজিট �ত েপেত পাের, কারণ �মাণগিল েদখায় েয একিট েডাজও উ� মা�ার সুর�া
েদয়। এই িস�া� আমােদর ��তম সমেয় সবর্ািধক মানুেষর জীবন বাঁচােত সহায়তা করেব।
ক�কািহনী: যিদ আিম একিট গণ-িটকা েকে� েযেত না পাির তেব আিম ভয্াকিসন েদওয়ার সুেযাগিট
হাতছাড়া করেবা
সতয্: �েতয্কেক �াথিমক পযর্ােয় িটকা (vaccinated) েদওয়ার জনয্ উৎসািহত করা হয়, যিদ আপিন
েকানও গণ-িটকা েকে� েযাগ িদেত না পােরন বা না চান তেব আপিন আপনার িজিপ েথেক িটকা
েনবার জনয্ অেপ�া করেত পােরন।

