�টকাকরণেক �া�� ও বৃহ�র সামা�জক
য� খােত েমাতােয়েনর শত� করার িবষেয়
মতামত চাওয়ার পরামশ �

পরামেশর� ল��
এই পরামেশর� ল�� হ'ল েকয়ার েহােম কমরত
� বা ে��ােসবকেদর জন� িবদ�মান িবিধব�
�েয়াজনীয়তা অন�ান� �া�� ও য� িবষয়ক পিরেবেশ কেরানাভাইরাস (েকািভড-১৯) �টকা
েদওয়া উিচত িকনা েস িবষেয় মতামত েনওয়া, েমাতােয়েনর শত� িহসােব, এবং উপর�,
েমাতােয়েনর শত� িহসােব ফ্লুর জেন� �টকা েদওয়ার জন� এক�ট িবিধব� �েয়াজনীয়তা চালু
করা হেব িকনা, েস স�েক� মতামত েনওয়া, দুবল� মানুষেদর র�া করার উপায় িহসােব।
এর পিরিধ কার হেব েস ে�ে� সরকােরর সূচনা িব�ু হল �ীন বুক, অধ�ায় ১৪এ - েকািভড-১৯
- সাস-িসওিভ-২,
�
এবং অধ�ায় ১৯: ইনফ্লুেয়�া যা �া��েসবা এবং সামা�জক য� কম�েদর
�টকা �দান করা উিচত স�েক� �� পরামশ েদয়:
�
তােদর র�া করেত এবং �া�� এবং
সামা�জক য� �া�েণর মেধ� সং�মণ �াস করেত, এমন ব���েদর সুর�ায় অবদান রাখেত
যােদর িনজ� �টকাকরেণর �িত সেবা�ম
�
�িত��য়া থাকেত পাের, এবং তােদর য�
�দানকারী পিরেষবা�িলেত িব� এড়ােত।
েকয়ার েকায়ািল�ট কিমশেনর (িসিকউিস) িনয়ি�ত ��য়াকলােপর অংশ িহসােব সরাসির
িচিকৎসা বা ব���গত য� েনওয়ার জন� েমাতােয়ন করা সম� �টকা েদওয়া িন��ত করার
জন� িবিধমালার পিরবত�েনর মাধ�েম এই জাতীয় �েয়াজনীয়তা বা�বায়ন করা হেব।
েকািভড-১৯ এবং ফ্লু ভ�াকিসন�িল অনুেমািদত হওয়ার আেগ কেঠার সুর�া আ�ােসর মধ�
িদেয় যাওয়া সে�ও, এ�ট �� েয ভ�াকিসন ি�ধা কারও কারও জন� এক�ট �কৃত উে�গ
িহসােব িবদ�মান এবং আমােদর সমােজর িনিদ� � েগা��র মেধ� আরও েবিশমা�ায় �চিলত
আেছ। এই িহসােব, এক�ট ঝুঁ িক আেছ েয িকছ� �া�� এবং সামা�জক য� কম� �টকা না েদওয়ার
িস�া� অব�াহত রাখেত পােরন এবং তাই আর েমাতােয়ন করার �েয়াজনীয়তা পূরণ করেবন
না। �া�� ও সামা�জক পিরচযা � কম�েদর সংখ�া �াস, এর পিরবেত�, সামা�জক এবং �া��েসবা
খােত অিতির� চাপ সৃ�� করেত পাের । িবিধব� পিরবত�েনর িবক� উপায় হল নীেচর
অ�ােন� এ-েত বিণত� ভ�াকিসন �হণেক উৎসািহত করার জন� অ-িবিধব� ব�ব�ার উপর
িনভ�র করা চািলেয় যাওয়া ।

িবষেয়র পটভূ িম
মহামারী চলাকালীন সরকার, ন�াশনাল েহলথ সািভ�স (এনএইচএস) এবং য� খােতর জন�
অত�িধক উে�গ িছল কম�, েরাগী এবং পিরেষবা ব�বহারকারীেদর র�া করা িনেয়। েকয়ার
েহােম, বািড়েত, হাসপাতােল েহাক বা সাধারণ অনুশীলেন, দুবল� ব���েদর সােথ �া�� ও
সামা�জক যে� কাজ করা �েত�েক তােদর য� েনওয়ার জন� যােদর য� েনওয়ার জন�
েসখােন রেয়েছন তােদর �িতেরাধেযাগ� �িত এড়ােত �থম দািয়� �হণ করেব।
মহামারীর আেগ, ফ্লু �টকাকরেণর ে��ােসবক প�িত �া�� েসবায় জাতীয় �টকাকরেণর হার
২০০২ সােল ১৪%েথেক গত বছর ৭৬ % এবং সামা�জক যে� �ায় ৩৩% বৃ��
েপেয়েছ। যাইেহাক, এই জাতীয় পিরসংখ�ান িকছ� েস�টংেস অেনক দির� উ�ান মুেখাশ, িকছ�
হাসপাতােল ৫৩েকয়ার েহােমর বািস�া এবং তােদর পিরবার ,িহসােব কম হার সে�। েরাগী %
�টকা েদওয়া কম�েদর অিতির� সুর�া ,এবং ব�ুেদর জন�েদওয়া হেয়িছল িকনা তা িনেয়
অিন�য়তা িছল, এবং রেয় েগেছ।
যিদও অতীেত েকউ েকউ এ�টেক অব�ার উপায় িহসােব �হণ কেরিছল, হাসপাতাল এবং
েকয়ার েহাম উভয়ে�ে�ই েকািভড-১৯ মহামারীর �ভাব �� েতােল েয এ�ট আদশ িহসােব
�
�হণ করা উিচত িকনা।
মহামারীর আেগ, কমে�ে�র
�
�া�� ও সুর�া এবং েপশাগত �া�� নীিত�িল ইেতামেধ� চালু
িছল যার জন� �কাশ� �বণ প�িত �হেণর জন� েমাতােয়ন করা েহপাটাই�টস িব ভ�াকিসেনর
�েয়াজন িছল।
মহামারীর সময়, েকািভড-১৯ ভ�াকিসন�িলর িবকােশর পেরভ�াকিসন�িল েপেত স�ম ,
করারজন� এক�ট উে�খেযাগ� এবং িনর�র �েচ�া করা হেয়েছ। এর ফেল �া�� ও
সামা�জক য� কম�েদর সহ জনসংখ�ায় উ� েকািভড-১৯ ভ�াকিসন �হণ করা হেয়েছ।
যাইেহাকএনএইচএস �া��িলর - �া�� এবং য� েস�টংেসর মেধ� এখনও ৈবিচ�� রেয়েছ ,
�থম েডােজ ,জন�র জন� �হেণর হার �ায় ৮৩% েথেক ৯৭ পয�
� পিরবিত�ত হেত পাের %
%উভয় েডােজর জন� ৭৮)েথেক ৯৪ডিমিসিলয়াির েকয়ার %৮১ ,সামা�জক যে� ।(%
%�াফ এবং অন�ান� েস�টংেসর ৭৫কম� ভ�াকিসেনর ১ েডাজ েপেয়িছেলন (১৯ আগ�
পয�
� আরও তেথ�র জন� ভ�াকিসন আপেটক ।( িবভাগ েদখুন।
�হেণর মা�া আরও বাড়ােনার জন�, িবিধ�িল ইিতমেধ� কাযকর
� হেয়েছ যার অথ হেব
�
েয ১১
নেভ�র ২০২১ েথেক, যারা েকয়ার েহােম কাজ করেছন বা ে��ােসবক িহসােব কাজ করেছন
তােদর হয় তােদর েকািভড-১৯ �টকাকরেণর ি�িত বা ভ�াকিসন েনওয়া েথেক অব�াহিত �মাণ
করেত হেব। েবশ কেয়ক�ট সামা�জক য� অংশীদারেদর (ে�কেহা�ার) �া�� এবং
সামা�জক য� খাত জুেড় দৃ��ভি�েত সমতার আ�ান জািনেয়েছন, যােত �িত�ট পিরেবেশ
সবেচেয় দুবলেদর
�
সুরি�ত করা যায়।
অন�ান� ইউেরাপীয় েদশ�িলর পাশাপািশ মািক�ন যু�রাে�র সােথ এই িবষয়�ট মেনােযাগ
সহকাের েদখার ে�ে� সরকার একা নয়, এছাড়াও িনিদ� � কম�েদর জন� বাধ�তামূলক
ভ�াকিসন িবেবচনা বা বা�বায়ন করা অ�ভ��
� আেছ। উদাহরণ��প, ফরািস সরকার েঘাষণা
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কেরেছ েয েসে��র েথেক �া�� ও য� কম�েদর জন� েকািভড-১৯ �টকাকরণ বাধ�তামূলক
করা হেব।

ি�িনকাল বা�বতা
�টকাকরণ ও �টকাকরণ স�িক�ত েযৗথ কিম�ট (েজিসিভআই) পরামশ িদেয়েছ
�
েয শীতকাল
২০২১ েথেক ২০২২ যু�রােজ�র �থম শীতকাল হেব যখন সাস-িসওিভ-২
�
েমৗসুিম ফ্লু
ভাইরাস সহ অন�ান� �াসযে�র ভাইরােসর পাশাপািশ সহ-স�ালন করেব বেল আশা করা
হে�। আমরা �াক-মহামারী িনয়েম িফের আসার সােথ সােথ, েমৗসুমী ফ্লু এবং সারসিসওিভ-২ ভাইরাস�িল এনএইচএসএর মুেখামুিখ-'শীতকালীন চাপ' এ যেথ� অবদান রাখার
স�াবনা রােখ, িবেশষত যিদ উভয় ভাইরাস েথেক সং�মণ তর� িমেল যায়। েকািভড-১৯
এবং ফ্লু উভেয়র িব�ে� �টকাকরণ দুবল� মানুষ এবং েসইসােথ এই বছর এক�ট ক�ঠন
শীেতর িব�ে� এবং ভিবষ�েতর বছর�িলেত িবস্তৃত �া�� ও সামা�জক য� ব�ব�ার�ার
ে�ে� এক�ট ���পূণ পদে�প।
�
ইউেক েহলথ িসিকউির�ট এেজ�� (ইউেকএইচএসএ) এবং পাবিলক েহলথ ইংল�া�
(িপএইচই) এর সােথ কাজ করা �া�� ও সামা�জক য� িবভােগর (িডএইচএসিস) কমকত�
� ারা
িবেবচনা কেরেছন েয েরাগী এবং যারা েকয়ার েহােমর জন� েনওয়া প�িতর সােথ ত� লনীয় য�
পান তােদর সুর�ার জন� েকািভড-১৯ এবং ফ্লুর জন� নূ�নতম ভ�াকিসন �হেণর হার
িনধারণ
� করা েযেত পাের িকনা। এই প�িত�ট কম�েদর মেধ� ৮০% এবং বািস�ােদর মেধ�
৯০ েহাম�িলর েকয়ার িহসােব েস�টংস ব� এবং কের িনধারণ
� হার �হেণর ১৯ ভ�াকিসন-এক�ট েকািভড %
প�ারািমটাের িনিদ�� জন�র উপর িভি� কের এক�ট মেডল েথেক �া� এক�ট সুপািরশ িছল।
যাইেহাক, আমরা িবেবচনা কির েয হাসপাতাল, �জিপ বা দাঁেতর িচিকৎসা এবং মানুেষর বািড়র
মেতা পিরেবেশ অনু�প প�িত �হণ করা স�ব হেব না কারণ েসখােন উে�খেযাগ�ভােব
িভতের এবং বাইের চলাচল েবিশ, পাশাপািশ েস�টং এর মেধ� িমি�ত হয়। এখন জানা েগেছ েয
সম� �ােন (েস�টংেস) �টকা েদওয়া ব���রা সং�ািমত এবং সং�ামক উভয়ই হেত পাের তাই
ভিবষ�েত েয েকানও �হেণর হােরর পুনরাবৃি�মূলক পযােলাচনার
�
�েয়াজন হেত পাের।
এর পিরবেত�, ঝুঁ িকর ৩�ট ে�� রেয়েছ যা িবেবচনা করা উিচত: (১) িমথ��য়ার ঝু ঁ িক (এ�ট
পিরেবেশর মেধ� এবং বাইের সংখ�া, উদাহরণ��প, এক�ট �জিপ অনুশীলন বনাম এক�ট
েকয়ার েহােমর মেতা আরও 'আব� পিরেবশ'); (২) ব���র দুবলতার
�
ঝু ঁ িক; এবং (৩) উ� ঝু ঁ িক
প�িত সহ পিরেবশ েথেক ঝুঁ িক (উদাহরণ��প, দ�িচিকৎসা প�িত)।
সােয়ি�িফক অ�াডভাইজির গ্�প ফর ইমােজ���স (েসজ) েসাশ�াল েকয়ার ওয়ািক�ং গ্�পও
এর আেগ পরামশ িদেয়েছ
�
েয এনএইচএস ইনেপেশ� েস�টংস এবং েকয়ার েহাম�িলর মেধ�
�টকাকরণ অফার এবং সহায়তার ে�ে� প�িতর সমতার জন� এক�ট শ��শালী ৈব�ািনক
িবষয় রেয়েছ, উভয় ে�ে�ই বািস�া বা েরাগী এবং কম�েদর মেধ� একইভােব ঘিন� এবং
ওভারল�ািপং েনটওয়ােক�র কারেণ।

3

েকািভড-১৯ �টকাকরণ
িপএইচই েথেক আগত িবে�ষণ ইি�ত কের েয েকািভড-১৯ �টকাকরণ ে�া�ােম সরাসির
২৩.৮ েথেক ২৪.৪ িমিলয়ন সং�মণ৫০০ ,১০২ এবং ভিত� হাসপাতােল েবিশ ১০০ �টরও,৮২ ,
৫০০ মৃত��,১০৯ েথেকর মেধ� �িতেরাধ করা হেয়েছ।
কিমউিন�ট েকািভড-১৯ পরী�ার তথ��টকাকরেণর তথ� এবং মৃত��র তথ� সংযু� কের ,
অ�া�ােজেনকা -বােয়াএনেটক এবং অ�েফাড�-গেবষণা�িল ইি�ত েদয় েয ফাইজার
েথেক েথেক মৃত�� েরােধ �ায় ৭০ (আলফা েভিরেয়�) ১৯-ভ�াকিসন উভয়ই েকািভড৮৫%
কাযকর
� 1, 2। ফাইজার-বােয়াএনেটক ভ�াকিসেনর ২ েডাজ সহ মৃত��র িব�ে� ভ�াকিসন
কাযকািরতা
�
�ায় ৯৫ েথেক ৯৯েডাজ অ�া�ােজেনকা ভ�াকিসেনর ২-এবং অ�েফাড� %
প◌্ রায় ৭৫ েথেক ৯৯%।
0

1

গেবষণা�িল এখন �া��েসবা কম�, েকয়ার েহােমর বািস�া এবং সাধারণ জনগেণর মেধ�
েকািভড-১৯ আলফা েভিরেয়ে�র সং�মেণর িব�ে� ভ�াকিসেনর কাযকািরতা
�
স�েক�
িরেপাট� কেরেছ। ফাইজারসং�মেণর িব�ে� কাযকা
� ,বােয়াএনেটক ভ�াকিসেনর জন�-িরতার
অনুমান �ায় ৫৫ েথেক ৭০%, অ�েফাড�-অ�া�ােজেনকা ভ�াকিসেনর জন� �ায় ৬০ েথেক
�
২ েডােজর মেধ� ২ �ট �ায়
৭০।% 3, 4, 5, 6 সং�মেণর িব�ে� উভয় ভ�াকিসন কাযকািরতার
3,4
৬৫ েথেক ৯০% অনুমান করা হয় ।
3

4

5

েকািভড-১৯ েড�া েভিরেয়ে�র জন�ফাইজার , -বােয়াএনেটক ভ�াকিসন বা অ�েফাড�অ�া�ােজেনকা ভ�াকিসেনর উভয় েডােজর পের ল�ণগত েরােগর �িত ভ�াকিসন

েলােপজ বানাল
� েজ, অ�া�্ �জ এন, গাওয়ার িস, রবাট� সন িস, ে�ােয় েজ, েটিসয়ার ই এবং অন�ান�। 'েকািভড১৯ স�িক�ত উপসগ, � হাসপাতােল ভিত� এবং ইংল�াে� বয়� �া�বয়�েদর মৃত��র উপর ফাইজার-বােয়াএনেটক
এবং অ�েফাড�-অ�া�ােজেনকা ভ�াকিসেনর কাযকািরতা:
�
েনিতবাচক েকস-কে�াল �ািড পরী�া ক�ন।'
ি��টশ েমিডেকল জানাল
� ২০২১: ভিলউম ৩৭৩, এন১,০৮৮
2
েলােপজ বানাল
� েজ, অ�া�্ �জ এন, গাওয়ার িস, ে�ােয় েজ, েটিসয়ার ই, িসম� আর এবং অন�ান�।
'িবএন�ট১৬২িব২ এমআরএনএ ভ�াকিসন এবং েকািভড-১৯ অনুসরণ কের মৃত��র উপর চড�১
অ�ােডেনাভাইরাস েভ�র ভ�াকিসেনর কাযকািরতা।'
�
িপএইচই ি�ি��স ২০২১
3
ি�চাড� ই, ম�ািথউস িপিস, ে�াসার এন, আইয়ার িডডাব্লু, েগিথংস ও, িভহতা েক-িড এবং অন�ান�।
'কিমউিন�টেত সারস-িসওিভ-২ ে�ে� �টকাকরেণর �ভাবযু�রােজ�র েকািভ :ড-১৯ সং�মণ জিরপ ব�বহার
কের এক�ট জনসংখ�া িভি�ক গেবষণা।২১২৫৫৯১৩.২২.০৪.২০২১ :২০২১ েমডআরxiv '
4
হল িভেজ, ফাউলেকস এস, সাই এ, অ�া�্ �জ এন, ও��ট িব, শােলট� এ এবং অন�ান�। 'ইংল�াে� �া��-েসবা
কম�েদর মেধ� েকািভড-১৯ ভ�াকিসন কভােরজ এবং সং�মেণর িব�ে� িবএন�ট১৬২িব২ এমআরএনএ
ভ�াকিসেনর কাযকািরতা
�
(সাইেরন): এক�ট স�াব�, মাি�েস�ার, েকােহাট� �ািড।' ল�ানেসট ২০২
5
ে�া�ী এম, ক্�িতকভ এম, পামার �ট, িগিডংস আর, আজিম িব, সু�ারাও এস এবং অন�ান�রা। 'ইংল�াে�
দীঘেময়াদী
�
য� সুিবধার বািস�ােদর মেধ� এসএআরএস-িসওিভ-২ সং�মেণর িব�ে� িসএিডওএ�১ এনিসওিভ) কাযকািরতা
�
ভ�াকিসন েডােজর �থম িবএন�ট১৬২িব২ এর ১৯ এবংভাইভালিড): এক�ট স�াব� দলগত
গেবষণা।' ল�ানেসট সং�ামক েরাগ ২০২১
6
েমি� িস, ে�জার েক, েম এ, পিলেডাির এল, ক�াপেডিভলা েজ, লুকা িপ এবং অন�ান�। 'ভ�াকিসেনর পা� �
�িত��য়া এবং যু�রােজ� েকািভড উপসগ অধ�য়ন
�
অ�াি�েকশন ব�বহারকারীেদর �টকা েদওয়ার পের সাস-�
িসওিভ-২ সং�মণদ� ল�ানেসট সং�ামক েরাগ ২০২১ 'এক�ট স�াব� পযেব�ণমূ
�
লক গেবষণা। :
1

4

কাযকািরতা
�
এবং হাসপাতােল ভিত� সং�া� অনু�প ভ�াকিসন কাযকািরতা
�
স�েক�
7,
8
গেবষণা�িল সামান� পাথক�
� িরেপাট� কেরেছ 5],[6]। .
6

7

উপের বিণত,
� েবশ কেয়ক�ট গেবষণা �মাণ �দান কেরেছ েয ভ�াকিসন সং�মণ �িতেরােধ
কাযকর।
�
অসং�ািমত ব���রা সং�মণ করেত পাের না; অতএব, ভ�াকিসন�িল সং�মণ
�িতেরােধও কাযকর।
�
সং�মণ �িতেরােধর বাইের, েসই ব���েদর �ারা সং�ািমত সং�মেণর অিতির� সুিবধাও
থাকেত পাের যারা �টকাকরণ সে�ও সং�ািমত হয় কারণ সময়কাল বা ভাইরাল েশিডং এর
মা�া �াস পায়। ইংল�াে� এক�ট গৃহ�ালী (হাউসহ�) �া�িমশন গেবষণায় েদখা েগেছ েয
এক�ট একক েডাজ িদেয় �টকাকৃত েকািভড-১৯ আলফা েভিরেয়� েকস�িলর পািরবািরক
পিরিচিত�িলর এক�ট িন��ত েকস হওয়ার ঝু ঁ িক �ায় ৩৫ েথেক ৫০% �াস েপেয়েছ 9।
8

ফ্লু �টকাকরণ
১৯৬০-এর দশেকর েশষ েথেক যু�রােজ� ফ্লু �টকাকরেণর সুপািরশ করা হেয়েছ, যার
উে�শ� ি�িনকাল ঝুঁ িক গ্�েপ যারা ফ্লু স�িক�ত অসু�তা এবং যােদর মৃত��র ঝু ঁ িক েবিশ
তােদর সরাসির র�া করা। ২০১৫ েথেক ২০২০ সােলর পাঁচ েমৗসুেম ইংল�াে� আনুমািনক
মৃত��র গড় সংখ�া িছল বািষক
� ১১,০০০ এরও েবিশ মৃত��। এ�ট ২০১৮ েথেক ২০১৯ মরসুেম
�ায় ৪,০০০ মৃত�� েথেক ২০১৭ েথেক ২০১৮ মরসুেম ২২,০০০ এরও েবিশ মৃত�� িছল।
যারা ঝুঁ িকর গ্�েপ আেছন তােদর ফ্লুেত মারা যাওয়ার স�াবনা ঝু ঁ িকর গ্�েপ না থাকা কারও
েচেয় �ায় ১১ �ণ েবিশ। �া��েসবা েপশাদারেদর েসেরাল�জক�াল গেবষণায় েদখা েগেছ েয
ফ্লু সং�মেণর �ায় ৩০ েথেক ৫০% ল�ণহীন হেত পাের 10। েকািভড-১৯ বা ফ্লু েত
আ�া� হওয়া দুবল� মানুেষর �াে��র জন� এক�ট উে�খেযাগ� ঝু ঁ িক উপ�াপন কের।
9

ফ্লু এবং েকািভড-১৯ উভয় েরােগ আ�া� ব���েদর মৃত��র স�াবনা েকবল েকািভড-১৯ এর
কারও েচেয় ি��েণরও েবিশ ৬ �ণ �ায় ত� লনায় ব���েদর থাকা ১৯ না-এবং ফ্লু বা েকািভড ,
রেয়েছ স�াবনা যাওয়ার মারা েবিশ 11।

েলােপজ বানাল
� েজ, অ�া�্ �জ এন, গাওয়ার িস, গ�ালাগার ই, িসম� আর, েথলওয়াল এস এবং অন�ান�।
'িব.১.৬১৭.২ (েড�া) েভিরেয়ে�র িব�ে� েকািভড-১৯ ভ�াকিসেনর কাযকািরতা
�
িনউ ইংল�া� জানাল
� অফ ।'
েমিডিসন ২০২১
8
ে�ােজ, অ�া�্ �জ এন, গাওয়ার িস, গ�ালাগার ই, উতিস এল, িসম� আর এবং অন�ান�। 'েড�া (িব.১.৬১৭.২)
েভিরেয়ে�র সােথ হাসপাতােল ভিত�র িব�ে� েকািভড-১৯ ভ�াকিসেনর কাযকািরতা
�
২০২১ । '
9
হ�ািরস আরেজ, হল েজএ, জাইিদ এ, অ�া�্ �জ এনেজ, ডানবার েজেক, ডাে�রা �জ। 'ইংল�াে� সারস-িসওিভ২ এর গৃহ�ািল সং�মেণর উপর �টকাকরেণর �ভাব।' গণ�া�� ইংল�া� ২০২১
10
ওয়াই� েজএ, ম�াকিমলান েজএ, েসরউই� েজ এট আল (১৯৯৯) �া�� েসবা েপশাদারেদর মেধ� ইনফ্লুেয়�া
ভ�াকিসেনর কাযকািরতা:
�
এক�ট এেলােমেলা পরী�া। জামা ২৮১১৩-৯০৮ :
11
েজ ে�ােয়, ই েটিসয়ার, এইচ ঝাও, আর গাই, িব মুলার-েপবিড, এম জা�ন, এন অ�া�্ �জ, এম রামেস, েজ
েলােপজ বানাল
� 'এসএআরএস-েকািভ-২ এবং ইনফ্লুেয়�ার মেধ� িমথ��য়া এবং েরােগর তী�তার উপর
সং�মেণর �ভাব এক�ট পরী�া েনিতবাচক নকশা :'ই�ারন�াশনাল জানাল
� অফ এিপেডিমওল�জ, ০৩ েম
২০২১
7

5

ফ্লু ভ�াকিসেনর কাযকািরতা
�
ভ�াকিসেনর গঠন, স�ািলত ে�ইন, ভ�াকিসেনর ধরন এবং
�টকা �া� ব���র বয়েসর উপর িনভ�র কের - সাধারণত এ�ট �া��কর �া�বয়�েদর ে�ে�
�ায় ৩০ েথেক ৭০কাযকর।
�
%
েকািভড-১৯ ভ�াকিসেনর মেতাযিদ েকানও সং�মণ �িতেরাধ করা হয় তেব সং�মেণর ,
�সারনও �িতেরাধ করা হয়।

�টকা �হণ
এই িবভাগ�ট �া�� এবং সামা�জক য� কম�েদর ভ�াকিসন �হেণর তথ� িনধারণ
� কের।
সরকােরর পরবত� পদে�েপর �েয়াজন হেত পাের িকনা তা িবেবচনা করার জন�
�টকাকরেণর মা�ার তারতম� েবাঝা ���পূণ।�

েকািভড-১৯ �টকা
সামা�জক পিরচযা�
ইংল�াে�র ১.২ িমিলয়েনরও েবিশ সামা�জক য� কম� এখন �টকা �হণ কেরেছন। ১৯
আগ� ২০২১ পয�
� যিদও ,%এর েযাগ� কম�েদর মেধ� �টকা�হণ িছল ৯১ েজিসিভআই দল ১ ,
%ল�েন এই সংখ�া ৮৯এ েনেম আেস। েজিসিভআই েকােহাট� ২ত�ণ �া�বয়�েদর য� ,
%েহাম�িলেত ৮৭কম�, েডািমিসিলয়াির েকয়ার �ােফর ৮১ %এবং অন�ান� েস�টংেস ৭৫ %
কম� ভ�াকিসেনর ১ েডাজ েপেয়েছন (১৯ আগ� পয�
� ।( যাইেহাক, আ�িলক পযােয়
� িকছ�
ৈবিচ�� আেছ, ল�েন ত�ণ �া�বয়� েকয়ার েহাম কম�েদর ৮৬ ,%ডিমিসিলয়াির েকয়ার
�ােফর ৭৩এবং অন�ান্ %য েস�টংেস ৬৯% কম� ১ েডাজ েপেয়েছন।

�া�� পিরেষবা
এনএইচএস �া� কম�েদর শতাংশ যারা কমপে� ১ েডাজ েপেয়েছন (সামি�কভােব)
জাতীয়ভােব �ায় ৯২ ,%েসই সােথ ৮৮কম� উভয় েডাজ েপেয়েছন। �থম েডাজ �া� %
%কম�েদর শতাংশ সব অ�েল ৯০এর উপের, ল�ন ব�তীত, যা ৮৬ আগ� ২০২১ ৩১ ।%
২৯ আগ� ,পয�
� সম� তথ�২০২১ পয�
� �টকাকরণ কভার কের।
সম� এনএইচএস সং�া�িল জুেড় �হেণর মা�ার তারতম� রেয়েছ, এনএইচএস েডটা েদখায়
েয এনএইচএস �া��িলর মেধ�, �থম েডােজর জন� �হেণর হার �ায় ৮৩ %েথেক ৯৭ %
পয�
� পিরবিত�ত হেত পাের (উভয় েডােজর জন� ৭৮(%েথেক ৯৪ %। এনএইচএস �াে�র
িতন চত� থাংেশরও
�
েবিশ ে�ে� �থম েডােজর জন� �হণ ৯০% এর উপের। ২ েসে��র
২০২১ পয�
� সম� তথ�, ৩১ আগ� ২০২১ পয�
� �টকাকরণ কভার কের।
�াথিমক পিরচযা � কম�েদর মেধ� �টকা�হণ ৮৭% �থম েডােজর সােথ আ�িলক �ের যেথ�
েবিশ ৈবষম� রেয়েছ, ইংল�াে�র পূবা�েল
�
৭৬ %েথেক দি�ণ প��েম ৯৪ %পয�।
� ১০
আগ� ২০২১ পয�
� সম� তথ� অনুসাের, ৩১ জুলাই ২০২১ পয�
� �টকাকরণ কভার কের।
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ফ্লু �টকা
�া�� পিরেষবা
�া�� েসবা কম� ফ্লু ভ�াকিসন �হণ ২০০২ েথেক ২০০৩ েমৗসুেম ১৪% েথেক েবেড় গত বছর
৭৬.৮% হেয়েছ। সারা েদেশ ব�াপক অস�িত রেয়েছ। ২০২০ েথেক ২০২১ মরসুেম:
•

এনএইচএস �া��িলেত েমৗসুমী ফ্লু ভ�াকিসন �হণ ৫৩% েথেক ১০০পয�
� %
%এক�ট একক �া� ১০০ ,িছলভ�াকিসন �হণ অজ�ন কের।

•

এনএইচএস �াে�র ৫৯.৪% (২১৭ �টর মেধ� ১২৯) ৭৫% বা তার েবিশ ভ�াকিসন
�হেণর হার অজ�ন কেরেছ।

•

�জিপ অনুশীলন এবং �াধীন খােতর �া��েসবা সরবরাহকারীেদর (�ািয়� এবং
�পা�র অংশীদাির� (এস�টিপ) �ারা এক��ত েমৗসুিম ফ্লু ভ�াকিসন �হণ, ৬০.৮%
েথেক ৯২.পয�
� িছল। েমাট ৭৬ %৬.২% (৪২ এর মেধ� ৩২) এস�টিপ ৭৫% বা তার
েবিশ �হেণর িরেপাট� কেরেছ।

•

ইংল�াে� �াফ গ্�েপর সেবা�
� েমৗসুিম ফ্লু ভ�াকিসন �হণ �জিপ অনুশীলেন
েযাগ� নাসেদর
�
মেধ� অজ�ন করা হেয়িছল, ৮৪.৮% �হেণর হার সহ। ি�িনকাল
কম�েদর সমথেন
� সবিন�
�
�হণ িছল ৭৫%

সামা�জক য�
ক�াপািস�ট ��াকার অনুসাের, েকয়ার েহাম�িলেত সামা�জক য� কম�েদর মেধ� ফ্লু
ভ�াকিসন �হণ গত বছর �ায় ৩৩ %সরাসির িনযু�েদর জন� ৪৮ - িছল %এবং এক�ট
এেজ��র মাধ�েম িনযু�েদর জন� ৩৬ ত� লনায় ১৯ ভ�াকিসেনর-েকািভড - %
" সংখ�া�িল এই কম। উে�খেযাগ�ভােবঅজানা" বা "েঘািষত নয়" ফ্লু �টকাকরেণর
ি�িতযু� ব���েদর বাদ িদে�।
অ�ােন� এ েকািভড-১৯ এবং ফ্লু উভয় ে�া�াম জুেড় �া�� এবং সামা�জক ভ�াকিসন �হণ
চালােনার জন� গৃহীত পদে�প স�েক� আরও িবশদ অ�ভ��
� কের।

নীিতমালা অিভ�ায় স�িক�ত মতামত
এই পরামেশর� ল�� হ'ল েকয়ার েহােম কমরত
� বা ে��ােসবকেদর জন� িবদ�মান িবিধব�
�েয়াজনীয়তােক েকািভড-১৯ এর িব�ে� অন�ান� �া�� ও য� েস�টংেস �টকা েদওয়া উিচত
িকনা েস িবষেয় মতামত েনওয়ােমাতােয়েনর শত� ,এবং উপর� ,েমাতােয়েনর শত� িহসােব ,
হি◌সােব ফ্লুর িব�ে� �টকা েদওয়ার জন� এক�ট িবিধব� �েয়াজনীয়তা চালু করা হেব িকনা,
েস স�েক� মতামত েনওয়া, দুবল� মানুষেদর র�া করার উপায় িহসােব।
েসজ পরামশ িদেয়েছ
�
েয �টকাকরণ ফ্লু এবং েকািভড-১৯ উভয়ই পিরেবেশ সং�মণ
�িতেরােধর এক�ট সর�াম েযখােন দুবল� েলােকরা এক ধরেণর য� পায়।
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েযমন�ট পূেব বলা
�
হেয়েছ, �টকা সং�মেণর ঝু ঁ িক �াস কের, যা পরবত�েত সং�মেণর ঝু ঁ িক
�াস কের। ফ্লু এবং েকািভড-১৯ এর িব�ে� যত েবিশ কম�েক �টকা েদওয়া হেব, তােদর যে�
দুবল� ব���েদর সুরি�ত থাকার স�াবনা তত েবিশ হেব; কম�রা িনেজরাই সুরি�ত থাকেবন
এবং তােদর সহকম�েদরও সুরি�ত করা হেব।
উপর�, �টকা�হেণর এক�ট উ��র িদেয় অসু�তার অনুপি�িত �াস করার স�াবনা রেয়েছ
যখন দুবল� ব���েদর �া�� এবং সামা�জক যে�র �েয়াজন হওয়ার স�াবনা সবেচেয় েবিশ। ৪
আগ� ২০২১ পয�,
�
এনএইচএস �া��িলেত অসু�তার অনুপি�িতর সংখ�া (৭
িদেনর গড়) িছল ৭২,৬৯৬, যার মেধ� �ায় ১৮,০০০ কম� েকািভড-১৯ স�িক�ত
কারেণ অনুপি�ত িছেলন যার মেধ� �-িব��� করার �েয়াজনীয়তাও িছল। এ�ট
েদখায় েয �ায় ৫কম� অনুপি�ত িছল %৬.ে◌ন, যা মহামারীর আেগ গেড় ৪এর সােথ %১.
,১৯ তরে�-সােল �থম েকািভড এি�ল ২০২০ ।(সােল আগ� ২০১৯) ত� লনা কেরকম�েদর
অনুপি�িতর হার ১২ এরও েবিশ শীেষ েপৗ�েছেছ।
�
%

��১ িন�িলিখত �িলর মেধ� েকান�ট আপনার য�, আপনার পিরবােরর সদেস�র য� বা
আপনার ব�ুর য� �দানকারী ব���েদর েকািভড-১৯ এবং ফ্লু �টকাকরেণর ি�িত স�েক�
আপনার পছ�েক সেবা�মভােব
�
বণনা
� কের ?
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকা করণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন।
•
•
•
•
•
•

আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয তােদর �টকা েদওয়া উিচত
আিম পছ� করব েয তােদর �টকা েদওয়া হয়
আিম েকানও ভােবই আপি� কির না
আিম পছ� করব েয তােদর যােত �টকা েদওয়া না হয়
আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয তােদর �টকা েদওয়া উিচত নয়
আিম জািন না
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�২ িন�িলিখত �িলর মেধ� েকান�ট েকািভড-১৯ �টকাকরণ এবং ফ্লু �টকাকরণ স�েক�
আপনার পছ�েক আপনার য�আপনার পিরবােরর সদেস�র য� বা ব�ুর সরবরাহ করার ,
?জন� েমাতােয়ন করা বাধ�তামূলক বেল বণনা
� কের
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকা করণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন।
•
•
•
•
•
•

আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয �টকাকরণ বাধ�তামূলক হওয়া উিচত
আিম �টকাকরণ বাধ�তামূলক হেত পছ� করব
আিম েকানও ভােবই আপি� কির না।
আিম �টকাকরণ বাধ�তামূলক না হেত পছ� করব
আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয �টকাকরণ বাধ�তামূলক হওয়া উিচত নয়
আিম জািন না

আপিন যিদ বত�মান পিরেষবা ব�বহারকারী বা েরাগী না হন তেব আমরা এখনও আপনার
দৃ��ভি�েক �াগত জানাই কারণ ভিবষ�েত আপনার �া�� বা সামা�জক য� পিরেষবার
�েয়াজন হেত পাের।
�৩ িনেচর েকান�ট আপনার য� �দানকারী ব���েদর েকািভড-১৯ এবং ফ্লু �টকাকরেণর
ি�িত স�েক� আপনার পছ�েক সেবা�মভােব
�
বণনা
� কের?
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকা করণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন।
•
•
•
•
•
•

আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয তােদর �টকা েদওয়া উিচত
আিম তােদর �টকা িদেত পছ� করব
আিম েকানও ভােবই আপি� কির না
আিম তােদর �টকা না েদওয়া পছ� করব
আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয তােদর �টকা েদওয়া উিচত নয়
আিম জািন না
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��.৪. যারা আপনার য� �দান করেবন তােদর জন� েকািভড-১৯ �টকাকরণ এবং ফ্লু
�টকাকরণ বাধ�তামূলক হওয়ার িবষেয় িন�িলিখত �িলর মেধ� েকান�ট আপনার পছ�েক
সেবা�মভােব
�
বণনা
� কের ?
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকা করণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন।
•
•
•
•
•
•

আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয �টকাকরণ বাধ�তামূলক হওয়া উিচত
আিম �টকাকরণ বাধ�তামূলক হেত পছ� করব
আিম েকানও ভােবই আপি� কির না
আিম �টকাকরণ বাধ�তামূলক না হেত পছ� করব
আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয �টকাকরণ বাধ�তামূলক হওয়া উিচত নয়।
আিম জািন না।

�৫ আপিন িক েরাগী বা পিরেষবা ব�বহারকারীেদর �া�� েসবা এবং/অথবা সামা�জক য�
�দান কেরন?
• হ�াঁ
• না
• জািন না

এই ���ট তােদর জন� যারা েরাগী বা পিরেষবা ব�বহারকারীেদর �া�� েসবা এবং/অথবা
সামা�জক য� সরবরাহ কের।
��.৬. িন�িলিখত েকান�ট আপনার এবং আপনার সহকম�েদর েকািভড-১৯ এবং ফ্লু
�টকাকরেণর ি�িত স�েক� আপনার পছ�েক সেবা�মভােব
�
বণনা
� কের যারা পিরেষবা
ব�বহারকারীেদর য� সরবরাহ কের?
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকা করণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন।
•
•
•
•
•
•

আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয আমােদর �টকা েদওয়া উিচত
আিম তােদর �টকা িদেত পছ� করব
আিম েকানও ভােবই আপি� কির না
আিম তােদর �টকা না েদওয়া পছ� করব
আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয আমােদর �টকা েদওয়া উিচত নয়
আিম জািন না

10

এই ���ট তােদর জন� যারা েরাগী বা পিরেষবা ব�বহারকারীেদর �া�� এবং/অথবা সামা�জক
য� সরবরাহ কের
��.৭. িন�িলিখত েকান�ট আপনার এবং আপনার সহকম�েদর জন� েকািভড-১৯
�টকাকরণ এবং ফ্লু �টকাকরণ বাধ�তামূলক হওয়ার িবষেয় আপনার পছ�েক সেবা�মভােব
�
বণনা
� কের যারা পিরেষবা ব�বহারকারীেদর য� সরবরাহ কের ?
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকাকরণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন।
•
•
•
•
•
•

আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয �টকাকরণ বাধ�তামূলক হওয়া উিচত
আিম �টকাকরণ বাধ�তামূলক হেত পছ� করব
আিম েকানও ভােবই আপি� কির না
আিম �টকাকরণ বাধ�তামূলক না হেত পছ� করব
আিম দৃঢ়ভােব অনুভব কির েয �টকাকরণ বাধ�তামূলক হওয়া উিচত নয়
আিম জািন না

েকান ব���েদর �টকাকরণ করার �েয়াজন আেছ?
পরামেশর� এক�ট ���পূণ অংশ
�
হ'ল সরকার �� কের েদয় েয েমাতােয়েনর শত� িহসােব
�টকাকরেণর জন� এক�ট িবিধব� �েয়াজনীয়তা কীভােব �েযাজ� হেত পাের এবং কার জন�।
এ�ট িবেবচনা করার ে�ে� সরকােরর সূচনা িব�ু হেব ি�ন বুক, অধ�ায় ১৪এ - েকািভড-১৯ সারস-েকািভ-২, এবং অধ�ায় ১৯: ইনফ্লুেয়�া - �া�� এবং সামা�জক য� কম�রা যারা েরাগী
বা �ােয়�েদর সােথ ঘন ঘন মুেখামুিখ েযাগােযাগ কেরন এবং যারা মাধ�িমক বা �াথিমক য�
বা কিমউিন�ট েস�টংেস েরাগী বা �ােয়� যে�র সােথ সরাসির জিড়ত।
পরামশ �িত��য়া
�
িবেবচনা সােপে�, �েয়াজনীয়তা�িল িবিধব� িভি�েত রাখার ে�ে�
সরকােরর দৃ��ভি� �া�� ও সামা�জক য� আইন ২০০৮িবিধমালা (িনয়ি�ত ��য়াকলাপ)
এর এক�ট সং ২০১৪েশাধনীর মাধ�েম হেব। েকয়ার েহাম ের�েলশন ( (েহলথ অ�া� েসাশ�াল
েকয়ার অ�া� ২০০৮(�িবধান ২০২১ (কেরানাভাইরাস) (সংেশাধনী)(িনয়ি�ত ��য়াকলাপ) ,
এর অনু�প উপােয়, আমরা বত�মান ২০১৪ িবিধমালায় �েয়াজনীয়তা সি�েবশ করেত চাই
েযখােন িনরাপদ য� এবং িচিকত্সা �দােনর অংশ িহসােব, সরবরাহকারীেদর অবশ�ই
সং�মেণর িব�ােরর ঝুঁ িক মূল�ায়ন করেত হেব, এবং �িতেরাধ করেত হেব, সনা� করেত
হেব এবং িনয়�ণ করেত হেব, �া��েসবা স�িক�ত ( (পব ৩
� (িনয়�ণ ১২ ,েমৗিলক মান ,সহ।
এই প�িতর অধীেন �টকা েদওয়ার �েয়াজনীয়তা িসিকউিস িনয়ি�ত ��য়াকলােপর অংশ
িহসােব সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� েনওয়ার জন� েমাতােয়ন করা সম� �িলর ে�ে�
�েযাজ� হেব। এ�ট িন��ত করেব েয �টকাকরণ কভােরজ �া�� এবং সামা�জক য�
েস�টংেস দুবল� মানুষ এবং �ত� কম�েদর সুর�া েদয়, তেব েকবল হাসপাতাল, �জিপ
অনুশীলন এবং একজন ব���র বািড়েতও সীমাব� নয়।
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এই �েয়াজনীয়তা, যিদ �বিত�ত হয়, িসিকউিস িনয়ি�ত ��য়াকলােপর ে�ে� �েযাজ� হেব
তা সাবজনীন
�
বা ব���গতভােব অথায়ন
�
করা েহাক না েকন। উে�শ��ট সমানভােব �েয়াগ
করার �েয়াজনীয়তার জন� হেব েযখােন এক�ট িনয়ি�ত ��য়াকলাপ সরবরাহ করা হয়,
উদাহরণ��প এেজ�� কম�রা, অথবা অন� সরবরাহকারীর সােথ চ���ব�।
িসিকউিস িন�িলিখত ��য়াকলাপ�িল িনয়�ণ কের:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ব���গত য�
নািসং� বা ব���গত যে�র �েয়াজন এমন ব���েদর জন� বাস�ান
পদােথর� অপব�বহােরর জন� িচিকৎসার �েয়াজন এমন ব���েদর জন� বাস�ান
েরাগ, ব�ািধ বা আঘােতর িচিকত্সা
মানিসক �া�� আইন ১৯৮৩ এর অধীেন আটক ব���েদর মূল�ায়ন বা িচিকৎসা
অে�াপচােরর প�িত
ডায়াগনি�ক এবং ��িনং প�িত
র� এবং র� েথেক �া� পণ� সরবরাহ পিরচালনা
পিরবহন পিরেষবা, �াইজ এবং িচিকৎসা পরামশ িরেমাটিল
�
সরবরাহ করা হেয়েছ
�সূিত এবং ধা�ীেসবা
গভ�াব�া রদ করা
ি�িমং ি�িনেক পিরেষবা
নািসং� েকয়ার
পিরবার পিরক�না পিরেষবা

িসিকউিস িনয়ি�ত ��য়াকলােপর অংশ িহসােব সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� েনওয়ার
জন� েমাতােয়ন করা কাউেক বাদ েদওয়া উিচত িকনা েস স�েক� আমরা আপনার
মতামতেক �াগত জানাব। এক�ট ��য়াকলাপ যা পিরিধর বাইের হেব েযখােন একজন দুবল�
ব���র সােথ ব���গতভােব েযাগােযাগ অনুপি�ত থােক, উদাহরণ��প, �ায়াজ এবং দূর
েথেক সরবরাহ করা িচিকৎসা পরামশ।�
এই প�িত�ট তােদর অ�ভ��
� করেব যারা সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� িনে�। আমরা
আবািসক বা অ�েরাগী
� েস�টংস েথেক �দ� িকছ� িসিকউিস িনয়ি�ত ��য়াকলাপ
(উদাহরণ��প �াগ এবং অ�ালেকাহল, হ�াইস, এবং িনবি�ত অিতির� য� এবং সমিথত�
জীিবত পিরেষবা�িলর জন� আবািসক পুন��ার পিরেষবা) এই �েয়াজনীয়তা সােপে�
হওয়া উিচত িকনা তাও িবেবচনা করিছ। এর জন� িবষয়�ট হেব েয তারা েকয়ার েহাম�িলর
সােথ যেথ� অনু�প �কৃিতর। আমরা ইিতমেধ� েকয়ার েহাম�িলেত েমাতােয়েনর এক�ট শত�
চালু কেরিছ যােত েসখােন কমরত
� বা ে��ােসবক ব���েদর �টকা েদওয়া �েয়াজন হেব।
অতএব, আমরা আপনার মতামতেক �াগত জানাই েয েকানও িনিদ� � েস�টংস একই প�িত
অনুসরণ করা উিচত িকনা।
আমরা 'অপিরহায য�
�
দাতােদর' ভূ িমকাও য�সহকাের িবেবচনা করেত চাই - েসই ব�ু বা
পিরবার যারা িনবি�ত ব���র সােথ একমত হেয়েছ, তারা িনয়িমত পিরদশন� করেব এবং
ব���গত য� সরবরাহ করেব। আমােদর উে�শ� হল �টকাকরণেক েকয়ার েহাম�িলেত
েমাতােয়েনর শত� করার িবষেয় পূববত�
�
পরামশ �িত��য়ায়
�
িনধািরত
�
নীিত অনুসরণ করা এবং
তাই এই নীিত�ট অপিরহায য�
�
দাতােদর কােছ �সািরত করা নয়।
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আমরা এই নীিত�ট ব�ু এবং পিরবােরর সদস�েদর কােছ �সািরত করেত চাই না যারা �া��
এবং সামা�জক য� েস�টংস বা েকানও ব���র বািড়েত েলাকেদর সােথ েদখা কেরন। আমরা
দৃঢ়ভােব ব�ু এবং পিরবােরর সদস�েদর যারা �া�� এবং সামা�জক য� েস�টংস পিরদশন�
করেছন এবং যারা েকািভড-১৯ এবং ফ্লু �টকা উভয়ই অ�াে�স করার েযাগ� তােদরেক
�
এক�ট িনিদ�� েস�টংেয় সং�মণ �িতেরাধ ,
উৎসািহত কির যত তাড়াতািড় স�বযত�ণ না দশনাথ�রা
� য�সহকাের অনুসরণ কেরন, আমরা পািরবািরক
এবংিনয়�ণ (আইিপিস) সহ পরামশ�ট
দশনাথ�েদর
�
�েয়াজনীয়তা বাড়ােনার ��াব কির না।
উপর�, আমরা অন�ান� েপশাদার বা ে��ােসবক েমাতােয়ন আেছ িকনা েস স�েক�
আপনার মতামতেক �াগত জানাব, তেব সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� �হণ না করা,
এ�টও ��ািবত নীিতর পিরিধেত অ�ভ��
� করা উিচত। এই ব���রা এক�ট িনয়ি�ত পিরেষবার
জন� কাজ করেব তেব েকানও ব���র িনিদ� � যে�র অংশ িহসােব ব���গত য� বা িচিকৎসা
সরবরাহ কের না। এর মেধ� িবিভ� ধরেণর কম� অ�ভ��
� থাকেত পাের েযমন খাবার ��ত
এবং পিরেবশন করা, �িল বা হ�ইলেচয়াের (কুিল), বা অভ�থনা
� এবং �শাসেনর কম�েদর উপর
চলমান েরাগী বা �ােয়�রা।
��.৮ িন�িলিখত েকান�ট আপনার �েয়াজনীয়তা স�েক� আপনার মতামত েক
বণনা
� কের�া�� :েসবা বা সামা�জক য� েস�টংেয় (কারও বািড় সহ) িসিকউিস
সেবা�মভােব
�
িনয়ি�ত ��য়াকলােপর অংশ িহসােব সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� েনওয়ার জন� যােদর
েমাতােয়ন করা হেয়েছ তােদর অবশ�ই এক�ট েকািভড-১৯ এবং ফ্লু �টকা থাকেত হেব?
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকা করণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন। আপিন �া��েসবা েস�টংস এবং সামা�জক য� েস�টংেসর জন� এক�ট পৃথক
�িত��য়াও সরবরাহ করেত পােরন।
•
•
•
•
•
•

সহায়ক
সামান� সহায়ক
সহায়ক নয় বা অসহায়কও নয়
িকছ�টা অসহায়ক
সহায়ক নয়
আিম জািন না

আপনার উ�র সমথন� করার জন� দয়া কের িবশদ সরবরাহ ক�ন
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�� ৯. আপিন িক মেন কেরন েয �া��েসবা বা সামা�জক য� েস�টং -এ (কারও বািড় সহ)
এমন িকছ� েলাক েমাতােয়ন করা হেয়েছ যারা িসিকউিস িনয়ি�ত ��য়াকলােপর অংশ িহসােব
সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� �হণ কের না তেব েকািভড-১৯ এবং ফ্লু ভ�াকিসন থাকার
�েয়াজনীয়তার পিরিধর মেধ� অ�ভ��
� করা উিচত?
•
•
•

হ�াঁ
না
আিম জািন না

��.১০ েকান ব���েদর েকািভড �েয়াজনীয়তার েদওয়ার �টকা ফ্লু এবং ১৯ �টকাকরণ(�েযাজ� সম� �টক িদন) ?কেরন মেন আপিন বেল উিচত হওয়া আ�ািদত �ারা পিরিধ
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকা করণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন।
•
•
•
•
•
•

েপাট� ারগণ
�শাসিনক কমকত�
� া
ি�নারগণ
ে��ােসবকগণ
অন�ান� (অনু�হ কের িনিদ� � কের বলুন)
আিম জািন না

��.১১. েকািভড-১৯ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� িসিকউিস িনয়ি�ত কাযকলােপর
�
অংশ
িহেসেব সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� েনওয়ার জন� েলাক েমাতােয়ন করা হেয়েছ যা
নীিতর পিরিধেত থাকা উিচত নয় ?
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকাকরণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন।
•
•
•

হ�াঁ
না
আিম জািন না

অনু�হ কের আপনার উ�েরর ব�াখ�া �দান ক�ন

14

��.১২. অন� েকান �া�� ও সামা�জক য� েস�টংস আেছ েযখােন �া�বয়�েদর য� েহােমর
অনু�প এক�ট প�িত �হণ করা উিচত (অথাৎ,
� যারা েকয়ার েহােম কাজ করেছন বা
ে��ােসবক িহসােব কাজ করেছন তােদর অবশ�ই এক�ট েকািভড-১৯ �টকা থাকেত হেব
অথবা অব�াহিত থাকেত হেব)?
•
•
•

হ�াঁ
না
েকান ম�ব� েনই

��.১৩. যিদ হ�াঁ হয়, তেব অনু�হ কের িনে� তািলকাভ�� েস�টং িনবাচন
� ক�ন। যিদ অন�
িকছ� হয়, তেব অনু�হ কের িনিদ� � কের বলুন।
•
•
•
•
•

হ�াইস (বা হ��স)
মাদক ও অ�ালেকাহেলর জেন� আবািসক পুন��ার পিরেষবাসমূহ
িনবি�ত অিতির� পিরচযা � এবং সহায়ক স��য় পিরেষবাসমূহ
িনবি�ত েশয়াড� লাইভস পিরেষবাসমূহ
অন�ান�

১৮ বছেরর িনেচ
েকািভড-১৯ �টকাকরণ কমসূ� িচর �থম পযােয়
� েযাগ� েদওয়ার �টকা বয়সীরা কম ১৬ বছেরর ,
জন �টকাকরেণর মা� েকবল বয়সীরা ১৭ বছর ১৬ েথেক এবং না িছল◌্ য েযাগ� িছল যিদ তারা
�া�বয়� ে�া�ােমর �থম পযােয়র
�
মানদ� পূরণ কের (যিদ তারা িনেজরাই েকািভড-১৯ বা
এমন ভূ িমকা েথেক ��তর ফলাফেলর ঝু ঁ িক েবিশ থােক যা দুবল� ব���েদর সং�মেণর ঝু ঁ িক
বাড়ায়উদাহরণ��প যারা �া�� বা সামা�জক য� খােত কা ,জ করেছন এবং য�কারীরা
(েবতন বা অৈবতিনক)। েয ১৬ েথেক ১৭ বছর বয়সীরা েফজ ১ এর মানদ� পূরণ কেরিছল
তােদর স�ূণ �া�বয়�
�
২ েডাজ �টকাকরণ েকাস েদওয়া
�
হেয়িছল। েকািভড-১৯ েথেক
��তর ফলাফেলর ঝুঁ িক দৃঢ়ভােব বয়স স�িক�ত এবং েবিশরভাগ ১৮ বছেরর কম বয়সীেদর
জন� ��তর ফলাফেলর ঝুঁ িক খুব কম। েযেহত� ১৮ বছেরর কম বয়সীেদর ভ�াকিসন
ব�বহােরর তথ� এই বছেরর েফব্�য়ািরেত খুব �াথিমক পযােয়
� িছল, েজিসিভআই ে�া�ােমর
ি�তীয় পযােয়র
�
সময় ১৮ বছেরর কম বয়সীেদর সু� �টকা েদওয়ার পরামশ েদয়িন।
�
তারপর েথেক, ১৬ েথেক ১৭ বছর বয়সীেদর জন� সুিবধা এবং ঝু ঁ িক উভেয় আরও �মাণ উেঠ
এেসেছ। অ�বয়সীেদর মেধ� ফাইজার-বােয়াএনেটক ভ�াকিসেনর পা� �িত��য়া
�
িহসােব
মােয়াকাড�াই�টস বা েপিরকাড�াই�টেসর িবরল ঝু ঁ িক িবেবচনা কের, েজিসিভআই অবিশ� সম�
সু� ১৬ েথেক ১৭ বছর বয়সীেদর �াথিমক েডাজ েদওয়ার পরামশ জাির
�
কেরেছ । এর �ভাব
পযােলাচনা
�
করা হেব এবং যিদ েজিসিভআই সাম�ী হয় তেব তারা ি�তীয় েডাজ েদওয়া
সুপািরশ করেব। ফ্লু স�িক�ত, েজিসিভআই ইিতমেধ� ২ েথেক ১৫ বা ৫০ বছর বা তার েবিশ
বয়সীেদর জন� এবং ১৬ েথেক ৪৯ বছর বয়সী ঝু ঁ িকর গ্�প�িলর জন� �টকা েদওয়ার পরামশ �
েদয়।
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অতএব সরকার মেনােযাগ সহকাের েদখেব েয ১৬ এবং ১৭ বছর বয়সীেদর যারা িসিকউিস
িনয়ি�ত ��য়াকলােপর অংশ িহসােব সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� েনওয়ার জন�
েমাতােয়ন করা হেয়েছ, তােদর েকািভড-১৯ এবং ফ্লুর িব�ে� �টকা েদওয়ার
�েয়াজনীয়তায় অ�ভ��
� করা উিচত িকনা। এর মেধ� রেয়েছ েকয়ার েহাম িবিধমালা সংেশাধন
করা হেব িকনা তা িবেবচনা করা, যা বত�মােন ১৮ বছেরর কম বয়সীেদর অব�াহিত েদয়, �া��
এবং সামা�জক য� খাত জুেড় এক�ট একক, ধারাবািহক প�িত িন��ত করার
জন�। েজিসিভআই-এর পরামেশর� িভি�েত সরকার িস�া� েনেব েকান বয়েসর েগা���িল
েকািভড-১৯ �টকাকরেণর জন�।
��.১৪ িন�িলিখত েকান�ট �েয়াজনীয়তা স�েক� আপনার মতামত সেবা�মভােব
�
বণনা
�
কেরতারা িসিকউিস িনয়ি�ত ��য়াকলােপর অংশ িহসােব ,বছেরর কম যােদর বয়স ১৮ :
সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� �হণ কের (কারও বািড় সহ �া��েসবা বা সামা�জক য�
েস�টংেয়), অবশ�ই এক�ট েকািভড-১৯ এবং ফ্লু �টকা থাকেত হেব ?
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকা করণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন। আপিন �া��েসবা েস�টংস এবং সামা�জক য� েস�টংেসর জন� এক�ট পৃথক
�িত��য়াও সরবরাহ করেত পােরন।
•
•
•
•
•
•

সহায়ক
সামান� সহায়ক
সহায়ক নয় বা অসহায়কও নয়
সামান� অসহায়ক
সহায়ক নয়
আিম জািন না

অনু�হ কের আপনার উ�রেক সমথন� করেত িববরণ �দান ক�ন

ছাড়সমূহ
িকছ� েলােকর জন� ি�িনকাল পরামশ হ'ল
�
েকািভড-১৯ এবংঅথবা ফ্লু �টকা তােদর জন� /
উপযু� নয়। অতএব েয েকান িবিধব� �েয়াজনীয়তার মেধ� িচিকৎসা সং�া� িভি�েত
অব�াহিত অ�ভ��
� থাকেব যা সং�ামক েরােগর িব�ে� �টকাকরেণর উপর �ীন বুেকর
সােথ সাম�স�পূণ হেব
�
(1}েকািভড-১৯: �ীন বুক, অধ�ায় 14এ; ইনফ্লুেয়�া: �ীন বুক,
অধ�ায় ১৯) এবং েজিসিভআই যা ি�িনকাল পরামশ �িতফিলত
�
কের। ি�ন বুক তািলকাভ��
অ�ালা�জ� বা শত� থাকেল ব���েদর �েয়াজনীয়তা েথেক অব�াহিত েদওয়া হেব (েকািভড-১৯:
অধ�ায় ১৪এ, পৃ�া ১৬ ,ইনফ্লুেয়�া অধ�ায় ১৯ ;পৃ�া ১৭এক�ট ভ�াকিসন �েয়া (গ না করার
কারণ িহসােব, উদাহরণ��প ভ�াকিসেনর এক�ট উপাদােনর পূেব এলা�জ�
�
�িত��য়া। িকছ�
ব���র অ�ালা�জ� বা অব�া থাকেত পাের েযখােন ি�ন বুক বা েজিসিভআই তােদর অব�াহিত
েদওয়া উিচত িকনা েস স�েক� েপশাদার িচিকৎসা মতামত চাওয়ার পরামশ েদয়।
�
জাতীয় এবং আ�জ�ািতক উভয় ে�ে�ই, গভ�বতী মিহলােদর েকািভড-১৯ �টকাকরেণর
ে�ে� এখনও পয�
� সুর�া সংেকত স�িক�ত েকানও সংেকত িচি�ত করা হয়িন।
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েজিসিভআই ১৯ এি�ল তােদর পরামশ আপেডট
�
কেরেছ, যা এখন ইি�ত কের েয গভ�বতী
মিহলােদর অ-গভ�বতী মিহলােদর একই সমেয় �টকা েদওয়া উিচত, তােদর বয়স এবং
ি�িনকাল ঝুঁ িক গ্�েপর উপর িভি� কের, ফাইজার এবং মডানা � ভ�াকিসন�িল পছ�সই
ভ�াকিসন িহসােব।
ফ্লু �টকাকরেণর জন� ি�ন বুক (ইনফ্লুেয়�া অধ�ায় ১৯,, পৃ�া ১৭বেলেছ েয গভ�বতী (
মিহলােদর ফ্লু ভ�াকিসন েদওয়া উিচত ক◌ারণ গভ�বতী মিহলােদর মেধ� ফ্লু েথেক
��তর অসু�তার ঝুঁ িক েবিশ। উপর�, েবশ কেয়ক�ট গেবষণা েদখায় েয গভ�াব�ায় ফ্লু
�টকা জে�র পের জীবেনর �থম কেয়ক মােস িশ�েদর ফ্লুর িব�ে� িন��য় অনা�ম�তা
সরবরাহ কের 12, 13, 14, 15 ।
11

12

13

14

সরকার জনগেণর জন� সবেচেয় কম েবাঝাদায়ক উপায় িবেবচনা করেব যােত তারা �দশন�
করেত পাের েয তারা েকয়ার েহাম�িলর ে�ে� ইিতমেধ� বা�বািয়ত প�িতর উপর েকািভড১৯ এবংঅথবা ফ্লু �টকাকরণ ভবন েথেক িচিকৎসাগতভােব অব�াহিত �া�/। এই িবষেয়
���িল পরবত� িবভােগ অ�ভ��
� করা হেয়েছ: 'বা�বায়ন স�িক�ত িবেবচনা'।
নীিত�ট পযােলাচনা
�
করা হেব যিদ উে�খেযাগ� বাধা�িল েযাগ� কম�েদর সমেয়াপেযাগী এবং
অ�াে�সেযাগ� উপােয় ফ্লু এবং/অথবা েকািভড-১৯ �টকা �হণ করেত বাধা েদয়
উদাহরণ��প ভ�াকিসন সরবরােহর সমস�া বা জাতীয় ি�িনকাল গাইেডে�র পিরবত�েনর
কারেণ।

েবেনাউইটজ আই, এে�া�জেটা িডিব, ে�িস েকিড এট আল। (২০১০) গভ�বতী মিহলােদর েদওয়া ইনফ্লুেয়�া
ভ�াকিসন তােদর িশ�েদর ইনফ্লুেয়�ার কারেণ হাসপাতােল ভিত� �াস কের। ি�ন সং�ািমত িডস। ৫১ :
৬১।-১৩৫৫
13
ইক এএ, উেয়ইিক �টএম, ি�মভ এ এট আল। (২০১০) মাতৃ ইনফ্লুেয়�া �টকাকরণ এবং অ�বয়সী িশ�েদর
ইনফ্লুেয়�া ভাইরাস সং�মেণর উপর �ভাব। আচ� েপিদয়াটার আেডােল� েমড। ১৬৫: ১০৪-১১।
14
েপাহিলং েকএ, ইস�জলািগ, িপ�জ ��াট, এমএ এট আল। (২০১১) িশ�েদর ইনফ্লুেয়�া হাসপাতােল ভিত�র
উপর মাতৃ �টকাকরেণর �ভাব। এম েজ অবে�ট গাইেনেকাল ২০৪: \ [৬ সাি� ১.] এস১৪১ ইপাব ৮।২০১১ জুন।.২৩ েফব্�য়াির
15
জামান েক, রয় ই, আিরফীন এসই এ অল (২০০৮) মা এবং িশ�েদর মেধ� মাতৃ ইনফ্লুেয়�া �টকাকরেণর
কাযকািরতা।
�
এন ইংল েজ ম�াড ৩৫৯৬৪।-১৫৫৫ :
12
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��.১৫ আপিন িক একমত বা অস�ত েয েকািভড েথেক �টকা ফ্লু এবং ১৯ �টকাকরণ?উিচত হওয়া িভি�েত িচিকৎসার মা� েকবল অব�াহিত
অনু�হ কের েকািভড-১৯ �টকা করণ এবং ফ্লু �টকাকরেণর জন� এক�ট পৃথক �িত��য়া
�দান ক�ন।
•
•
•
•
•
•

দৃঢ়ভােব স�ত
িকছ�টা স�ত
স�ত নই বা অস�তও নই
িকছ�টা অস�ত
দৃঢ়ভােব অস�ত
আিম জািন না

�� ১৬ অন� েকান িভি�েত, যিদ থােক, একজন ব���েক এই �েয়াজনীয়তা েথেক অব�াহিত
েদওয়া উিচত?

স�াব� �ভাব�িলর িবেবচনা
সােম�র �ভাব
আমােদর �াথিমক পাবিলক েস�র ইকু�য়ািল�ট িডউ�ট (িপএসইিড) িবে�ষণ ইি�ত কের েয
েকািভড-১৯ এবং ফ্লু �টকাকরণেক �া�� ও সামা�জক যে� কােজর শত� করা িনিদ� �
েগা���িলেক �ভািবত করেত পাের। িবে�ষণ�ট এনএইচএস কম� এবং এনএইচএস
িড�জটাল �ারা �কািশত েজনােরল ��াক�টস ওয়াক�েফাস েডটার
�
উপর িভি�ক 16 । যিদও
উপল� কম� তথ� �ভািবত কম� গ্�প�িলর েবিশরভােগর (িক� সব নয়) �িতিনিধ� কের,
তবুও নীেচ উি�িখত কম�েদর গঠন, �ভািবত কম� েগা���িলর স�ূণ তািলকার
�
গঠেনর সােথ
উে�খেযাগ�ভােব পৃথক এমন েকানও �মাণ েনই। সুরি�ত ৈবিশ��যু�েদর জন� �ভাব�িলর
আরও িবশদ এবং িবেবচনা অ�ােন� িস-েত বিণত� করা হেয়েছ।
15

আমরা িন��ত করেত আ�হী েয এই নত� ন নীিত�ট বা�বািয়ত করা উিচত েকানও েগা�� যােত
পাথক�মূ
�
লকভােব �ভািবত না হয়। আমােদর ল�� হল েকািভড-১৯ এবং ফ্লু সং�মেণর
স�াব� �িতকারক ফলাফল েথেক �া�� এবং সামা�জক য� েস�টংেস যারা কাজ করেছন
এবং য� েনওয়া হে� এবং তােদর র�া করা।

16এনএইচএস

ওয়াক�েফাস েডটা
�
এনএইচএস িড�জটাল �ারা �কািশত তেথ�র উে�খ কের েযখােন ইংল�াে�র
এনএইচএস �া� এবং িসিস�জ�িলেত কমরত
� এনএইচএস হাসপাতাল এবং কিমউিন�ট েহলথ সািভ�স
(এইচিসএইচএস) কম�েদর মািসক সংখ�া েদখােনা হেয়েছ (�াথিমক যে�র কম� ব�তীত)। �জিপ ওয়াক�েফাস �
েডটা এনএইচএস িড�জটাল �ারা �কািশত �জিপ, নাস,� ডাইের� েপেশ� েকয়ার এবং অ�াডিমন/ননি�িনকাল �াফেদর স�েক� ইংল�াে� েজনােরল ��াক�টেস কাজ করা েডটা েরফাের� কের।
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ভ�াকিসেনশন েমাতােয়েনর এক�ট শত� হেয় ওঠার ফেল িকছ� কম� গ্�েপ েকািভড-১৯ বা ফ্লু
সং�মেণর ফলাফেলর উপর এক�ট িবেশষ উপকারী �ভাব পড়ার স�াবনা রেয়েছ েযখােন
সং�মেণর িব�ে� সুর�ার ফেল ভ�াকিসন �হণ কম হয় যা তারা অন�থায় নাও েপেত পাের।

িবস্তৃত �ভাব
উপর�, এক�ট সরকারী খােতর সমতা মূল�ায়েন, আমরা েয েকানও আইনগত পিরবত�েনর
িনয়�ক �ভাব�িল য�সহকাের িবেবচনা করেত চাই। এ�ট নীিতর িবস্তৃত ব�য় এবং
সুিবধা�িলর পাশাপািশ ব�বসােয়র ব�য় িবেবচনা করেব।
এ�ট �ীকৃত েয কম�েদর িকছ� সদস� �টকা না েদওয়ার িস�া� িনেত পােরন, এমনিক যিদ
�টকা�ট তােদর জন� ি�িনক�ািল উপযু� হয়। এই পিরি�িতেত, নীিত বা�বায়েনর ফেল তারা
আর �া�� ও সামা�জক য� েস�টং-এ কাজ করেত স�ম না হেত পাের বা কম�েদর সদস� চেল
যাওয়া েবেছ িনেত পাের না। আমরা এই পরামেশ �ািফং
�
�েরর উপর স�াব� �ভাব স�েক�
এক�ট �� �জ�াসা করিছ, যিদ, যাই েহাক না েকন, কম�েদর সদস�রা �টকা েদওয়ার পিরবেত�
�া�� এবং সামা�জক য�কম�েদর েছেড় চেল যান। িকছ� �ানীয় এলাকায় এ�ট এক�ট িবেশষ
সমস�া হেত পাের েযখােন �হণ কম বা েযখােন িনেয়াগ আরও ক�ঠন।
পরামেশর� সময়কােল, আমরা ব���েদর উপর �ত�ািশত �ভাব এবং কমসং�ান
�
আইেনর
ফলাফল�িল িনেয়াগকারীেদর সােথ সরাসির আেলাচনা করেত চাই। সরবরাহকারীেদর এ�ট
এমনভােব পিরচালনা করেত সহায়তা করা হেব যা িনরাপদ, উ� মােনর যে�র িবধানেক
অি�িতশীল কের না। যিদ নীিত�ট বা�বািয়ত হয় তেব সরবরাহকারীেদর জন� অপােরশনাল
গাইেড� পিরচালক এবং কম�েদর সদস�েদর জন� নীিতর �ভাব�িল িনধারণ
� করেত
�কািশত হেব।

�হণ বাড়ােনার জন� িবক� প�িত
েযমনটা আেগ উে�খ করা হেয়েছ, এক�ট িবক� প�িত হেব েকািভড-১৯ এবং ফ্লু ভ�াকিসন
�হণেক উৎসািহত করার জন� অ-িবিধব� ব�ব�ার উপর িনভ�র করা অব�াহত রাখা।
েকািভড-১৯ এবং ফ্লু ভ�াকিসন উভেয়র জন� �হণ বাড়ােনার জন� গৃহীত পদে�প�িলর
এক�ট সংি��সার অ�ােন� এ-েত েসট করা হেয়েছ।
এই প�িতর সুিবধা হ'ল �ািফং �েরর উপর স�াব� �ভােবর ঝু ঁ িক এড়ােনা এবং মানুষেক
�টকাকরণ স�েক� ব���গত পছ� ধের রাখার অনুমিত েদওয়া। যাইেহাক, ঝু ঁ িক হল এই
ধরেনর প�িত এই নীিতগত উে�শ� অজ�ন করেত পাের না েয সরাসির য� এবং িচিকৎসা
�দােন েমাতােয়ন করা সকলেক তােদর যে� থাকা েলাকেদর র�া করার জন� �টকা েদওয়া
হয়।
আমরা সমতা, অন�ান� িবস্তৃত �ভাব, এবং য� এবং িচিকত্সা �দানকারীেদর �হণ আরও
বাড়ােনার জন� অন�ান� অ-িবিধব� পদে�প�িল �হণ করা েযেত পাের স�িক�ত নীেচর
���িলেত আপনার মতামতেক �াগত জানাব ।
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��.১৭. এমন েকান িবেশষ েলাক আেছ িক, েযমন যােদর ৈবিশ�� সুরি�ত, যারা েকািভড-১৯
�টকাকরণ এবং ফ্লু �টকাকরণ েথেক িবেশষভােব উপকৃত হেব �া��েসবা এবং সামা�জক
যে� েমাতােয়েনর শত� িহসােব ?
•
•
•

হ�াঁ
না
িন��ত নই

��.১৮. েকান িবেশষ েগা�� ইিতবাচকভােব �ভািবত হেত পাের িক এবং েকন হেব?

��.১৯. েকান িবেশষ িকছ� েলাক আেছ িক, েযমন যােদর সুরি�ত ৈবিশ�� রেয়েছ, যারা
েকািভড-১৯ �ারা িবেশষভােব েনিতবাচকভােব �ভািবত হেব এবং ফ্লু �টকাকরণ �া��েসবা
এবং সামা�জক যে� েমাতােয়েনর এক�ট শত� িহসােব?

•
•
•

হ�াঁ
না
িন��ত নই

��.২০. েকান িনিদ� � েগা�� েনিতবাচকভােব �ভািবত হেত পাের িক এবং েকন?

এই ���িল তােদর জন� িনিদ� � যারা ��লাইন �া�� এবং য� কম�েদর পিরচালনা কের।
��.২১. েকান পিরি�িতেত কম�রা �টকা েদওয়ার �েয়াজেনর মেধ� পেড় িক� �টকাহীন থােক,
েস স�েক� িচ�া কের আপিন কীভােব �িত��য়া জানােবন বেল আশা করেছন?
•
•
•
•

�টকাহীন কম�েদর পুনরায় েমাতােয়ন ক�ন।
�টকাহীন কম�েদর জন� কমসং�ান
�
ব� কেরা।
অন�ান� (অনু�হ কের িনিদ� � ক�ন)।
�েযাজ� নয়।
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��.২২ আপনার সং�ার িনরাপদ েসবা �দােনর �মতার উপর �টকাকরেণর �েয়াজনীয়তা
নীিতর �ভাব স�েক� আপনার িক উে�গ রেয়েছ ?
•
•
•

হ�াঁ
না
আিম জািন না

��.২৩. আপনার �িত�ােনর উপর �টকাকরেণর �েয়াজনীয়তা নীিতর �ভাব স�েক�
আপনার িন�িলিখত �িলর মেধ� েকান�ট উে�গ রেয়েছ? (�েযাজ� সম� �টক িদন)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

িকছ� কম� ভ�াকিসন �ত�াখ�ান করেত পাের এবং তােদর বত�মান চাকির েছেড় েযেত পাের
িকছ� কম� এই নীিতর �িতবােদ চেল েযেত পােরন, যিদ এ�ট তােদর ব���গত িব�ােসর
সােথ িবেরাধ কের
অবিশ� কম�রা �েয়াজনীয়তােক �িতকর মেন করেত পাের, মেনাবল �াস করেত পাের
কম�রা িনেয়াগকারীেদর আদালেত চ�ােল� করেত চাইেত পােরন
িবক� �িশি�ত কম�েদর সরবরাহ উপল�
��েময়াদী কম�েদর কভােরর খরচ
নত� ন �ায়ী কম� িনেয়ােগর ব�য়
নত� ন �ায়ী কম� িনেয়ােগর জন� সময় লাগেব
কম�েদর নত� ন সদস�েদর �িশ�ণ িদেত সময় েলেগেছ
অন�ান� (অনু�হ কের িনিদ� � ক�ন)
আিম জািন না

��.২৪. স�াব� �ভােবর মা�ার এক�ট অনুমান �দান ক�ন

•
•
•
•
•
•

��তর �ভাব
বড় �ভাব
সাধারণ �ভাব
সামান� �ভাব
ত� � �ভাব
আিম জািন না
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��.২৫. �া��েসবা এবং সামা�জক পিরচযা � কম�েদর উপর �টকাকরেণর �েয়াজনীয়তা
নীিতর েকান েনিতবাচক �ভাব �াস করেত পাের বেল আপিন িক মেন কেরন? ( �েযাজ�
সম� ে�ে� �টক িদন)
•
•
•
•
•
•

�টকাকরেণর সহজ সুেযাগ
আপ ট� েডট তথ� পান
�ানীয় �টকাকরণ চ�া��য়নেদর সমথন�
আিম জািন না
েকানটাই নয়
অন�ান� (অনু�হ কের িনিদ� � ক�ন)

��.২৬. �টকাকরণ �েয়াজনীয়তা নীিতর ফেল আপনার সং�া উপকৃত হেত পাের বেল
আপিন িক মেন কেরন, িন�িলিখত �িলর মেধ� েকান�ট, যিদ থােক? (�েযাজ� সম� ে�ে�
�টক িদন)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

েরাগী বা �ােয়ে�র অসু�তা বা মৃত��র হার �াস
�াদুভা� ব �িতেরাধ
কম�েদর অসু�তার অনুপি�িতর মা�া �াস
েকািভড-১৯ এর জন� ইিতবাচক পরী�ার কারও সং�েশ আসার
�
পের কম�েদর �িব���সংখ�া �াস করা হেয়েছ
কম�েদর অসু�তার অনুপি�িত কভার করার জন� �েয়াজনীয় �াস�া� ব�াংক বা
এেজ�� কম�েদর কাছ েথেক ব�য় স�য়
কম�েদর অসু�তার অনুপি�িত কভার করার জন� কম কম� অজ�েনর �েয়াজেনর
মাধ�েম সময় সা�য় হেয়েছ
েকািভড-১৯ এবংঅথবা এ�ট ব�ু বা পিরবােরর কােছ েপৗ�েছ েদওয়ার িবষেয় কম�দ/ে◌র
উে�গ �াস
যােদর য� েনওয়া হে� তােদর পিরবার এবং ব�ুেদর উে�গ �াস
েকানটাই নয়
অন�ান� (অনু�হ কের িনিদ� � ক�ন)
আিম জািন না
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��.২৭. অনু�হ কের স�াব� েবিনিফেটর পিরমােপর এক�ট অনুমান �দান ক�ন
•
•
•
•
•
•

খুব উে�খেযাগ� েবিনিফট
উে�খেযাগ� েবিনিফট
সাধারণ েবিনিফট
সামান� েবিনিফট
ত� � েবিনিফট
আিম জািন না

��.২৮ আপিন িক মেন কেরন েয �টকাকরেণর �েয়াজনীয়তা নীিত অন�ান� িবিধব�
�েয়াজনীয়তার সােথ েকানও �� সৃ�� করেত পাের যা �া��েসবা বা সামা�জক য�
সরবরাহকারীেদর অবশ�ই পূরণ করেত হেব?
•
•
•
•

হ�াঁ
না
আিম জািন না
�েযাজ� নয়

��.২৯ অনু�হ কের অন�ান� িবিধব� �েয়াজনীয়তা স�েক� আরও িবশদ িববরণ িদন যার
সােথ �টকাকরেণর �েয়াজনীয়তা নীিত �� করেত পাের।

��.৩০ আপনার কম�েদর কথা িচ�া কের যারা �াথিমকভােব �টকা িনেত ি�ধােবাধ
করিছেলনকাযকর
� পদে�প এবং ��য়াকলাপ�িল কী িছল যার ফেল েসই কম�রা ভ�াকিসন ,
?�হণ কেরিছেলন

�েয়াগ স�িক�ত িবেবচনাসমূহ
এই িবভােগর উে�েশ� - এক�ট িনয়ি�ত ��য়াকলােপর ে�ে� িনবি�ত ব��� পিরেষবা
সরবরাহকারী বা িনবি�ত পিরচালক হেবন, িযিন তােদর পে� িনয়ি�ত ��য়াকলাপ
পিরচালনা করার জন� সরবরাহকারী �ারা িনযু� একজন ব���, েযখােন সরবরাহকারী
িনেজরাই িনয়ি�ত ��য়াকলােপর ৈদন��ন দািয়ে� থাকেবন না। একজন িনবি�ত ব���
িহসােব, িনবি�ত পিরচালেকর েসই পেদর সােথ স�িক�ত আইিন দািয়� রেয়েছ।
এই পরামেশর� ফেল �া� মতামত িবেবচনা সােপে�, �টকাকরেণর �েয়াজনীয়তােক িবিধব�
িভি�েত রাখার ে�ে� সরকােরর দৃ��ভি� �া�� ও সামা�জক য� আইন ২০০৮ (িনয়ি�ত
��য়াকলাপ) িবিধমালা ২০১৪ এর এক�ট সংেশাধনীর মাধ�েম হেব।
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এই ধরেনর সংেশাধনী �িবধােনর অংশ ৩-এ েমৗিলক মানদে� এক�ট নত� ন িবধান িহসােব
�েয়াজনীয়তা সি�েবশ করেব, স�বত ের�েলশন ১২যা িনরাপদ য� এবং িচিকত্সা িনেয় কাজ )
)ের�েলশন ১২ (কের২)(এইচ) এর পিরপূরক িহসােব, যা �েয়াজন, িনরাপদ য� এবং িচিকত্সা
�দােনর অংশ িহসােব, সরবরাহকারীেদর অবশ�ই ঝু ঁ িক মূল�ায়ন করেত হেব, এবং �া��েসবা
স�িক�ত সহ সং�মণ�িলর িব�ার �িতেরাধ, সনা� এবং িনয়�ণ ক�ন। সং�মণ
�িতেরাধ ও িনয়�ণ স�িক�ত অনুশীলেনর েকাড এবং এর সােথ স�িক�ত িনেদ� িশকাও
আপেডট করা হেব। এই েকাড�ট েসে�টাির অফ ে�ট �ারা �া�� ও সামা�জক য� আইন
২০০৮ এর ধারা ২১ এর অধীেন জাির করা হয় এবং �িবধােনর িবিধ ১২ এর অধীেন তােদর
বাধ�বাধকতা �িল েমেন চলার সময় সরবরাহকারীেদর অবশ�ই িবেবচনা করেত হেব। এই
পরামেশর� পাশাপািশ অনুশীলন িবিধর খসড়া সংেশাধনী �কািশত হেয়েছ (পিরিশ� িব েদখুন)।
নীেচর �ে�র উ�র িদেয় আমরা এই িবষেয় আপনার মতামতেক �াগত জানাব।
এই প�িতর অধীেন, িসিকউিস িনবি�ত ব���র (েয পিরেষবা সরবরাহকারী বা িনবি�ত
পিরচালক) �মাণ পরী�া করার দািয়� হেব েয িসিকউিস িনয়ি�ত ��য়াকলােপর অংশ
িহসােব সরাসির িচিকৎসা বা ব���গত য� েনওয়ার জন� েমাতােয়ন করা ব���েদর �টকা
েদওয়া হয়, অথবা িচিকৎসাগতভােব �টকা করণ েথেক অব�াহিত েদওয়া হয়। এর অথ হ'ল
�
�িমকেদর িনবি�ত ব���েক �মাণ সরবরাহ করেত হেব েয তােদর �টকা েদওয়া হেয়েছ।
সরকার মানুেষর জন� সেবা�ম
�
উপায়�ট য�সহকাের িবেবচনা করেছ যােত তারা �মাণ
করেত পাের েয তােদর িনবি�ত ব���েক �টকা েদওয়া হেয়েছ। উদাহরণ��প, এ�ট েমাবাইল
েফান অ�ােপ বা এক�ট অ-িড�জটাল �েটর (হাড� কিপ শংসাপ�) মাধ�েম �টকাকরেণর ি�িত
েদখােনা সংি�� থাকেত পাের। েকািভড-১৯ েকয়ার েহাম িবিধমালা বা�বায়ন েথেক েশখা
িশ�া অন�ান� �া�� ও সামা�জক য� েস�টংেস বা�বায়নেক অবিহত করেত সহায়তা করেব।
নত� ন িবিধ কাযকর
� হওয়ার আেগ উপযু� ে�স িপিরয়ড কী হেব তাও সরকার িবেবচনা
করেছ।
এ�ট আমােদর �ত�াশা েয িনবি�ত ব��� তােদর কম�েদর কমসং�ান
�
বা েপশাগত �া��
েরকেড�র অংশ িহসােব �টকাকরেণর েরকড� রাখেবন।
�টকাকরণেক অিনয়ি�ত খােত েমাতােয়েনর শত� করা আমােদর উে�শ� নয়। যাইেহাক, এ�ট
���পূণ েয
� এই পিরেষবা�িলর জন� কাজ করা ব���েদর মেধ� উ� মা�ার �টকা অজ�ন
করা হয়, কারণ উে�খেযাগ� সংখ�ক য� �াপেকর েকািভড-১৯ বা ফ্লু সং�মেণর পের
��তর ফলাফেলর ঝুঁ িক বৃ�� পােব। সরকার কীভােব অিনয়ি�ত খােত ভ�াকিসন �হণেক
উৎসািহত করেত পাের েস স�েক� আমরা আপনার মতামতেক �াগত জানাই।
তাই যিদ সরকার পরামেশর� পের এই নীিত অনুসরণ কের, তেব আমরা �া�� ও সামা�জক য�
খাত জুেড় আমােদর অংশীদারেদর সােথ কাজ করব যােত বা�বায়েনর সুিবধােথ �
অপােরশনাল গাইেড� িবকাশ করা যায়।
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বু�ারসমূহ এবং িমি�ত েডাজসমূহ
েকয়ার েহাম�িলেত েমাতােয়েনর শত� িহসােব �টকাকরণ স�িক�ত িবিধ�িলর জন�
এমএইচআরএ লাইেস��ং �ারা সং�ািয়ত েকািভড-১৯ ভ�াকিসেনর েডােজর স�ূণ �
েকােসর� সােথ �টকা েদওয়া �েয়াজনযিদ না ছাড় েদওয়া হয়। েয সময় এই িবিধ�িল এক�ট ,
স�ূণ েকাস
�
করা
�
হেয়িছল তােত এক�ট বু�ার েডাজ অ�ভ��
� িছল না কারণ েজিসিভআই
এই মুহ�েত� স�াব� েকািভড-১৯ ভ�াকিসন বু�ার স�েক� পরামশ সরবরাহ
�
কেরিন। েকািভডযারা আেগ শীেতর হল পরামশ অ�ব
�
ত�কালীন
�
েজিসিভআই স�েক� ভ�াকিসন ১৯ বু�ার
-েকািভড ��তর১৯ এর সবেচেয় ঝুঁ িকপূণ অব�ায়
�
আেছন তােদর সুর�া সবািধক
�
করার
জন� েসে��র ২০২১ েথেক েয েকানও স�াব� বু�ার ে�া�াম �� করা উিচত। েয েকানও
বু�ার ে�া�ােমর িবষেয় চূ ড়া� েজিসিভআই পরামশ শী�ই
�
হওয়ার কথা। এই পরামশ �
অনুসরণ কের, সরকার এক�ট স�ূণ েকােস
�
র� �েয়াজনীয়তার মেধ� �াথিমক েডাজ সময়সূচী
ছাড়াও েয েকানও বু�ার েডাজ অ�ভ��� � িবেবচনা করেব।
�েয়াজনীয় ভ�াকিসেনর সংখ�া এবং ধরন স�েক� �া�� ও সামা�জক য� খাত জুেড় একক,
ধারাবািহক দৃ��ভি� িন��ত করার জন� �েয়াজনীয় িহসােব েকয়ার েহাম িবিধমালা সংেশাধন
করা হেব িকনা তাও সরকার িবেবচনা করেব। েয েকানও চূ ড়া� িস�া� েজিসিভআই পরামশ �
সােপে�।
েকয়ার েহাম�িলর সােথ স�িক�ত �েয়াজনীয়তা�িল বত�মােন মানুষেক �টকা িহসােব
�ীকৃিত েদয় না েযখােন তারা েকািভড-১৯ ভ�াকিসেনর িম� েডাজ েপেয়েছ বা েযখােন তারা
এক�ট অ-এমএইচআরএ অনুেমািদত ভ�াকিসেনর স�ূণ েকাস
�
েপেয়েছ।
�
সরকার িম� েডাজ
িকনা তা মেনােযাগ সহকাের েদখেব, এবং যিদ তাই হয় তেব েকান ধরেণর িম� েডাজ,
�াসি�ক জন�া�� পরামশ চাওয়া
�
সহ ভিবষ�েতর �েয়াজনীয়তা�িলেত অ�ভ��
� করা
উিচত। সরকার িবেদেশ িনয়ি�ত বা পিরচািলত ভ�াকিসন�িল ভিবষ�েতর
�েয়াজনীয়তা�িলেত অ�ভ��
� করা উিচত িকনা তা মেনােযাগ সহকাের েদখেব, যার মেধ�
রেয়েছ �াসি�ক জন�া�� পরামশ েনওয়া।
�

েকয়ার েকায়ািল�ট কিমশেনর ভূ িমকা
উপের িনধািরত
�
প�িতর অধীেন উপযু� ে�ে� পযেব�ণ
�
এবং �েয়াগমূলক ব�ব�া �হণ
করা িসিকউিসর ভূ িমকা হেব।
িনব�েনর সময় এবং পিরদশন� করা হেল, িনবি�ত ব���েক �মাণ সরবরাহ করেত হেব েয
িনয়ি�ত ��য়াকলাপ করার জন� েমাতােয়ন করা ব���েদর এমএইচআরএ অনুেমািদত
েকািভড-১৯ এবং ফ্লু ভ�াকিসন �টকা েদওয়া হেয়েছ।
আইন�ট েমেন না চলার ে�ে�, িসিকউিস �েয়ােগর জন� ঝু ঁ িক-িভি�ক এবং আনুপািতক
প�িত �হণ করেব, িচি�ত সম� �মাণ এবং জন�াথ পরী�া
�
পূরণ করা হেয়েছ িকনা তা
েদেখ, তার �েয়াগ নীিতর সােথ সাম�স� েরেখ। িসিকউিস-র নাগিরক �েয়ােগর �মতা
রেয়েছ এবং সবেচেয় ��তর ে�ে�, সরবরাহকারী বা িনবি�ত পিরচালেকর িব�ে�
েফৗজদাির �েয়াগ যথাযথ হেত পাের।
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িসিকউিস-র কােছ উপল� িসিভল এনেফাসেম�
�
অপশন�িলর মেধ� রেয়েছ জািরকৃত:
এক�ট সতক�করণ িব�ি�, িনব�েনর শত��িল আেরাপ, পিরবিত�ত বা অপসারেণর ��াব বা
িস�াে�র েনা�টশ জাির করা, িনব�ন �িগত বা বািতল করার ��াব বা িস�াে�র েনা�টশ
জাির করা, অিবলে� িনব�ন বািতল করার জন� আদালেত আেবদন করা েযখােন েকানও
ব���র জীবেনর ��তর ঝুঁ িক রেয়েছ, �া�� বা সু�তা এবং িনব�েনর শত��িল �িগত বা
পিরবিত�ত করার িস�াে�র এক�ট জ�রী িব�ি� জাির করা েযখােন েকানও ব���র �িতর
ঝুঁ িক রেয়েছ।
ের�েলশন ১২ সরবরাহকারী এবং িনবি�ত পিরচালকেদর িনরাপদ য� এবং িচিকৎসা
�দােনর জন� এক�ট �েয়াজনীয়তা আেরাপ কের। এর মেধ� রেয়েছ সরবরাহকারী এবং
িনবি�ত ম�ােনজােরর ঝুঁ িক মূল�ায়ন করার জন� এক�ট �েয়াজনীয়তা, এবং �িতেরাধ, সনা�
এবং িনয়�ণ 'সং�মণ, যার মেধ� �া��েসবা যু�'। এ�ট �া�� ও সামা�জক য� আইন ২০০৮
এর এস.২১ এর অধীেন জাির করা েসে�টাির অফ ে�েটর আইিপিস েকাড �ারা পিরপূরক।
েযখােন ের�েলশন ১২ ল�েনর ফেল এড়ােনা যায় এমন �িত বা েকানও পিরেষবা
ব�বহারকারীর এড়ােনা যায় এমন �িতর এক�ট উে�খেযাগ� ঝু ঁ িক থােক, সরবরাহকারী বা
িনবি�ত ম�ােনজার েফৗজদাির অপরােধর জন� েদাষী হেত পাের, এবং িসিকউিস েফৗজদাির
�েয়ােগর ব�ব�া েনেব িকনা তা েদখেব। িনবি�ত ম�ােনজার বা সরবরাহকারী �ারা সংঘ�টত
অপরােধর ে�ে� সেবা�
� িনধািরত
�
জিরমানার েনা�টশ যথা�েম £২,০০০ বা এ�ট ০০০।,৪£
যু��স�ত সম� তারা েয �িতর�া এক�ট করা �মাণ পে� ব���র িনবি�ত একজন হল
িবিধলঙ এবং িনেয়েছ পদে�প◌্ ঘন েরাধ করার জন� সম� যথাযথ পির�ম �েয়াগ কেরেছ।

নীেচর ���ট েরাগী এবং পিরেষবা ব�বহারকারীেদর �া�� ও য� পিরেষবা সরবরাহকারী
ব���েদর জন� িনিদ� �।
�� ৩১ আপিন কীভােব েদখােত পছ� করেবন েয আপনােক ফ্লু এবং েকািভড-১৯ উভেয়র
জন� �টকা েদওয়া হেয়েছ অথবা আপিন �টকাকরণ েথেক অব�াহিত েপেয়েছন ?
•
•
•
•

েমাবাইল েফান অ�াপ
িলিখত �-েঘাষণা
আিম জািন না
অন�ান� (অনু�হ কের িনিদ� � ক�ন)

26

এই ���ট ��লাইন �া��েসবা এবং সামা�জক য� কম�েদর পিরচালনাকারীেদর জন� িনিদ� �
কারণ আমরা বুঝেত চাই েয পিরচালকরা �টকা েদওয়া হয় না এমন কম�েদর কীভােব
�িত��য়া জানােবন।
�� ৩২ আপিন যােদর েমাতােয়ন কেরন তােদর েদখােত হেব েয তােদর ফ্লু এবং েকািভড১৯ উভেয়র জন� �টকা েদওয়া হেয়েছ অথবা �টকাকরণ েথেক অব�াহিত েদওয়া হেয়েছ।
আপিন কীভােব পছ� করেবন েয তারা এ�ট কের?
•
•
•
•

েমাবাইল েফান অ�াপ
িলিখত �-েঘাষণা
আিম জািন না
অন�ান� (অনু�হ কের িনিদ� � ক�ন)

�� ৩৩ অিনয়ি�ত ভূ িমকায় কাজ করা ব���েদর েকািভড-১৯ এবং ফ্লু ভ�াকিসন িনেত
উৎসািহত করেত সরকার কী করেত পাের ?

��.৩৪ অ�ােন� িব স�িক�ত আপনার েয েকান ম�ব�েক আমরা �াগত জানাব মানদ� ১০ - অনুশীলেনর েকােড ��ািবত সংেযাজন

�� ৩৫ এই পরামশ স�িক�
�
ত আপনার আরও েয েকানও ম�ব�েক আমরা �াগত জানাই।
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অ�ােন� এ
�া�� ও সামা�জক যে� েকািভড-১৯ ভ�াকিসন �হণেক উৎসািহত
করেত সরকার যা কেরেছ
১৩ েফব্�য়াির ২০২১ তািরেখ আমরা ইউেক েকািভড-১৯ ভ�াকিসন িবতরণ পিরক�না �কাশ
কির, ভ�াকিসন �হেণর জন� চলমান কােজর উে�খেযাগ� কমসূ� িচ িনধারণ
� কির, যার মেধ�
রেয়েছ এ�টর সুলভতা উ�ত করার পদে�প এবং যারা ভ�াকিসন �হেণ ি�ধােবাধ করেত পাের
তােদর উে�গ দূর করা।

সামা�জক য�
আমরা সামা�জক য� কম�েদর মেধ� ভ�াকিসন �হণেক সমথন� করার জন� কােজর এক�ট
ল��যু� কমসূ� িচ সরবরাহ করিছ। কম�েদর মেধ� ভ�াকিসেনর উপর আ�া গেড় েতালার
জন�, আমরা এক�ট িবস্তৃত েযাগােযাগ কমসূ� িচ �দান কেরিছ যার মেধ� রেয়েছ:
•

েবসেপাক েযাগােযাগ উপকরণ (েপা�ার, িভিডও, িলফেলট এবং েশয়ারেযাগ� সামা�জক
িমিডয়া স�দ) িবিভ� চ�ােনল জুেড় েশয়ার করা

•

ভ�াকিসেনর আ�িব�াস ৈতির করেত এবং জাতীয় বুিকং পিরেষবায় বুিকংেক উৎসািহত
করার জন� িড�জটাল িব�াপেনর মাধ�েম সামা�জক য� কম�েদর ল�� কের এক�ট
ৈবতিনক িব�াপন �চারণা করা

•

এক�ট ে�কেহা�ার ট�লিকট (িকউএ�এ’স, গাইেড� এবং েযাগােযাগ উপকরণ)

•

�ভাবশালী, েনতা এবং েকয়ার েহাম কম�েদর ব�বহার কের ইিতবাচক বাত�া, যােদর
ইিতমেধ� আ�িব�াস বাড়ােত এবং ভ�ল তথ� েমাকােবলা করার জন� �টকা েদওয়া হেয়েছ

•

িবিভ� ভাষায় িবষয়ব� এবং িবিভ� িব�াস গ্�েপর সােথ ি�িফং যারা ভ�াকিসন সাম�ী
েযৗথভােব ৈতিরেত আ�হ �কাশ কেরেছ

•

সামা�জক য� কম�েদর জন� ওেয়িবনার, েযখােন ি�িনকাল িবেশষ�রা সামা�জক য�
কম�েদর �� এবং ভ�াকিসন স�েক� উে�েগর উ�র িদেয়িছেলন

�া�বয়� সামা�জক য� কম�েদর মেধ� ভ�াকিসন �হণ বাড়ােনার জন� �ানীয়, আ�িলক
এবং জাতীয় পযােয়
� পরবত� পদে�প�িল সনা� এবং অ�গিতর জন� আমরা অংশীদার
এবং ে�কেহা�ারেদর সােথ ঘিন�ভােব কাজ চািলেয় চেলিছ।

�া��পিরচযা�
এনএইচএস েডটােক েক� কের এক�ট এনেগজেম� েকৗশল �হণ কেরেছ, সরাসির
এনএইচএস কম�েদর �� এবং উে�গ �িল �েনেছ, এবং এনএইচএস কম�েদর �িত�ট সদস�
ভ�াকিসন �হণ স�িক�ত এক�ট অবিহত িস�া� িনেত স�ম তা িন��ত করার জন� সহায়ক
প�িতেত েযাগােযাগেক ল�� কেরেছ। ভ�াকিসন �হণ বাড়ােনার জন� গৃহীত িনিদ� �
পদে�প�িলর মেধ� রেয়েছ:
28

•

•

তথ� সরবরাহ এবং উে�গ�িল সমাধান করেত িব�� বাত�াবাহকেদর ব�বহার করা:
•

�ানীয় ি�িনকাল েনতােদর ব�বহার কের সরবরাহকারীেদর মেধ� 'ভাচ��য়াল টাউন হল'
সরবরাহ করা, �াফ েনটওয়াক� িলড এবং উে�গ�িল সমাধােনর জন� যাজক

•

ভ�াকিসন েরাল আউট স�েক� িমথ �িল দূর করেত এবং সহায়তা েবাঝার জন�
এইচআর পিরচালকেদর এনেগজেম� েসশন এবং এফএিকউ�িল - ১০০ �টরও
েবিশ এইচআরিড উপি�ত িছলসারা েদেশর �ধান �া��িলর �িতিনিধ� কের ,

•

িচফ িপপল অিফসার (িসিপও) েনতৃ�ানীয় গেবষক, ে�ড ইউিনয়ন, �িতিনিধ
সং�া�িলর জািতগত সংখ�ালঘু ি�িনকাল উপেদ�া েগা�� বাত�া�িল �সািরত কেরেছ
- সদস�তা �টকার �হণ উ�ত করার জন� তােদর উপাদান�িলর সােথ কাজ করেছ

•

িসিপও এে�টস অ�া� েফিসিল�টস েরফাের� গ্�প - �ধান �া� এবং সং�ার
�িতিনিধরা ১৮৫কের �িতিনিধ� কম�েদর সুিবধা এবং এে�ট েবিশ ০০০ এরও,

•

িসিপও প�াে�ারাল, েফইথ অ�া� ��িরচ�য়াল িলডারস গ্�প - এনএইচএস-এ
িব�ােসর ৯০ িনেয়াগকারী কম� েবিশ ০০০ এরও,২০০ ,এরও েবিশ �িতিনিধ� কের %
�িতিনিধরা সং�ার

•

মুসিলম এবং আি�কান ক�ািরিবয়ান ইনসাইট গ্�প - ৩০ �টরও েবিশ �ভাবশালী
ধম�য়িচিকৎসা এবং একােডিমক েনতােদর গ্�প। এেদর মধ�কা ,স�দায় ,র এই
েনতাগণ �ায় ১০০,০০০-এরও েবিশ সংখ�ায় ১০০এর েবিশ ওেয়িবনার কেরেছন। এই যা মুসিলম ,গ্�েপ ৩�ট বৃহ�ম মুসিলম �টিভ েনটওয়ােক�র সদস�পদ অ�ভ��
� িছল
�া��েসবা কম�েদর বৃহ�ম �িতিনিধ সং�া এবং েদেশর বৃহ�ম েসামািল �িতিনিধ
সং�া

•

৫ ল�ন ওয়াইড �াফ িকউএ েসশন উবরতা
�
এবং গভ�াব�ার উপর মেনািনেবশ কের
িভিডও�িল িচফ িমডওয়াইফাির অিফসার এবং ভ�াকিসন এবং উবরতা
�
স�েক�
েনতৃ�ানীয় িচিকৎসকেদর কাছ েথেক �জব�েলােক ভ� কেরেছ

সহায়ক কেথাপকথনসমূহ:
•

•

িসিপও (এনএইচএস) �াে�র সম� িচফ এ��িকউ�টভ এবং মানব স�েদর
েনতৃ��িলেক তােদর অনুেরাধ কের যােত সম� এনএইচএস কম�রা ভ�াকিসন �হণ
স�েক� তােদর িনিদ� � উে�গ�িল সমাধান করার জন� লাইন ম�ােনজােরর (বা
িব�াসী ব���র) সােথ সহায়ক মুেখামুিখ কেথাপকথন কের। এ�ট �াথিমক য� েথেক
েশখার উপর িভি� কের ৈতির করা হেয়িছল যা েদখায় েয এক�ট তথ�মূলক মুেখামুিখ
কেথাপকথেনর �াথিমক ভ�াকিসন �ত�াখ�ানেক এই কেথাপকথেনর ৭০% �ারা
িবপরীত করার স�াবনা রেয়েছ এই কেথাপকথেনর পের সম� অ�েল ভ�াকিসন
�হণ বৃ�� েপেয়েছ এবং িকছ� অ�েল ১০এরও েবিশ বৃ�� েপেয়েছ। %

ল�নিভি�ক �া�সহ �াে�র উে�খেযাগ� পদে�প�িলর মেধ� রেয়েছ:
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•

�িত�ট �াে� ��ভােব দৃশ�মান "ভ�াকিসন চ�া��য়নস" - দৃশ�মান ভ�াকিসন
অ�াডেভােকট িহসােব কাজ করার জন� সময় র�া করা এবং তােদর িবভােগ যােদর
উে�গ িছল তােদর জন� েযাগােযােগর এক�ট িব�ু হেত হেব

•

ি�িনকাল অ�দৃ��� েয েডিলভািরর েকে� রেয়েছ তা িন��ত করা - এক�ট িব��
েমিডেকল ভেয়স �ায়শই কম�েদর ি�ধার অব�ান েথেক আ�িব�ােস �ানা�িরত
করার জন� ���পূণ।� �াথিমক য� েথেক আমােদর িশ�া েদখায় েয একজন
ি�িনিশয়ােনর সােথ মুেখামুিখ কেথাপকথন ৭০% ে�ে� ি�ধােক �হণেযাগ�তায়
পিরণত করেত পাের।

•

ব�ুতা - েসরা অনুশীলন ভাগ এবং �টকােকৗশল স�েক� েশখার জন� কম ভাল
কমকারী
�
�া�-এর সােথ ভালভােব কমকারী
�
�া�

•

েফইথ িলডারস ব�বহার কের - �া��িল ভ�াকিসন েরাল আউট �চারণায় তােদর
িব�াস েনতােদর সােথ জিড়ত থােক। রমজােনর সময় এ�ট িবেশষভােব সফল
হেয়িছল, যা রমজােনর জন� আমােদর জাতীয় কমে�ে�র
�
িবেবচনা ব�বহার কের
ভ�াকিসেনর পে� ওকালিত করেত �া� ইমামেদর ব�বহার করার এক�ট অনন�
সুেযাগ উপ�াপন কেরিছল

•

ভ�াকিসন হাব�িলর নমনীয় সময় এবং অ�াে�স - ভ�াকিসন হাব�িল যা রােতর
কম�েদর জন� সরবরাহ কের এবং পের েখালার সময়। েমেস�জং কম�েদর এক�ট
সুিবধাজনক সময় এবং অব�ােন তােদর ভ�াকিসন �হেণর জন� িবক� ভ�াকিসন
অব�ান, েযমন ফামািসেত
�
তােদর আইিড উপ�াপন করেত অব�াহত রােখ

•

�াফ েনটওয়ােক�র ব�বহার - িবএএমই, মিহলা এবং অনু�প েনটওয়াক��িলর সং�া
এবং ব��তা সমথন� এবং কম�েদর উপি�িতেক উৎসািহত করা

•

িকউএ ভাচ��য়াল ইেভ�স অন ফা�ট� িল�ট - ল�ন জুেড় কম�েদর সদস�রা উপি�ত
িছেলন, সহকম�েদর কম�েদর পু�ষ এবং মিহলা সদস�েদর মেধ� উবরতার
�
উপর
ভ�াকিসেনর �ভাব স�েক� �� এবং উে�গ উ�াপন করার সুেযাগ �দান কের

ফ্লু ভ�াকিসন �হণেক উৎসািহত করেত সরকার যা কেরেছ
সমাজ েসবা কম�রা
সম� সামা�জক য� কম�েদর ফ্লু ভ�াকিসন অ�াে�স িন��ত করার জন�, সরকার �িত বছর
এনএইচএেসর মাধ�েম এক�ট পিরপূরক ফ্লু ভ�াকিসন অফােরর জন� অথায়ন
�
কেরেছ যােত
সম� �া�বয়� সামা�জক য� কম�রা যারা তােদর কােজর জায়গার মাধ�েম এক�ট ভ�াকিসন
অ�াে�স করেত অ�ম তারা তােদর �জিপ বা ফােমিসর
�
মাধ�েম এক�ট িবনামূেল� ভ�াকিসন
অ�াে�স করেত পােরন। ২০২০ েথেক ২০২১ েমৗসুেমর জন� সরকার সকল �া�বয়�
সামা�জক েসবা কম�েদর েপশাগত �া�� �ক� থাকুক না েকন তােদর ১০০% অফার �দান
কের। ভ�াকিসন �হণ বাড়ােনার জন� সরকার অন�ান� পদে�প �হণ কেরেছ তার মেধ�
রেয়েছ:
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•

�টকাকরেণর ে�ে� বাধা �িল অপসারণ করা, উদাহরণ��প, আইিড �েয়াজনীয়তা

•

ফামািস�রা
�
তােদর কােজর জায়গায় �া�বয়� সামা�জক য� কম�েদর �টকা িদেত
স�ম, যার অথ সামা�জক
�
য� কম�েদর তােদর ভ�াকিসন েপেত কাজ েথেক সময় িনেত
বা যাতায়াত করেত হয়িন

•

েকয়ার অ�াপ, সা�ািহক িনউজেলটার এবং �া�বয়�েদর সামা�জক য� এবং
িডএইচএসিস সামা�জক চ�ােনলজুেড় েশয়ার করা েবসেপাক েযাগােযাগ উপকরণ
(েপা�ার, িভিডও, িলফেলট এবং েশয়ারেযাগ� সামা�জক িমিডয়া স�দ) ৈতির কেরেছ

•

ভ�াকিসেনর আ�িব�াস গেড় েতালার জন� িড�জটাল িব�াপেনর মাধ�েম সামা�জক য�
কম�েদর ল�� কের অথ �দান
�
করা িব�াপন �চারণা

•

�া��েসবা েপশাদারেদর (িনবি�ত নাসসহ)
�
এনএইচএস বা �ানীয় কতৃপ
� ে�র েপশাগত
�া�� �কে�র অংশ িহসােব কম�েদর ফ্লু ভ�াকিসন েদওয়ার সুিবধা �দান করা

�া��পিরচযা� কম�গণ
২০১১ সাল েথেক েবশ কেয়ক�ট হ�ে�প করা হেয়েছ, যা যখন �হেণর হােরর িব�ে� ��াক
করা হয়, এক�ট ইিতবাচক �ভাব �দশন� কেরেছ:
• ২০১১ েথেক ২০১২ েমৗসুেম �টকাকরেণর কম হার েমাকােবলায় এক�ট কমসূ� িচর অংশ
িহসােব, এনএইচএস িনেয়াগকারীেদর �ারা �দ� এক�ট 'ফ্লু ফাইটার' �চারণা, �া��
কম�েদর মেধ� ফ্লু �টকাকরণ �হেণর উ�তর মা�ােক উৎসািহত করার জন� �া�� িবভাগ
(বত�মােন িডএইচএসিস) �ারা অথায়ন
�
করা হেয়িছল ২০১৯ েথেক ২০২০ েমৗসুেম িবপণন
�চারািভযান সরবরােহর জন� িপএইচই এবং এনএইচএসইআইেক দািয়� েদওয়া হেয়িছল
• ২০১৩ েথেক ২০১৪ েমৗসুেম িডএইচএসিস ৭৫% উ�াকা�া িনধারণ
� কের এবং কিমশিনং
ফর েকায়ািল�ট অ�া� ইেনােভশন (িসকুইন) �ক� েক এক��ত করা হয়
• ২০১৮ েথেক ২০১৯ মরসুেম 'অ�-আউট' ফম�ট
� কম�েদর �ারা স�� করেত হেয়িছল
•

২০১৯ েথেক ২০২০ মরসুেম - এনএইচএসইআই উ� এবং িন� পারফিমং� �া��িলেক
সংযু� কের এক�ট 'বািডং' িসে�ম চালু কেরেছ

•

িবিভ� ে�াতােদর সােথ জিড়ত হওয়ার জন� িনিদ�� সং�ান

•

এনএইচএস ইংল�াে�র িসিনয়র ি�িনিশয়ানেদর এক�ট িচ�ঠ যােত িসইও-েদর িব�াস করা
যায় যােত কম�েদর ফ্লু �টকাকরেণর ��ে�র উপর েজার েদওয়া যায় এবং কম�েদর
�হেণ উৎসািহত করা যায়
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•

�া��েসবা কম� �টকাকরেণর জন� েকস �ািড সং�হ, উ� �হেণর সােথ �া� েথেক েসরা
অনুশীলন এবং মূল িশ�া ভাগ কের েনওয়া

•

বুেল�টন, েসাশ�াল িমিডয়া এবং ে�কেহা�ার চ�ােনেলর মাধ�েম মূল �চারণাবাত�া �চার
করা হেয়েছ

এই হ�ে�প ছাড়াও, �া��েসবা কম� �হণ এনএইচএস ইংল�া� �ারা য�সহকাের পযেব�ণ
�
করা হেয়িছল এবং �াে�র মেধ� অ�গিত পযােলাচনা
�
এবং উে�েগর ে���িল ত� েল ধরার
জন� অ�ল�িলর সােথ িনয়িমত ব��তা ৈবঠক িছল।
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অ�ােন� িব - অনুশীলেনর েকােড ��ািবত সংেযাজন - মানদ� ১০
িনয়ি�ত ��য়াকলাপ সরবরাহকারী
িনয়ি�ত ��য়াকলােপর িনবি�ত সরবরাহকারীেদর িন��ত করা উিচত েয েকািভড 17-১৯
এবং ফ্লু �টকাকরেণর িবষেয় তােদর নীিত এবং প�িত রেয়েছ যােত :
16

যারা িসিকউিস িনয়ি�ত ��য়াকলাপ চািলেয় যাওয়ার অংশ িহসােব সরাসির িচিকৎসা বা
ব���গত য� েনওয়ার জন� েমাতােয়ন করা হেয়েছ তােদর অবশ�ই িনবি�ত ব���েক �মাণ
সরবরাহ করেত হেব, তারা এক�ট এমএইচআরএ অনুেমািদত েকািভড-১৯ ভ�াকিসন এবং
ফ্লু ভ�াকিসেনর �েয়াজনীয় েডাজ িনিদ� � ে�স িপিরয়েডর মেধ� েপেয়েছ তা �দশন� কেরন,
যিদ না: যােদরেক েমাতােয়ন করা হেয়েছ তারা �মাণ িদেত পাের েয সং�ামক েরােগর
িব�ে� �টকাকরেণর উপর �ীন বুেকর সােথ সাম�স� েরেখ েকন তােদর েকানও অনুেমািদত
েকািভড-১৯ এবংঅথবা ফ্লু ভ�াকিসন/ �টকা েদওয়া উিচত নয় তার ি�িনকাল কারণ রেয়েছ
যারা ি�িনকাল কারেণ �টকা িদেত অ�ম তােদর জন� িনবি�ত পিরচালকরা (বা সমত� ল�
ব���) ঝুঁ িক মূল�ায়ন স�� করেবন এবং ঝু ঁ িক �াস করার জন� যথাযথ পদে�প তথ� সুর�া
আইন ২০১৮ েমেন িনবি�ত ম�ােনজার (বা সমত� ল� ব���) এই েরকড��ট িনরাপেদ রাখেবন।
িনবি�ত সরবরাহকারীেক এ�ট �দশন� করেত স�ম হেত হেব:
•

•
•
•

উপের বিণত� �মাণ সরবরাহ করা হেয়েছ তা িন��ত করার জন� এক�ট েরকড�
রেয়েছ। এই েরকড��ট তথ� (েডটা) সুর�া আইন ২০১৮ অনুসাের িনবি�ত ম�ােনজার
(বা সমত� ল� ব���) �ারা সুরি�ত রাখা হেব
েমাতােয়নকৃতেদর �টকাকরেণর েযাগ�তা িনয়িমত ভােব ের�েলশন ১২ এর সােথ
সাম�স� েরেখ পযােলাচনা
�
করা হয়
ভ�াকিসন স�িক�ত েমাতােয়নকারীেদর যথাযথ সহায়তা এবং িশ�া রেয়েছ।
যােদর েমাতােয়ন করা হেয়েছ তােদর �টকা অ�াে�স করার জন� উপযু� সহায়তা
সরবরাহ করা হয়।

17েকয়ার

েহােম নািসং� বা ব���গত যে�র �েয়াজন এমন ব���েদর জন� বাস�ান সরবরােহর িনয়ি�ত
��য়াকলােপর িনবি�ত সরবরাহকারীেদর েকাড ইনেসাফােরর এই িবভাগ�ট উে�খ করা উিচত নয় কারণ এ�ট
েকািভড-১৯ �টকাকরণ স�িক�ত �েয়াজনীয়তার সােথ স�িক�ত। এই জাতীয় িনবি�ত সরবরাহকারীেদর
পিরবেত� েকােডর িবভাগ�ট উে�খ করা উিচত যা েকয়ার েহাম�িলেত েকািভডসম্ ১৯ �টকাকরণ-পিক�ত তােদর
উপর রাখা �েয়াজনীয়তা�িল িনেয় িবেশষভােব কাজ কের
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অ�ােন� িস।
সােম�র �ভাব:
আমােদর �াথিমক সরকারী খােতর সমতা কত�ব� (িপএসইিড) িবে�ষণ ইি�ত কের েয
েকািভড-১৯ এবং ফ্লু �টকােক �া�� এবং সামা�জক যে� কােজর শত� করা িনিদ� �
েগা���িলেক �ভািবত করেত পাের।।

�া��েসবা কম�
িবে�ষণ এনএইচএস কম� এবং এনএইচএস িড�জটাল �ারা �কািশত েজনােরল ��াক�টস
ওয়াক�েফাস েডটার
�
উপর িভি� কের। 18 । যিদও উপল� কম� তথ� �ভািবত কম� গ্�প�িলর
েবিশরভাগ (িক� সব নয়) �িতিনিধ� কের, নীেচ উি�িখত কম�েদর গঠন, �ভািবত কম�
েগা���িলর স�ূণ তািলকার
�
গঠেনর সােথ উে�খেযাগ�ভােব পৃথক এমন েকানও �মাণ
েনই।
17

িল�
মিহলারা এনএইচএস এবং েজনােরল ��াক�টস কম�েদর যথা�েম ৭৫% এবং ৮০এর %ও
েবিশ। ২০২১ সােলর েম েথেক জুন পয�
� জাতীয় পিরসংখ�ান অিফেসর (ওএসএস) তথ�
েদখায় েয েকািভড-১৯ ভ�াকিসন ি�ধা পু�ষ ও মিহলােদর জন� সমান (৪%) (যিদও অন�ান�
�মাণ পু�ষেদর মেধ� ভ�াকিসন �ত�াখ�ান কম হওয়ার িদেক ইি�ত কের)। মিহলারা
ভ�াকিসন অ�াে�স করেত আরও বাধার স�ুখীন হেত পােরন (উদাহরণ��প আরও য�শীল
দািয়� যা তােদর ভ�াকিসন েস�াের �মেণর �মতার উপর �ভাব েফলেত পাের)। এই
নীিত�ট বা�বায়ন করা হেল অ�াে�স িবষয়�িল �শিমত করার সবেচেয় কাযকর
� উপােয়র
কথা িবেবচনা করা হেব।
েযৗন অিভমুিখতা
1}এনএইচএস কম�েদর �ায় 70% িবষমকামী, ১% উভকামী এবং ২কম� তােদর %১৮) সমকামী %
।(েযৗনতা �কাশ কের না এই অনুপাত সাধারণত পৃথক �াফ গ্�প জুেড় সাম�স�পূণ থােক
�
(অ�া�ুেল� এবং অ�া�ুেল� সােপাট� �ােফর মেধ� ছাড়া েযখােন সমকামী এবং উভকামী
অনুপাত যেথ� েবিশ)। েযৗন অিভমুিখতা �ারা ভ�াকিসন ি�ধার �াদুভা� ব স�েক� েকানও তথ�
েনই। েযেহত� ব���েদর �া��েসবা েপশাদারেদর কােছ তােদর েযৗন অিভমুিখতা �কাশ করার
�েয়াজন েনই, এ�ট বা�বায়ন করা হেল এই েগা���িলর জন� এই নীিতর স�ূণ �ভাব
�
িনধারণ
� করা এক�ট চ�ােল� হেব।

18এনএইচএস

ওয়াক�েফাস �েডটা এনএইচএস িড�জটাল �ারা �কািশত তেথ�র উে�খ কের েযখােন
ইংল�াে�র এনএইচএস �া� এবং িসিস�জ�িলেত কমরত
�
এনএইচএস হাসপাতাল এবং কিমউিন�ট
েহলথ সািভ�স (এইচিসএইচএস) কম�েদর মািসক সংখ�া েদখােনা হেয়েছ (�াথিমক যে�র কম�
ব�তীত)। �জিপ ওয়াক�েফাস েডটা
�
এনএইচএস িড�জটাল �ারা �কািশত �জিপ, নাস,� ডাইের� েপেশ�
েকয়ার এবং অ�াডিমন/নন-ি�িনকাল �াফেদর স�েক� ইংল�াে� েজনােরল ��াক�টেস কাজ করা
েডটা েরফাের� কের।
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িল� পুন�েয়াগ
�
�া��েসবা কম�েদর মেধ� �পা�রকামী বা িল� অ-অনু�প মানুেষর সংখ�া স�েক� আমােদর
কােছ তথ� েনই। এই গ্�প�ট উ� মা�ার ভ�াকিসন ি�ধা অনুভব কের এমন েকানও �মাণও
েনই। যাইেহাক, এমন িরেপাট� রেয়েছ েয এই সুরি�ত ৈবিশ��যু� ব���রা �া��েসবা অ�াে�স
করার সময় িকছ� সমস�ার স�ুখীন হেয়েছন যা �পা�রকামী ব���েদর িচিকৎসা অ�াে�স
করা েথেক িবরত রাখেত পাের। এর ফেল, তােদর �জিপর সােথ িনবি�ত হওয়ার স�াবনা কম
হেত পাের, অথবা তােদর ভ�াকিসন েনওয়ার আম�ণ জািনেয় েযাগােযােগর �িত��য়া
জানােনার স�াবনা কম হেত পাের। সরকােরর এল�জিব�ট অ�াকশন ��ান বা�বায়ন িন��ত
করেছ েয �া��েসবা এবং জন�াে��র অ�াে�েসর মেতা িবষয়�িল এই গ্�েপর জন� উ�ত
হয়। নীিত বা�বায়ন িন��ত করেব েয ভ�াকিসন�িল অ�াে�স করা সহজ (উদাহরণ��প
কমে�ে�
�
পিরচািলত)। যাইেহাক, উপল� তেথ�র অভােব, এই গ্�েপর উপর নীিতর স�ূণ �
�ভাব িনধারণ
� করা এক�ট চ�ােল� হেব।
�িতব�কতা
�িতব�ী কম�রা এনএইচএস কম�েদর �ায় ৪% ৈতির কের (যিদও ১০তােদর অ�মতার ি�িত %
�কাশ কের না)। �িতব�ী কম�রা যােদর �টকাকরেণর িব�ে� ি�িনক�ািল পরামশ েদওয়া
�
হয়
তােদর এই নীিত েথেক অব�াহিত েদওয়া হেব। তেব এই নীিত�ট �িতব�ী কম�েদর উপর
ইিতবাচক �ভাব েফলেব যিদ তােদর সহকম�েদর এক�ট বৃহ�র সংখ�া �টকা েদওয়া হয় এবং
তাই তােদর অিতির� সুর�া �দান করা হয়। িকছ� �িতব�ী কম� অ�াে�স সমস�ার স�ুখীন
হেত পােরন যার ফেল এই নীিত বা�বায়েনর আেগ তােদর ভ�াকিসন থাকার স�াবনা কম
�
তেথ�র অভাব বা �টকাকরণ
হেত পাের, উদাহরণ��প, এক�ট অ�াে�সেযাগ� ফম�ােট
েক��িলেত �মেণ অসুিবধা। অ�াে�স সমস�া�িল �শিমত করার সবেচেয় কাযকর
�
উপায়�ট িবেবচনা করা হেব, যার মেধ� রেয়েছ সম� গাইেড� এবং তথ� িবিভ� ফম�ােট
�
সহেজই উপল� তা িন��ত করা।
বয়ষ
এনএইচএস কম�েদর মেধ�, ২৫ েথেক ৩৪, ৩৫ েথেক ৪৪ এবং ৪৫ েথেক ৫৪ বছর বয়সীেদর
অনুপাত �িত�ট বয়েসর ব�নীর জন� �ায় ২৫%। �ায় ৬% কম�েদর বয়স ২৫ বছেরর কম,
এবং ২বয়সী েবিশ তার বা ৬৫ বছর %। অ�া�ুেল� এবং সােপাট� �াফেদর ত�ণেদর এক�ট উ�
�িতিনিধ� থােক, েযখােন বয়� ব���রা এনএইচএস অবকাঠােমা সহায়তার মেধ�
ভূ িমকা�িলেত েবিশ �িতিনিধ� কের। যিদ বা�বািয়ত হয়, এই নীিত�ট বয়� কম�েদর উপর
উপকারী �ভাব েফলেত পাের, কারণ বিধত� বয়স সং�মেণর খারাপ ফলাফেলর জন� ঝু ঁ িকর
কারণ। সা�িতক ওএনএস েডটা েদখায় েয সাধারণ জনসংখ�ায় েকািভড-১৯ ভ�াকিসন
ি�ধার মা�া কম বয়সীেদর মেধ� েবিশ - এই ১৮ েথেক ২১ বছের ৯ %এবং সাধারণ জনসংখ�ার ৪ %
এর ত� লনায় ২২ েথেক ২৫ বছর বয়সীেদর মেধ� ১০এ�ট স�বত কারণ তারা িনেজেক মৃত��র ঝুঁিক ।%
,কম বা সং�মণ েথেক িব�প ফলাফেলর ঝুঁিকেত রেয়েছ বেল মেন কের। এই নীিত বা�বািয়ত েহাক বা না েহাক

ত�ণেদর �হেণ উৎসািহত করেত সরকার ব���গত সুিবধা ছাড়াও একজেনর সহকম�, েরাগী এবং

পিরবার�িলর কােছ �টকাকরেণর স�াব� সুিবধা�িল ত� েল ধরেব।

ধম বা
� িব�াস
�ী�ধম এনএইচএস
�
ওয়াক�েফােস সবেচেয়
�
ব�াপক ধম�য় িব�াস (৪৩%), না��কতা (১২%)
�ারা অনুসরণ করা হয়, অন�ান� িব�ােসর সংখ�াগির� ও �িতিনিধ� কের। সা�িতক
ওএসএস তথ� ইি�ত কের েয েকািভড-১৯ ভ�াকিসন ি�ধা �া�বয়�েদর জন� মুসিলম (%১৫)
35

) 'অন�ান�' বা১১%) েক তােদর ধম িহসােব
�
সনা� করার জন� েবিশ িছল, যখন �া�বয়�েদর

সােথ ত� লনা করা হয় যারা ি��ান (৩%) িহসােব সনা� কের। অবিশ� ধম�য় েগা���িলর মেধ�
েকানও�টর সােথ ত� লনা করা হেল পিরসংখ�ানগতভােব েকানও উে�খেযাগ� পাথক�
� িছল না।
েবশ িকছ� েলাক তােদর িব�ােসর কারেণ নীিতগতভােব �টকাকরেণর িবেরাধী হেত পাের, হয়
ধম�য় বা অধম�য়। যিদ এই নীিত বা�বায়ন করা হয়, যারা এই িব�াস�িল ধের রােখ তারা
তােদর ই�ামেতা ভ�াকিসন িনেত বাধ� হেত পাের, অথবা �টকা িদেত অ�ীকার কের, এক�ট
িবিধব� �েয়াজনীয়তা পূরণ করেত অ�ম হেত পাের যার ফেল েশষ পয�
� তারা তােদর
চাকির হারােত পাের।
ধম�য় েগা���িল যােত জিড়ত থােক তা িন��ত করার জন� সরকার পদে�প িনেয়েছ এবং
চািলেয় যােব। িবিভ� গ্�েপ ফ্লু এবং েকািভড-১৯ ভ�াকিসন �হণ বাড়ােনার জন� সরকার
কী কেরেছ েস স�েক� অ�ােন� এ েদখুন।
গভ�ধারণ ও মাতৃ �
েযেহত� �া��েসবা কম� �ধানত মিহলা, কম�েদর মেধ� গভ�াব�া এবং মাতৃে�র ঘটনা সাধারণ
জনসংখ�ার েচেয় েবিশ। গভ�বতী ব���েদর বত�মােন েমৗসুমী ফ্লু �টকাকরেণর জন�
অ�ািধকার েদওয়া হয় ('ছাড়' স�িক�ত িবভাগ�ট েদখুন)। এই পরামেশ আেগই
�
বলা হেয়েছ,
�
এি�ল ২০২১ সােল, েজিসিভআই গভ�াব�ায় �টকাকরেণর িবষেয় তােদর পরামশ আপেডট
কের জানায় েয গভ�বতী ব���েদর একই বয়েসর বা ঝু ঁ িকর গ্�েপর েলাকেদর মেতা একই
সমেয় েকািভড-১৯ ভ�াকিসন েদওয়া উিচত। �ন�পােনর সময় �টকাকরণেক উৎসািহত করা
হেলও ,আেগ গভ�াব�ায় ��টন �টকা েদওয়ার পরামশ েদওয়া
�
হয়িন। এর ফেল ,গভ�বতী এবং �ন�পান
করােনা �া��েসবা কম�েদর ইিতমেধ� েকািভড-১৯. এর িব�ে� �টকা েদওয়ার স�াবনা কম হেত
পাের। তেব ২০২১ সােলর জুলাই মােস ইংল�াে�র িচফ িমডওয়াইফাির অিফসার গভ�বতী
মিহলােদর �টকা েদওয়ার আ�ান জানান এবং রয়�াল কেলজ অফ িমডওয়াইফস এবং রয়�াল
কেলজ অফ অবে���িশয়ানস অ�া� গাইেনােকাল�জ�স উভয়ই ��তর সং�মেণর
িব�ে� গভ�বতী মিহলােদর জন� অন�তম েসরা �িতর�া িহসােব েকািভড-১৯ ভ�াকিসেনর
সুপািরশ কেরেছ.
িববাহ ও িসিভল পাট� নারিশপসমূহ
বত�মােন, আমােদর কােছ এমন েকানও �মাণ েনই যা ইি�ত কের েয েকািভড-১৯ এবং ফ্লু
�টকাকরণেমাতােয়েনর এক�ট শত� ৈববািহক বা অংশীদািরে�র ি�িতর উপর িনভ�র কের আরও েবিশ বা কম ,
�ভাব েফলেব।

জািত
সংখ�ালঘু জািতগত েগা���িল এনএইচএস কম�েদর ২০% এরও েবিশ এবং েজনােরল
��াক�টস কম�েদর জন� ১৫% এরও েবিশ। পূববত�
�
�টকাকরণ কমসূ� িচেথেক �মাণ পাওয়া
েগেছ েয জািতগত সংখ�ালঘু েগা���িল �টকাকরণ স�েক� আরও েবিশ ি�ধা�� হেত পাের,
উদাহরণ��প, েমৗসুিম ফ্লু এবং িনউেমােকাকাল ভ�াকিসন। যিদও মহামারীর �থম িদেক
এই �বণতা েদখা িগেয়িছল, ভ�াকিসন ি�ধা জনসংখ�া জুেড় �াস েপেয়েছ (যিদও সমানভােব
ছিড়েয় েনই)। অিফস ফর ন�াশনাল ��া�টস�ট� (েম েথেক জুন ২০২১এর সা�িতক িবে�ষণ (
ইি�ত েদয় েযকৃ�া� বা কৃ�া� ি��টশ �া�বয়�েদর ে�তা� �া�বয়�েদর (৪%) ত� লনায়
সেবা�
� হােরর ভ�াকিসন ি�ধা (১৮%) িছল. অন�ান� গেবষণা েদখায় েয ভ�াকিসন কভােরজ যিদও উ� (72.9%) - কােলা মানুেষর মেধ� কম িছল, এবং এিশয়ান জািতগত মানুেষর মেধ�
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েবিশ িছল, যখন েহায়াইট জািতস�ার সােথ ত� লনা করা হয় (ভ�াকিসন েরাল আউেটর সােথ
সাম�স�পূণ বয়েসর
�
জন� সাম�স� করা)।
ভ�াকিসন �হণেক �ভািবত করার কারণ�িল েকািভড-১৯ এর পূববত�
�
এবং ভ�াকিসেনর
কাযকািরতা
�
এবং সুর�ার উপর কম আ�া এবং আ�া, অ�াে�স বাধা এবং আথ-সামা�জক
�
অব�ার মেতা িবষয়�িল অ�ভ��
� কের। জািতগত সংখ�ালঘুেদর ভ�াকিসন �হেণ উৎসািহত
করার জন� সরকার এক�ট মাি�-চ�ােনল প�িত �হণ কেরেছ। িবিভ� গ্�েপ ফ্লু এবং
েকািভড-১৯ ভ�াকিসন �হণ বাড়ােনার জন� সরকার কী কেরেছ েস স�েক� অ�ােন� এ
েদখুন। উপেরা� পদে�প ছাড়াও (১ (িক� সীমাব� নয়) উেদ�াগ�িল এছাড়াও অ�ভ��
� করা হেয়েছ ,
ধম�য় এবং স�দা ,জািতগত সংখ�ালঘু �া��েসবা েপশাদারেয়র েনতােদর তােদর স�দােয়র মেধ�
রা�দূত িহসােব কাজ করার জন� েবশ কেয়ক�ট েগালেটিবল ৈবঠক করার জন� িবেশষ�
সং�া�িলর সােথ কাজ করা ২) জািতগত সংখ�ালঘু �া��েসবা েপশাদার এবং েসিলি��টেদর
মেধ� িব�� ক��রসহ স�াদকীয় িবষয়ব� প�ােকজ�িলর িবকাশ, যারা িমিডয়া সুেযাগ
এবং িড�জটাল সাম�ীেত ৈবিশ��।
বত�মান �মাণ েথেক জানা যায় েয সংখ�ালঘু জািতেগা��র ব���রা েকািভড-১৯ েথেক মৃত��র
ঝুঁ িক বৃ�� পাে�। ��াক আি�কান এবং ��াক ক�ািরিবয়ান বংেশাদ্ভূত ব���রা সবেচেয় েবিশ
ঝুঁ িকেত রেয়েছ বেল মেন হে�। ইংল�াে�, স�বত সংখ�ালঘু জািতগত েগা���িলেক
�ভািবত কের এমন �া�� অসাম��িল সং�মেণর ঝু ঁ িক এবং েকািভড-১৯ েথেক মৃত��র ঝু ঁ িক
বািড়েয় উঠেত পাের। কৃ�া�, এশীয় এবং সংখ�ালঘু জািতগত েগা���িলেক �টকা েদওয়ার
স�াবনা কম বেল িচি�ত করা হেয়েছ। অতএব, েকািভড--১৯ �টকাকরণেক েমাতােয়েনর
এক�ট শত� কের েতালা �টকাকরেণর মাধ�েম ভাইরােসর িব�ে� সুর�ার অ�াে�েসর মাধ�েম
এই জািতগত েগা���িলর িকছ� কম�েদর মেধ� েকািভড-১৯ সং�মেণর ফলাফেলর উপর
এক�ট িবেশষ উপকারী �ভাব েফলেত পাের, যা তারা অন�থায় নাও েপেত পাের।
এই পরামেশ আেগই
�
বলা হেয়েছ, �া��েসবা কম�রা সাধারণ জনসংখ�ার ত� লনায় ফ্লু
সং�মেণর ঝু ঁ িকেবিশ। উপর�, �মাণ আেছ েয ফ্লু �টকাকরেণর জন� অ�ািধকার না
েদওয়া ব���েদর মেধ� (এ�ট েকানও দীঘেময়াদী
�
িচিকৎসা অব�া ইত�ািদ নয়), েহায়াইট ি��টশ
গ্�েপর ত� লনায় ��াক, দি�ণ এশীয় এবং িম� েগা���িলর মেধ� ফ্লুর হার বৃ�� েপেয়েছ ।
সং�মেণর বিধত� হার েথেক অসু�তা এবং অনুপি�িতর সােথ স�িক�ত বৃ�� ইি�ত েদয় েয
ফ্লু �টকাকরণেক েমাতােয়েনর শত� করা জািতগত সংখ�ালঘুেদর কম�েদর মেধ� ফ্লু
সং�মেণর ফলাফেলর উপর উপকারী �ভাব েফলেত পাের

সামা�জক য� কম�
িল�
সামা�জক য�কম�েদর মেধ� পু�ষেদর েচেয় অেনক েবিশ মিহলা রেয়েছ। ২০১৯ েথেক
২০২০ েমৗসুেম �া�বয়� সামা�জক য� কম�েদর ৮২% মিহলা এবং ১৮পু�ষ কম� িছল %। এর
ফেল েকয়ার েহাম�িলেত েকািভড-১৯ �টকাকরেণর �েয়াজন এমন এক�ট নীিত �ারা
পু�ষেদর ত� লনায় েবিশ মিহলা �ভািবত হেবন। মিহলারা ভ�াকিসন অ�াে�স করেত আরও
বাধার স�ুখীন হেত পােরন (উদাহরণ��প আরও য�শীল দািয়� যা তােদর ভ�াকিসন
েস�াের �মেণর �মতার উপর �ভাব েফলেত পাের) । এই নীিত�ট বা�বায়ন করা হেল
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অ�াে�স িবষয়�িল �শিমত করার সবেচেয় কাযকর
� উপােয়র কথা িবেবচনা করা হেব।
�া�বয়�েদর সামা�জক য� খােত কাজ করার জন� কম� েমাতােয়েনর শত� িহসােব এক�ট
ভ�াকিসেনর �ভাব মিহলােদর কমে�ে�
�
শৃ�লামূলক পদে�েপর মুেখামুিখ হওয়ার ঝু ঁ িকেত
অসাম�স�পূণভােব
�
এবং স�াব�ভােব তােদর চাকির হারােত পাের।
েযৗন অিভমুিখতা
েযৗন অিভমুিখতা স�িক�ত �া�বয়� সামা�জক য� কম�েদর জনসংখ�ার উপর েকানও
�মাণ উপল� েনই। (এই গ্�েপর জন� ব�াপক িবেবচনার জন� �া��েসবা কম�েদর জন�
'েযৗন অিভমুিখতা' এর িবভাগ�ট েদখুন) ।
িল� �পা�রকরণ
সামা�জক য� কম�েদর মেধ� �পা�রকামী বা িল� অ-অনু�প মানুেষর সংখ�া স�েক�
আমােদর কােছ তথ� েনই। (এই গ্�েপর জন� ব�াপক িবেবচনার জন� �া��েসবা কম�েদর
জন� িল� রপা�রকরণ িবভাগ�ট েদখুন) ।
�িতব�কতা
েলবার েফাস সােভ�
�
র (এলএফএস) উপর িভি� কের ি�লস ফর েকয়ার িরেপাট� অনুসাের,
ইংল�াে�র জনসংখ�ার ১৮�িতব� %◌ী। এলএফএস বেলেছ েয সামা�জক য� েপশার ২২%
�িমক �িতব�ী ৈবষম� আইন ১৯৯৫সং�া অনুসাের অ�ম। িক� ি�লস ফর (িডিডএ)
%যা িনেয়াগকত�া িরেপাট� কেরেছন তা কম�েদর মেধ� ২ (ডাব্লুিডএস-এএসিস) েকয়ার েডটা
অ�মতা েদখায় কারণ এ�ট েকবল 'কম-সীিমতকারী
�
অ�মতা' এর এলএফএস সমত� ল�তা
ধারণ কের। যিদও আমােদর কম�েদর অনুপােতর তেথ�র অভাব রেয়েছ যােদর অ�মতা
তােদর েকািভড-১৯ ভ�াকিসন �হণ করেত বাধা েদয়এই নীিত�ট তােদর উপর ইিতবাচক ,
�ভাব েফলেব যিদ তােদর সহকম�েদর এক�ট বৃহ�র সংখ�া �টকা েদওয়া হয় এবং তাই তােদর
িকছ� সুর�া �দান করা হয়।
বয়স
েকয়ার েডটার জন� দ�তা ইি�ত েদয় েয একজন �া�বয়� সামা�জক য� কম�র গড় বয়স
৪৪ বছর - ৯% ২৫ বছেরর কম বয়সী ; %৬৫ বয়সী ৫৪ বছর ২৫ েথেক ;এবং ২৭৫৫ %
বয়সী েবিশ বছেরর । আমরা অনুমান কির েয �া�বয়� েদর সামা�জক য� কম�েদর �ায়
১৫ বয়সী কম ৩০ বছেরর %মিহলােদর িনেয় গ�ঠত। এই গ্�প�ট িবেশষভােব ভ�াকিসন
ি�ধা�� হেত পাের এবং এইভােব এই নীিত�ারা আরও উে�খেযাগ�ভােব �ভািবত হেত
পাের।
ত�ণেদর মেধ� ে��ায় ভ�াকিসন �হণেক উৎসািহত করার জন�, এবং তাই েনিতবাচক
�ভাব �াস করার জন�, কম�েদর িনিদ�� উে�গ �িল সমাধােনর জন� �া�বয়�েদর
সামা�জক যে�র সােথ েযাগােযাগেক ল�� করা হেয়েছ। তারা সহকম�, পিরেষবা ব�বহারকারী
এবং েরাগীেদর পাশাপািশ িনেজর পিরবােরর কােছ ভ�াকিসন �হেণর স�াব� সুিবধা�িল ত� েল
ধেরেছ। এই েযাগােযাগ�িলেত েকয়ার েহাম কম�েদর িভিডও, কম�েদর �হেণ উৎসািহত
করার জন� সেবা�ম
�
অনুশীলন ভাগ কের েনওয়া �গ, কম�েদর িনজ� ি�ধা কা�টেয় ওঠার গ�
এবং কম�েদর �টকা েনওয়ার �থম ব���র িভিডও ডােয়ির অ�ভ��
� করা হেয়েছ।
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ধম বা
� িব�াস
সামা�জক য� কম�েদর সংখ�া স�েক� আমােদর কােছ েকানও তথ� েনই যারা এমন ধম �
অনুসরণ কের বা িব�াস রােখ যা তােদর েকািভড-১৯ �টকা িনেত অিন��ক কের ত� লেত
পাের। 'ধম বা
� িব�াস' এই সুরি�ত ৈবিশে��র চারপােশ ব�াপক িবেবচনার জন� �া��েসবা কম�েদর জন�)
(স�িক�ত িবভাগ�ট েদখুন

িববাহ এবং িসিভল পাট� নারিশপ
(�া��েসবা কম�েদর জন� 'িববাহ এবং িসিভল পাট� নারিশপ' স�িক�ত িবভাগ�ট েদখুন)
গভ�ধারণ ও মাতৃ �াব�া
েযমন�ট পূেব উে�খ
�
করা হেয়েছ, সামা�জক যে�র কম�রা �ধানত মিহলা। (এই গ্�েপর
চারপােশ ব�াপক িবেবচনার জন� �া��েসবা কম�েদর জন� 'গভ�াব�া এবং মাতৃ�' স�িক�ত
িবভাগ�ট েদখুন)
জািত
ি�লস ফর েকয়ার েথেক ওয়াক�েফাস েডটা
�
য� খাত জুেড় িবিভ� জািতগত পিরসর েদখায়।
সামা�জক য� কম�েদর মেধ� ৫ জন সদস� কৃ�া�, এিশয়ান বা অন� জািতগত সংখ�ালঘু,
ইংল�াে�র সামি�ক জনসংখ�ার ত� লনায় এক�ট উ� অনুপাত, েযখােন ৭ মেধ� ১ (%১৪)
এিশয়ান বা অন� জািতগত সংখ�ালঘু। কােলা ,কােলাআি�কান এবং কােলা ক�ািরিবয়ান
কম�েদর �া�বয়� সামা�জক য� কম�েদর ১২% গ�ঠত, সামি�ক জনসংখ�ার ৩ ত� লনায়। %
েকািভড-১৯ ভ�াকিসন স�েক� সাং�ৃিতক এবং ভাষাগতভােব উপযু� উপকরণ সামা�জক
য� েস�টংেস উপল� তা িন��ত কের েমাতােয়েনর শত� িহসােব েকািভড-১৯ �টকাকরেণর
িকছ� �ভাব �শিমত করা েযেত পাের। ল��যু� েযাগােযাগ এবং কিমউিন�ট েনতােদর সােথ
অংশীদািরে� কাজ করা এবং �টকা �হণকারী জািতগত সংখ�ালঘু েগা��র সামা�জক য�
কম�েদর ব���গত গ� ভাগ কের েনওয়াও িব�াস গেড় ত� লেত এবং ভ�াকিসন �হেণ সহায়তা
করেছ। যাইেহাক, এক�ট ঝুঁ িক আেছ েয এই নীিতর �ারা িব�ােসর অভােবর মেতা িবষয়�িল
আরও েবেড় েযেত পাের। �শমন িনিবেশেষ
�
এই দল�টর উপর এক�ট উে�খেযাগ� �ভাব
হওয়ার স�াবনা রেয়েছ।
এই পরামেশর� �িত��য়ার অংশ িহসােব আমরা আমােদর পাবিলক েস�র ইকু�য়ািল�ট
অ�ােসসেম� �কাশ করেত চাই এবং ভ�াকিসন �হেণর উপর নীিতর �ভাব য�সহকাের
��াক করব, যিদ এ�ট বা�বায়ন করা হয় তেব এই দল�টর উপর এক�ট উে�খেযাগ� �ভাব
হওয়ার স�াবনা রেয়েছ।
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