
সকল সামনের সাররর হেলথ এবং হসাশ্াল 
হকয়ার ওয়াক্ারনের হকারিড-19 টিকা 
হেওয়ার জে্ বলা েনছে যা আপোনক 
হকারিড-19 হরানের রবরুনধে রক্া করনে 
সোয়ো করনব

 স�োশ্োল সেয়োর  
 স্োফদের জন্ �রুক্ো 

 সেোভিড-19 এর টিেোেোন 

নিজেজে রক্ষা েরুি।

হকারিড-19 এর টিকাোে
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ক�াড় িড-19 এর টি�ািান2

আপনার যত তাড়াতাড়ড় সম্ভব ক�াড়িড-19 টি�া কনওয়া 
আপনাক� সুরক্া ড়িকত পারকব, এবং আপনার পড়রবার এবং 
আপড়ন যাকিরক� িালবাকসন তাকিরক� রক্া �রকত সহায়তা 
�রকত পারকব।

ক�াড়িড-19 টি�া গুরুতর অসুস্থতার হার �মাকত এবং জীবন 
বাাচাকত সহায়তা �রকত পারকব, আর তাই এনএইচএস এবং 
কসাশ্াল ক�য়ার পড়রকেবাগুকলার উপর চাপ �ড়মকয় কিকব।

নিষয়িস্তু
আপিষার কেষানিড-19 টিেষা কিওয়ষা গুরুত্বপূর্ণ কেি

টিেষা নে আমষাজে সুরক্ষা কেজি? 

আনম যষাজের িষালিষানস টিেষাগুজলষা নে তষাজেরজে সুরক্ষা কেজি? 

টিেষার নে পষার্্ণপ্রনতনরিয়ষা থষােজি?

আমষার মজি হজছে আনম গি্ণ িতী হজত পষানর, আমষার েী েরষা উনিত? 

আনম নে আমষার টিেষা কিওয়ষার পজর আিষার েষাজে কেরত কযজত পষানর?

আমষার নে টিেষা কথজে কেষানিড-19 হজত পষাজর? 

এরপজর আনম েী েরি?

আমষার পরিততী অ্ষাপজয়ন্টজমজন্টর সময় আনম িষাল িষা থষােজল আমষার 
েী েরষা উনিত?

আনম টিেষা কিওয়ষার পজরও নে আমষাজে সংরিমর নিয়ন্ত্রজরর সেল 
পরষামর্ণ কমজি িলজত হজি?

আনম আমষার ফ্লু জয়র টিেষা নিজয়নি, আমষাজে নে কেষানিড-19 এর 
টিেষাও নিজত হজি?
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3কসাশ্াল ক�য়ার ওয়া�্য ারকির জন্ সুরক্া

আপোর হকারিড-19 টিকা 
হেওয়া গুরুত্বপূর্ হকে
যনে আপনি সমু্খ সষানরর কসষার্ষাল 
কেয়ষার ওয়ষাে্ণ ষার হি কসজক্জরে 
আপিষার েম্ণজক্জরে কেষানিড-19 এর 
মজ্্ উন্লুক্ত হওয়ষার সম্ষািিষা কিনর 
রজয়জি। কহলথজেয়ষার ওয়ষাে্ণ ষার এিং 
যষারষা কসষার্ষাল কেয়ষাজর েষাে েজরি 
(নিজরষত কেয়ষার কহষাজম) তষাজের িষার 
িষার েজর সংরিমজরর মজ্্ উন্লুক্ত 
হওয়ষার ঝঁুনে কিনর থষাজে। 

কেষানিড-19 এ আরিষান্ত হওয়ষা 
মষারষাত্মে হজত পষাজর এিং েীর্ণজময়ষােী 
েটিলতষার নেজে নিজয় কযজত পষাজর। 
এগুজলষা িয়স্ক েমতীজের িষা যষাজের 
অন্তনি্ণনহত নিনেৎসষাগত ঝঁুনের 
নিয়ষামে রজয়জি তষাজের মজ্্ কিনর 
সষা্ষারর। 

আপিষার মজ্্ কেষাজিষা উপসগ্ণ 
িষাডষাই কেষানিড-19 থষােজত 
পষাজর এিং এটি পনরিষার, 
িনু্ এিং িষানসন্ষাজের মজ্্ 
িডষাজত পষাজর, যষাজের মজ্্ 
অজিজেই েজরষািষািষাইরষাজসর 
েষারজর িন ্্ণত ঝঁুনেজত 
থষােজত পষাজরি।

স্ষাস্্িষাি 
হওয়ষা আপিষার 
কেষানিড-19 এ 
আরিষান্ত হওয়ষা 
িষা িডষাজিষার 
ঝঁুনেজে েনমজয় 
কেয় িষা।

কেষানিড-19 এর উচ্চ হষাজরর েষারজর, 
েজরষািষািষাইরষাজসর নিস্ষার করষাজ্ 
সহষায়তষা েরষা, এিএইিএস-এর উপর 
িষাপ এডষাজত এিং কহলথ ও কসষার্ষাল 
কেয়ষার ওয়ষাে্ণ ষারজের সসু্ রষাখজত এটি 
আজগর কিজয়ও এখি অজিে কিনর 
গুরুত্বপরূ্ণ।

টিকা রক আমানক সরুক্া 
হেনব? 
কেষানিড-19 টিেষা আপিষার 
কেষানিড-19 েনিত অসসু্তষায় 
কিষাগষার সম্ষািিষাজে েনমজয় কেজি। 
সেল ওষজু্র মতই, কেষাজিষা টিেষাই 
সম্ূর্ণরূজপ েষায্ণেরী হয় িষা এিং 
টিেষার প্রথম কডষাে কথজে প্রনতরক্ষা 
ততনরজত আপিষার ররীজরর হয়ত এে 
িষা েইু সপ্ষাহ সময় লষাগজত পষাজর। 
নেিু নেিু কলষাজের টিেষা কিওয়ষা 

সত্ত জত্বও কেষানিড-19 হজত পষাজর, 
তজি এটি সংরিমজরর তীব্রতষাজে 
েনমজয় কেজি। 

টি�াটি �ায্য�রী বকল 
প্রতীয়মান হকছে আর 

20,000 এর উপকর 
কলা�জকনর মক্্ �রা 

সমীক্ায় ড়নরাপত্া 
সংক্ান্ত ক�াকনা 

উকবেগ কিখা কিয়ড়ন।
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ক�াড় িড-19 এর টি�ািান4

আরম যানের িালবারস 
টিকাগুনলা রক োনেরনক 
সুরক্া হেনব? 
কেষানিড-19 টিেষা কেওয়ষার েজল 
আপিষার িষাইরষাস িডষাজিষার সম্ষািিষা 
েজমজি নেিষা কস সম্নে্ণ ত প্রমষারষানে 
েম স্পষ্ট। কিনররিষাগ টিেষা 
সংরিমজরর সষামনরিে ঝঁুনেজে হ্ষাস 
েজর, তজি নেিু নেিু টিেষা কিওয়ষা 
কলষােেজির মষাঝষানর মষারেষার িষা 
উপসগ্ণনিহীি সংরিমর হজত পষাজর এিং 
তষাই িষাইরষাসটি িডষাজত পষাজর। এটির 
সম্ষািিষা খিু কিনর কয টিেষা কিওয়ষা 
কয কেষাজিষা ি্নক্তর মজ্্ সংরিমর 
েম তীব্র হজি এিং িষাইরষাস িডষাজিষা 
েম সমজয়র েি্ হজি। আমরষা তষাই 
প্রত্ষারষা েনর কয টিেষা কিওয়ষা কহলথ ও 
কসষার্ষাল কেয়ষার েমতীজের তষাজের িনু্ 
এিং পনরিষারজে এিং েিু্ণল কলষােেি 
যষাজের তষারষা পনরিয্ণষা কেি তষাজেরজে 
সংরিনমত েরষার সম্ষািিষা েম থষােজি।

টিকার রক পার্্প্ররেররিয়া 
থাকনব?
সেল ওষজু্র মতই, টিেষার েষারজর 
পষার্্ণপ্রনতনরিয়ষা হজত পষাজর। এগুজলষার 
কিনরর িষাগই মষাঝষানর ্রজরর আর 
স্ল্প সমজয়র েি্, আর সিষারই 
এগুজলষা হজি িষা। প্রথম কডষাে কিওয়ষার 
পজর যনে আপিষার মজ্্ উপসগ্ণ 
কেখষাও কেয়, তষারপজরও আপিষাজে 
নবিতীয় কডষােটি নিজত হজি। যনেও 
আপনি প্রথম কডষাে কথজে নেিুটষা 
সরুক্ষা কপজত পষাজরি, তথষানপ নবিতীয় 
কডষােটি আপিষাজে িষাইরষাজসর নিরুজধে 
সিজিজয় িষাজলষা সরুক্ষা কেজি।

খুব সাধারর পার্্প্ররেররিয়ার 
মনধ্ অন্তি্্ক্ত রনয়নে:
• িষাহুর কয েষায়গষাটিজত আপনি 

ইিজেেরি কিজিি কসখষািটষায় 
ি্থষা েরষা, িষারী িষারী লষাগষা 
এিং টিটি েরষা। এটি টিেষা 
কিিষার পরিততী 1-2 নেি 
সিজিজয় খষারষাপ থষােষার প্রিরতষা 
থষাজে

 • ক্ষানন্ত কিষা্ েরষা
 • মষাথষা ি্থষা
 • সষা্ষারর ি্থষা, িষা মষাঝষানর 
্রজরর ফ্লু জয়র মত উপসগ্ণ

যনেও েইু িষা নতি নেি জ্বর জ্বর কিষা্ 
েরষাটষা সষা্ষারর, তজি কিনর জ্বর 
থষােষাটষা অস্ষািষানিে এিং আপিষার 
কেষানিড-19 িষা অি্ কেষাি সংরিমর 
থষােষাজে নিজে্ণর েজর।(পষৃ্ষা 6 এ 
কেওয়ষা পরষামর্ণ কেখিু)। 

ইজয়জলষা েষাড্ণ  নস্কজমর আওতষায় 
আপনি টিেষা এিং ওষজু্র 
সজন্হেিে পষার্্ণপ্রনতনরিয়ষার 
ি্ষাপষাজরও নরজপষাট্ণ েরজত পষাজরি। 
আপনি েজরষািষািষাইরষাস ইজয়জলষা েষাড্ণ  
অিুসন্ষাি েজর িষা ইজয়জলষা েষাড্ণ  
অ্ষাপটি ডষাউিজলষাড েজর অিলষাইজি 
এটি েরজত পষাজরি।

িষাজলষা কিষা্ েরষার েি্ আপনি 
নিশ্ষাম কিজিি এিং প্ষারষানসটষামজলর 
(প্ষাজেজট উজলেনখত পরষামর্ণ কমজি 
িলিু) স্ষািষানিে কডষাে রিহর েরজিি। 
সষা্ষারর কডষাজের মষারেষা িষাডষাজিি িষা। 
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5কসাশ্াল ক�য়ার ওয়া�্য ারকির জন্ সুরক্া

এই উপসগ্ণগুজলষা সষা্ষাররত এে 
সপ্ষাজহরও েম থষাজে। যনে আপিষার 
উপসগ্ণগুজলষা আরও খষারষাপ হজত শুরু 
েজর িষা আপনি উনবিগ্ন হজয় পজডি, তজি 
এিএইিএস 111 এ েল েরুি। আপনি 
যনে কেষাজিষা ডষাক্তষার িষা িষাজস্ণর েষাি 
কথজে পরষামর্ণ কিি, তজি নিনচিত েরজিি 
কয আপনি তষাজেরজে আপিষার টিেষা 
কিওয়ষার ি্ষাপষারটি িজলি (টিেষা কিওয়ষার 
েষাড্ণ টি কেখষাি) যষাজত তষারষা আপিষাজে 
সঠিেিষাজি মলূ্ষায়ি েরজত পষাজরি।

কারা টিকা রেনে পারনব ো?
টিেষাজত কেষাজিষা েীিন্ত অগ্ণষানিেম থষাজে 
িষা, তষাই কয সি কলষােজের ইনমউি নসজটেজম 
নডেঅড্ণ ষার রজয়জি এটি তষাজের েি্ 
নিরষাপে। এইসি কলষােেি টিেষার প্রনত 
কতমি িষাজলষািষাজি সষাডষা িষাও নেজত পষাজর। 
খিু অল্প সংখ্ে কলষােেি যষারষা কেষানিড-
19 এর ঝঁুনেজত রজয়জিি তষারষা টিেষা নিজত 
পষারজিি িষা – এখষাজি তষারষাই অন্তি্্ণ ক্ত 
হজিি যষাজের মষারষাত্মে অ্ষালষানে্ণ রজয়জি।

েি্বেী বা িানবে হয েয়নো 
েি্বেী েনে পানরে?  
সেল িত্ি ওষজু্র মজতষা টিেষাগুজলষা 
এখিও গি্ণ িতী মনহলষাজের উপর পরীক্ষা 
েরষা হয়নি। তষাই, যনে আপনি গি্ণ িতী হজয় 
থষাজেি কসজক্জরে আপিষাজে টিেষা কিওয়ষার 
েি্ আপিষার গি্ণ ষািস্ষা করষ িষা হওয়ষা 
পয্ণন্ত অজপক্ষা েরজত আমরষা পরষামর্ণ 
নেই। যনে আপনি প্রথম কডষাে কিওয়ষার 
পজর, গি্ণ িতী হজয় পজডি, কসজক্জরে 
আমরষা নবিতীয় কডষােটিও নিলজবে কিওয়ষার 
পরষামর্ণ নেই। কেষানিড-19-এর ঝঁুনে হ্ষাস 
েরষার অি্ষাি্ উপষায়গুজলষা নিজয় অিরুিহ 
েজর আপিষার নিজয়ষাগেত্ণ ষার সষাজথ েথষা 
িলিু। 

আপনি যনে েষািজত পষাজরি কয টিেষা 
কিওয়ষার পজর আপনি গি্ণ িতী হজয় 
পজডজিি, তজি নিন্তষা েরজিি িষা। 
টিেষাগুজলষাজত অগ্ণষানিেম থষাজে িষা যষা 
ররীজর িংর িৃনধে েরজত পষারজি, তষাই 
এগুজলষা আপিষার অিষাগত নরশুর মজ্্ 
কেষানিড-19 এর সংরিমর রটষাজত পষারজি 
িষা। কযমিটি আমরষা অি্ষাি্ টিেষার 
কক্জরে েজরনি, নপএইিই গি্ণ ষািস্ষায় টিেষা 
রিহরেষারী মনহলষাজের অিুসরর েরজত 
এেটি মনিটনরং ি্িস্ষা প্রনতষ্ষা েরজি। 

আমরষা আরষা েনর কয সময় িষাডষার সষাজথ 
সষাজথ এটি মনহলষাজেরজে আজগই আর্ষাস 
প্রেষাি েরজত পষারি। 

কিনররিষাগ মনহলষা যষারষা গি্ণ ষািস্ষায় 
কেষানিড-19 এ আরিষান্ত হি তষারষা গি্ণ িতী 
িি এমি মনহলষাজের কিজয় কিনর মষারষাত্মে 
পনররনতজত কিষাজগি িষা এিং তষারষা সসু্ 
িষাচ্চষা প্রসি েজর থষাজেি। 

কয সি িষারীরষা সন্তষাি ্ষাররক্ম িয়জস 
রজয়জিি, যষারষা গি্ণ িতী, গি্ণ ্ষারজরর 
পনরেল্পিষা েরজিি িষা নরশুজে িজুের েু্  
খষাওয়ষাজছেি অিরুিহ েজর তষারষা নিস্ষানরত 
তথ্ www.gov.uk/government/
publications/covid-19-vaccination-
women-of-childbearing-age-
currently-pregnant-planning-a-
pregnancy-or-breastfeeding.এ পড়ুি

টিেষার উপর আরও নিরষাপত্ষা কডটষা 
উপলব্ধ হওয়ষার সষাজথ সষাজথ এই 
পরষামর্ণটির পনরিত্ণ ি হজত পষাজর। 

আপনি যনে গি্ণ িতী হি নেন্তু আপনি 
মজি েজরি কয আপনি উচ্চ ঝঁুনেজত 
রজয়জিি তষাহজল আপনি হয়জতষা আপিষার 
ডষাক্তষার িষা িষাজস্ণর সজগে সম্প্রনত টিেষা 
রিহর েরষার নিষয় নিজয় আজলষািিষা 
েরজত িষাইজত পষাজরি।
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আরম রক আমার টিকা 
হেওয়ার পনর আবার কানজ 
হেরে হযনে পারর?
হঁ্ষা, আপিষার যতক্র িষাল লষাগজি 
ততক্র েষাে েরজত পষারজিি। 
আপিষার িষাহুজত যনে নিজরষিষাজি 
যন্ত্ররষা েজর, তজি িষারী নেনিস উঠষাজিষা 
েঠিি হজত পষাজর। যনে আপনি 
অসসু্ িষা খিু ক্ষান্ত কিষা্ েজরি তজি 
আপিষাজে নিশ্ষাম নিজত হজি এিং 
যন্ত্রপষানত পনরিষালিষা িষা ড্ষাইনিং েরষা 
এডষাজত হজি। 
আমার রক টিকা হথনক 
হকারিড-19 েনে পানর? 
টিেষা কথজে আপিষার কেষানিড-19 
হজত পষারজি িষা নেন্তু আপিষার টিেষা 
কিওয়ষার অ্ষাপজয়ন্টজমন্ট িষা পষাওয়ষা 
পয্ণন্ত আপিষার কেষানিড-19 হওয়ষা 
সত্ত জত্বও উপসগ্ণ রজয়জি এটি উপলনব্ধ 
িষা েরষার সম্ষািিষা রজয়জি। আপিষার 
নিজয়ষাগেত্ণ ষার ি্িস্ষা েরষা নিয়নমত 
ন্রিনিং কটটেগুজলষা েরষা অিুরিহ েজর 
অি্ষাহত রষাখিু। 
আপিষার মজ্্ কেষানিড-19 এর 
উপসগ্ণগুজলষা থষােজল, িষাসষায় অিস্ষাি 
েরুি িষা পরীক্ষা েরষাজিষার ি্িস্ষা 
েরুি। 
উপসজগ্ণর ি্ষাপষাজর আরও েষািজত 
হজল www.nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19/
symptoms/ নিনেট েরুি

এরপনর আরম কী করব?
আপিষার নবিতীয় অ্ষাপজয়ন্টজমজন্ট 
উপনস্ত হিষার পনরেল্পিষা েরুি। 
আপিষার েষাজি এেটি করেড্ণ  েষাড্ণ  

আমার পরবেতী 
অ্াপনয়ন্টনমনন্টর সময় আরম 
িাল ো থাকনল আমার কী 
করা উরিে?
যনে আপনি অসুস্ থষাজেি, কসজক্জরে 
টিেষা কিওয়ষার েি্ সুস্ িষা হজয় উঠষা 
পয্ণন্ত অজপক্ষা েরষাই িষাজলষা, নেন্তু 
আপিষাজে এটি যত তষাডষাতষানড সম্ি 
কিওয়ষার েি্ কিষ্টষা েরজত হজি। 
আপনি যনে কসলে-আইজসষাজলরজি 
থষাজেি, কেষানিড-19 পরীক্ষা েরষার 
েি্ অজপক্ষা েরজত থষাজেি িষা 
আপনি ঠিে িষা িষাজলষা আজিি 
নেিষা কসই ি্ষাপষাজর যনে নিনচিত 
িষা হি কসজক্জরে আপনি টিেষার 
অ্ষাপজয়ন্টজমজন্ট যষাজিি িষা।

আপিষার েষাড্ণ  নিরষাপজে রষাখিু 
এিং আপিষার নবিতীয় কডষাে নিজত 
আপিষার পরিততী অ্ষাপজয়ন্টজমন্টটি 
ঠিে রষাখষা নিনচিত েরুি। 

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Enjoy life. Protect yourself.

থষােজি যষার উপর আপিষার পরিততী 
অ্ষাপজয়ন্টজমন্ট কলখষা থষােষা উনিত 
এিং এটষা আগষামী 3 কথজে 12 
সপ্ষাজহর মজ্্ হজি। 
আপিষাজে সিজিজয় িষাজলষা সরুক্ষা 
কেিষার েি্ এেই টিেষার উিয় কডষাে 
কিয়ষাটষা গুরুত্বপরূ্ণ। 
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আরম টিকা হেওয়ার পনরও 
রক আমানক সংরিমর 
রেয়ন্ত্রনরর সকল পরামশ্ 
হমনে িলনে েনব?
টিেষার েষারজর আপিষার কেষানিড-
19 ইিজেেরি হজত পষাজর িষা, আর 
েইুটি কডষাে আপিষার মষারষাত্মে রেম 
অসুস্ হওয়ষার সম্ষািিষা েনমজয় কেয়। 
কেষাজিষা টিেষাই সম্ূর্ণরূজপ েষায্ণেরী 
িয় এিং আপিষার ররীজরর প্রনতরক্ষা 
ি্িস্ষা ততনর েরজত েজয়ে সপ্ষাহ 
সময় লষাজগ। 

তষাই, সঠিে ি্নক্তগত 
সুরক্ষা সরঞ্ষাম পরষা 
এিং কয কেষাজিষা ন্রিনিং 
কপ্রষারিষাজম অংর কিওয়ষা 
সহ, আপিষাজে এখিও 
আপিষার েম্ণজক্জরের 
নিজে্ণ রিষা কমজি িলজত 
হজি। 

নিজেজে, আপিষার িষানসন্ষা, আপিষার 
পনরিষার, িনু্ এিং সহেমতীজেরজে 
রক্ষা েরষা অি্ষাহত রষাখজত 
আপিষাজে েম্ণজক্জরে, িষানডজত এিং 
আপনি িষাইজর থষােষােষালীি সমজয় 
সষা্ষারর পরষামর্ণ কমজি িলজত হজি 
এিং কসগুজলষা হল:

 • সষামষানেে েরূত্ব িেষায় রষাখষা 
অিুরীলি েরষা

 • মজুখ আিররী পরষা
 • সষাি্ষািতষার সষাজথ এিং রি রি 

আপিষার হষাত ্ুজয় কেলষা 
 • িত্ণ মষাি নিজে্ণরিষা কমজি িলিু 
www.gov.uk/coronavirus

কনরাোিাইরাস ইনয়নলা কানড্র মাধ্নম হখোাজ 
কনর সম্াব্ পার্্প্ররেররিয়া সে, আপোর টিকা 
সম্পনক্ রবশে জােনে অেগু্রে কনর পনর্র েথ্ 
সংরিান্ত রলেনলটটি পড়ুে।

একই ওনয়বসাইনট বা ইনয়নলা কাড্ অ্াপ 
ডাউেনলাড কনর আপরে সনদেেজেক 
পার্্প্ররেররিয়ার ব্াপানরও ররনপাট ্করনে পানরে।

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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আপনি কযখষাি কথজে এই নিিষামূজল্র আরও নলেজলট অড্ণ ষার েরজত পষারজিি  
www.healthpublications.gov.uk

িষাে িষা মখু কথজে নিঃর্ষাস কির হিষার সমজয় 
কেঁষাটষার মষা্্জম কেষানিড-19 িডষায়, 
নিজরষ েজর েথষা িলষার িষা েষানর কেিষার 
সমজয়। সংরিনমত িস্তু িষা পষৃ্তজলর 
সংস্পজর্ণ আসষার পজর আপিষার কিষাখ, 
িষাে এিং মখু স্পর্ণ েরষার মষা্্জমও 
এটি হজত পষাজর। 

মনে রাখনবে

টিেষােষাি, সিজিজয় েিু্ণলজের রক্ষা েরজত সহষায়তষা েজর। 

আপোনক একজে রজরপর কানে রেবন্ধে করনে েনব
নেনপ প্র্ষােটিজসর েষাজি নিিন্ি েরজত ইছুেে করষাগীজের পনরিয় িষা অনিিষাসি 
অিস্ষা সম্নে্ণ ত কেষাজিষা প্রমষাজরর প্রজয়ষােি কিই। আপনি নেিষাজি নেনপর েষাজি 
নিিন্ি েরজিি কস সম্জে্ণ  নিস্ষানরত www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-
services/gps/how-to-register-with-a-gp-practice  

হথনক জােনে পারনবে

আরম আমার ফ্লু নয়র টিকা রেনয়রে, আমানক  
রক হকারিড-19 এর টিকাও রেনে েনব?
ফ্লু জয়র টিেষা আপিষাজে কেষানিড-19 কথজে সরুক্ষা কেয় িষা। কযজহত্ আপনি  
েইুটি টিেষা কিিষার েি্ই কযষাগ্ তষাই আপিষাজে েইুটিই নিজত হজি, নেন্তু 
সষা্ষাররত েমপজক্ এে সপ্ষাজহর নিরনতজত।

আপিষার যনে কেষানিড-19 এর উপর আরও তজথ্র প্রজয়ষােি হজয় তজি 
অিুরিহ েজর নিনেট েরুি: www.nhs.uk/covidvaccination
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https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
http://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-practice
http://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-practice
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/



