
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 

 হেলথকেয়ার  
 ওয়াে্ারকের জন্য সরুক্া 

 হকারিড-19 এর টিকাোে 

নিজেজে রক্ষা েরুি।

হকারিড-19 এর টিকাোে
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আপিষার যত তষাড়ষাতষানড় সম্ভব কেষানিড-19 টিেষা কিওয়ষা আপিষাজে 
সরুক্ষা নিজত পষারজব, এবং আপিষার পনরবষার এবং আপনি যষাজিরজে 
িষালবষাজসি তষাজিরজে রক্ষা েরজত সহষায়তষা েরজত পষারজব।

কেষানিড-19 টিেষা গুরুতর অসসু্থতষার হষার েমষাজত এবং েীবি 
বাষাচষাজত সহষায়তষা েরজত পষারজব, আর তষাই এিএইচএস এবং 
কসষাশ্ষাল কেয়ষার পনরজেবষাগুজলষার উপর চষাপ েনমজয় কিজব।

নবেয়বস্তু
আপিষার কেষানিড-19 টিেষা কিওয়ষা গুরুত্বপূর্ণ কেি

টিেষা নে আমষাজে সুরক্ষা কিজব? 

আনম যষাজির িষালবষানস টিেষাগুজলষা নে তষাজিরজে সুরক্ষা কিজব? 

টিেষার নে পষার্্ণপ্রনতনরিয়ষা থষােজব?

আমষার মজি হজছে আনম গি্ণ বতী হজত পষানর, আমষার েী েরষা উনচত? 

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

আমষার নে টিেষা কথজে কেষানিড-19 হজত পষাজর? 

এরপজর আনম েী েরব?

আমষার পরবততী অ্ষাপজয়ন্টজমজন্টর সময় আনম িষাল িষা থষােজল আমষার 
েী েরষা উনচত?

আনম টিেষা কিওয়ষার পজরও নে আমষাজে সংরিমর নিয়ন্ত্রজরর সেল 
পরষামশ্ণ কমজি চলজত হজব?

আনম আমষার ফ্লু জয়র টিেষা নিজয়নি, আমষাজে নে কেষানিড-19 এর 
টিেষাও নিজত হজব?
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আপোর হকারিড-19 টিকা 
হেওয়া গুরুত্বপূর্ হকে

যনি আপনি এিএইচএস-এর 
প্রথম সষানরর কহলথজেয়ষার ওয়ষাে্ণ ষার 
হি কসজক্জরে আপিষার েম্ণজক্জরে 
কেষানিড-19 এর মজ্্ উন্লুক্ত হওয়ষার 
সম্ভষাবিষা কবনশ রজয়জি। কহলথজেয়ষার 
ওয়ষাে্ণ ষার এবং যষারষা কসষাশ্ষাল কেয়ষাজর 
েষাে েজরি (নবজশেত কেয়ষার কহষাজম) 
তষাজির বষার বষার েজর সংরিমজরর মজ্্ 
উন্লুক্ত হওয়ষার ঝুানে কবনশ থষাজে। 

কেষানিড-19 এ আরিষান্ত হওয়ষা 
মষারষাত্মে হজত পষাজর এবং িীর্ণজময়ষািী 
েটিলতষার নিজে নিজয় কযজত পষাজর। 
এগুজলষা বয়স্ক েমতীজির বষা যষাজির 
অন্তনি্ণনহত নচনেৎসষাগত ঝুানের 
নিয়ষামে রজয়জি তষাজির মজ্্ কবনশ 
সষা্ষারর। 

আপিষার মজ্্ কেষাজিষা উপসগ্ণ িষাড়ষাই 
কেষানিড-19 থষােজত পষাজর এবং এটি 
পনরবষার, বনু্ এবং করষাগীজির মজ্্ 
িড়ষাজত পষাজর, যষাজির মজ্্ অজিজেই 
েজরষািষািষাইরষাজসর েষারজর বন্্ণত 
ঝুানেজত থষােজত পষাজরি।

স্ষাস্থ্বষাি হওয়ষা আপিষার কেষানিড-
19 এ আরিষান্ত হওয়ষা বষা িড়ষাজিষার 
ঝুানেজে েনমজয় কিয় িষা।

কেষানিড-19 এর উচ্চ হষাজরর েষারজর, 
েজরষািষািষাইরষাজসর নবস্ষার করষাজ্ 
সহষায়তষা েরষা, এিএইচএস-এর উপর 
চষাপ এড়ষাজত এবং কহলথ ও কসষাশ্ষাল 
কেয়ষার ওয়ষাে্ণ ষারজির সসু্থ রষাখজত এটি 
আজগর কচজয়ও এখি অজিে কবনশ 
গুরুত্বপরূ্ণ।

টিকা রক আমানক সুরক্া 
হেনব? 
কেষানিড-19 টিেষা আপিষার 
কেষানিড-19 েনিত অসসু্থতষায় 
কিষাগষার সম্ভষাবিষাজে েনমজয় কিজব। 
সেল ওেজু্র মতই, কেষাজিষা টিেষাই 
সম্ূর্ণরূজপ েষায্ণেরী িয় এবং 
আপিষার শরীজরর এই টিেষা কথজে 
প্রনতরক্ষা ব্বস্থষা ততনর েরজত 
েজয়ে সপ্ষাহ সময় লষাজগ। নেিু 
নেিু কলষাজের টিেষা কিওয়ষা সত্ত জত্বও 
কেষানিড-19 হজত পষাজর, তজব এটি 
সংরিমজরর তীব্রতষাজে েনমজয় কিজব। 

টি�োটি �োর্য�রী 
বলে প্রতীয়মোন হলছে 
আর 20,000 এর 
উপলর কেো�জলনর 
মল্যে �রো সমীক্োয় 
ভনরোপত্ো সংক্োন্ত 
ক�োলনো উলবেগ কদখো 
কদয়ভন। 
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আরম যানের িালবারস 
টিকাগুনলা রক োনেরনক 
সুরক্া হেনব? 
কেষানিড-19 টিেষা কিওয়ষার েজল 
আপিষার িষাইরষাস িড়ষাজিষার সম্ভষাবিষা 
েজমজি নেিষা কস সম্নে্ণ ত প্রমষারষানি 
েম স্পষ্ট। কবনশরিষাগ টিেষা 
সংরিমজরর সষামনরিে ঝুানেজে হ্ষাস 
েজর, তজব নেিু নেিু টিেষা কিওয়ষা 
কলষােেজির মষাঝষানর মষারেষার বষা 
উপসগ্ণনবহীি সংরিমর হজত পষাজর এবং 
তষাই িষাইরষাসটি িড়ষাজত পষাজর। এটির 
সম্ভষাবিষা খবু কবনশ কয টিেষা কিওয়ষা 
কয কেষাজিষা ব্নক্তর মজ্্ সংরিমর 
েম তীব্র হজব এবং িষাইরষাস িড়ষাজিষা 
েম সমজয়র েি্ হজব। তষাই আমরষা 
প্রত্ষাশষা েনর কয টিেষা কিওয়ষা কহলথ ও 
কসষাশ্ষাল কেয়ষার েমতীজির তষাজির বনু্ 
এবং পনরবষারজে এবং িবু্ণল কলষােেি 
যষাজির তষারষা পনরচয্ণষা কিি তষাজিরজে 
সংরিনমত েরষার সম্ভষাবিষা েম থষােজব।

টিকার রক পার্্প্ররেররিয়া 
থাকনব?
সেল ওেজু্র মতই, টিেষার েষারজর 
পষার্্ণপ্রনতনরিয়ষা হজত পষাজর। এগুজলষার 
কবনশর িষাগই মষাঝষানর ্রজরর আর 
স্ল্প সমজয়র েি্, আর সবষারই 
এগুজলষা হজব িষা। প্রথম কডষাে কিওয়ষার 
পজর যনি আপিষার মজ্্ উপসগ্ণ 
কিখষাও কিয়, তষারপজরও আপিষাজে 
নবিতীয় কডষােটি নিজত হজব। যনিও 
আপনি প্রথম কডষাে কথজে নেিুটষা 
সরুক্ষা কপজত পষাজরি, তথষানপ নবিতীয় 
কডষােটি আপিষাজে িষাইরষাজসর 
নবরুজধে সবজচজয় িষাজলষা সরুক্ষা কিজব।

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

ইিজেেশি কিজবি কসখষািটষায় 
ব্থষা েরষা, িষারী িষারী লষাগষা 
এবং টিটি েরষা। এটি টিেষা 
কিবষার পরবততী 1-2 নিি 
সবজচজয় খষারষাপ থষােষার প্রবরতষা 
থষাজে

 • ক্ষানন্ত কবষা্ েরষা
 • মষাথষা ব্থষা
 • সষা্ষারর ব্থষা, বষা মষাঝষানর 
্রজরর ফ্লু জয়র মত উপসগ্ণ

যনিও িইু বষা নতি নিি জ্বর জ্বর কবষা্ 
েরষাটষা সষা্ষারর, তজব কবনশ জ্বর থষােষাটষা 
অস্ষািষানবে এবং আপিষার কেষানিড-19 
বষা অি্ কেষাি সংরিমর থষােষাজে নিজি্ণশ 
েজর। (পষৃ্ষা 6 এ কিওয়ষা পরষামশ্ণ কিখিু)। 

িষাজলষা কবষা্ েরষার েি্ আপনি নবশ্ষাম 
কিজবি এবং প্ষারষানসটষামজলর (প্ষাজেজট 
উজলেনখত পরষামশ্ণ কমজি চলিু) স্ষািষানবে 
কডষাে রিহর েরজবি। সষা্ষারর কডষাজের 
মষারেষা িষাড়ষাজবি িষা। 

এই উপসগ্ণগুজলষা সষা্ষাররত এে 
সপ্ষাজহরও েম থষাজে। যনি আপিষার 
উপসগ্ণগুজলষা আরও খষারষাপ হজত শুরু 
েজর বষা আপনি উনবিগ্ন হজয় পজড়ি, 
তজবএিএইচএস 111 এ েল েরুি। 
আপনি যনি কেষাজিষা ডষাক্তষার বষা িষাজস্ণর 
েষাি কথজে পরষামশ্ণ কিি, তজব নিনচিত 
েরজবি কয আপনি তষাজিরজে আপিষার 
টিেষা কিওয়ষার ব্ষাপষারটি বজলি (টিেষা 
কিওয়ষার েষাড্ণ টি কিখষাি) যষাজত তষারষা 
আপিষাজে সঠিেিষাজব মলূ্ষায়ি েরজত 
পষাজরি। 
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ইজয়জলষা েষাড্ণ  নস্কজমর আওতষায় 
আপনি টিেষা এবং ওেজু্র 
সজদেহেিে পষার্্ণপ্রনতনরিয়ষার 
ব্ষাপষাজর নরজপষাট্ণ েরজত পষাজরি। 
আপনি েজরষািষািষাইরষাস ইজয়জলষা েষাড্ণ  
অিুসন্ষাি েজর বষা ইজয়জলষা েষাড্ণ  
অ্ষাপটি ডষাউিজলষাড েজর অিলষাইজি 
এটি েরজত পষাজরি।
কারা টিকা রেনে পারনব ো?
টিেষাজত কেষাজিষা েীবন্ত অগ্ণষানিেম 
থষাজে িষা, তষাই কয সব কলষােজির 
ইনমউি নসজটেজম নডেঅড্ণ ষার রজয়জি 
এটি তষাজির েি্ নিরষাপি। এইসব 
কলষােেি টিেষার প্রনত কতমি 
িষাজলষািষাজব সষাড়ষা িষাও নিজত পষাজর। 
খবু অল্প সংখ্ে কলষােেি যষারষা 
কেষানিড-19 এর ঝুানেজত রজয়জিি 
তষারষা টিেষা নিজত পষারজবি িষা – 
এখষাজি তষারষাই অন্তি্্ণ ক্ত হজবি যষাজির 
মষারষাত্মে অ্ষালষানে্ণ রজয়জি।

েি্বেী বা িানবে হয েয়নো 
েি্বেী েনে পানরে? 
সেল িত্ি ওেজু্র মজতষা টিেষাগুজলষা 
এখিও গি্ণ বতী মনহলষাজির উপর 
পরীক্ষা েরষা হয়নি। তষাই, যনি আপনি 
গি্ণ বতী হজয় থষাজেি কসজক্জরে 
আপিষাজে টিেষা কিওয়ষার েি্ 
আপিষার গি্ণ ষাবস্থষা কশে িষা হওয়ষা পয্ণন্ত 
অজপক্ষা েরজত আমরষা পরষামশ্ণ নিই। 

যনি আপনি প্রথম কডষাে কিওয়ষার পজর, 
গি্ণ বতী হজয় পজড়ি, কসজক্জরে আমরষা 
নবিতীয় কডষােটিও নবলজবে কিওয়ষার 
পরষামশ্ণ নিই। কেষানিড-19-এর ঝুানে 
হ্ষাস েরষার অি্ষাি্ উপষায়গুজলষা নিজয় 
অিরুিহ েজর আপিষার নিজয়ষাগেত্ণ ষার 
সষাজথ েথষা বলিু। 

আপনি যনি েষািজত পষাজরি কয টিেষা 
কিওয়ষার পজর আপনি গি্ণ বতী হজয় 
পজড়জিি, তজব নচন্তষা েরজবি িষা। 
টিেষাগুজলষাজত অগ্ণষানিেম থষাজে িষা যষা 
শরীজর বংশ বনৃধে েরজত পষারজব, তষাই 
এগুজলষা আপিষার অিষাগত নশশুর মজ্্ 
কেষানিড-19 এর সংরিমর রটষাজত পষারজব 
িষা। কযমিটি আমরষা অি্ষাি্ টিেষার 
কক্জরে েজরনি, নপএইচই গি্ণ ষাবস্থষায় 
টিেষা রিহরেষারী মনহলষাজির অিুসরর 
েরজত এেটি মনিটনরং ব্বস্থষা প্রনতষ্ষা 
েরজি। আমরষা আশষা েনর কয সময় 
বষাড়ষার সষাজথ সষাজথ এটি মনহলষাজিরজে 
আজগই আর্ষাস প্রিষাি েরজত পষারব। 
কবনশরিষাগ মনহলষা যষারষা গি্ণ ষাবস্থষায় 
কেষানিড-19 এ আরিষান্ত হি তষারষা 
গি্ণ বতী িি এমি মনহলষাজির কচজয় কবনশ 
মষারষাত্মে পনররনতজত কিষাজগি িষা এবং 
তষারষা সসু্থ বষাচ্চষা প্রসব েজর থষাজেি। 
কয সব িষারীরষা সন্তষাি ্ষাররক্ম 
বয়জস রজয়জিি, যষারষা গি্ণ বতী, 
গি্ণ ্ষারজরর পনরেল্পিষা েরজিি 
বষা নশশুজে বুজের িু্  খষাওয়ষাজছেি 
অিুরিহ েজর তষারষা নবস্ষানরত 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 
পরষামশ্ণটির পনরবত্ণ ি হজত পষাজর। 
আপনি যনি গি্ণ বতী হি নেন্তু আপনি 
মজি েজরি কয আপনি উচ্চ ঝুানেজত 
রজয়জিি তষাহজল আপনি হয়জতষা 
আপিষার ডষাক্তষার বষা িষাজস্ণর সজগে 
সম্প্রনত টিেষা রিহর েরষার নবেয় নিজয় 
আজলষাচিষা েরজত চষাইজত পষাজরি।
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আরম রক আমার টিকা 
হেওয়ার পনর আবার কানজ 
হেরে হযনে পারর?
হা ্ষা, আপিষার যতক্র িষাল লষাগজব 
ততক্র েষাে েরজত পষারজবি। 
আপিষার বষাহুজত যনি নবজশেিষাজব 
যন্ত্ররষা হয়, তজব িষারী নেনিস উঠষাজিষা 
েঠিি হজত পষাজর। যনি আপনি 
অসুস্থ বষা খুব ক্ষান্ত কবষা্ েজরি তজব 
আপিষাজে নবশ্ষাম নিজত হজব এবং 
যন্ত্রপষানত পনরচষালিষা বষা ড্ষাইনিং েরষা 
এড়ষাজত হজব।

আমার রক টিকা হথনক 
হকারিড-19 েনে পানর? 
টিেষা কথজে আপিষার কেষানিড-19 
হজত পষারজব িষা নেন্তু আপিষার টিেষা 
কিওয়ষার অ্ষাপজয়ন্টজমন্ট িষা পষাওয়ষা 
পয্ণন্ত আপিষার কেষানিড-19 হওয়ষা 
সত্ত জত্বও উপসগ্ণ রজয়জি এটি উপলনব্ধ 
িষা েরষার সম্ভষাবিষা রজয়জি। আপিষার 
নিজয়ষাগেত্ণ ষার ব্বস্থষা েরষা নিয়নমত 
ন্রিনিং কটটেগুজলষা েরষা অিুরিহ েজর 
অব্ষাহত রষাখিু। 
আপিষার মজ্্ কেষানিড-19 এর 
উপসগ্ণগুজলষা থষােজল, বষাসষায় অবস্থষাি 
েরুি বষা পরীক্ষা েরষাজিষার ব্বস্থষা 
েরুি। 
উপসজগ্ণর ব্ষাপষাজর আরও েষািজত 
হজল www.nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19/
symptoms/ নিনেট েরুি

এরপনর আরম কী করব?
আপিষার নবিতীয় অ্ষাপজয়ন্টজমজন্ট 
উপনস্থত হবষার পনরেল্পিষা 

আমার পরবেতী 
অ্াপনয়ন্টনমনন্টর সময় আরম 
িাল ো থাকনল আমার কী 
করা উরিে?
যনি আপনি অসসু্থ থষাজেি, কসজক্জরে 
টিেষা কিওয়ষার েি্ সসু্থ িষা হজয় উঠষা 
পয্ণন্ত অজপক্ষা েরষাই িষাজলষা, নেন্তু 
আপিষাজে এটি যত তষাড়ষাতষানড় সম্ভব 
কিওয়ষার েি্ কচষ্টষা েরজত হজব। 
আপনি যনি কসলে-আইজসষাজলশজি 
থষাজেি, কেষানিড-19 পরীক্ষা েরষার 
েি্ অজপক্ষা েরজত থষাজেি বষা 
আপনি ঠিে বষা িষাজলষা আজিি 
নেিষা কসই ব্ষাপষাজর যনি নিনচিত 
িষা হি কসজক্জরে আপনি টিেষার 
অ্ষাপজয়ন্টজমজন্ট যষাজবি িষা।

আপিষার েষাড্ণ  নিরষাপজি রষাখিু 
এবং আপিষার নবিতীয় কডষাে নিজত 
আপিষার পরবততী 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.

েরুি।আপিষার েষাজি এেটি করেড্ণ  
েষাড্ণ  থষােষা উনচত এবং আপিষার 
পরবততী অ্ষাপজয়ন্টজমন্ট আগষামী 3 
এবং 12 সপ্ষাজহর মজ্্ হওয়ষা উনচত। 
আপিষাজে সবজচজয় িষাজলষা সরুক্ষা কিবষার 
েি্ 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 
সংরিমর হজত পষাজর িষা, আর িইুটি 
কডষাে আপিষার মষারষাত্মে রেম অসসু্থ 
হওয়ষার সম্ভষাবিষা েনমজয় কিয়। কেষাজিষা 
টিেষাই সমূ্র্ণরূজপ েষায্ণেরী িয় এবং 
আপিষার শরীজরর প্রনতরক্ষা ব্বস্থষা 
ততনর েরজত েজয়ে সপ্ষাহ 
সময় লষাজগ। 

তষাই, সঠিে ব্নক্তগত সরুক্ষা 
সরঞ্ষাম পরষা এবং কয কেষাজিষা 
ন্রিনিং কপ্রষারিষাজম অংশ কিওয়ষা 
সহ, আপিষাজে এখিও 
আপিষার েম্ণজক্জরের 
নিজি্ণশিষা কমজি 
চলজত হজব। 

নিজেজে, আপিষার করষাগী, আপিষার 
পনরবষার, বনু্ এবং সহেমতীজিরজে 
রক্ষা েরষা অব্ষাহত রষাখজত আপিষাজে 
েম্ণজক্জরে, বষানড়জত এবং আপনি বষাইজর 
থষােষােষালীি সমজয় সষা্ষারর পরষামশ্ণ 
কমজি চলজত হজব এবং কসগুজলষা হল:

 • সষামষানেে িরূত্ব বেষায় রষাখষা 
অিুশীলি েরষা

 • মজুখ আবররী পরষা
 • সষাব্ষািতষার সষাজথ এবং রি রি 
আপিষার হষাত ্ুজয় কেলষা 

 • বত্ণ মষাি নিজি্ণশিষা কমজি চলিু 
www.gov.uk/coronavirus

কনরাোিাইরাস ইনয়নলা কানড্র মাধ্নম হখোাজ 
কনর সম্াব্ পার্্প্ররেররিয়া সে, আপোর টিকা 
সম্পনক্ রবশে জােনে অেুগ্রে 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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িষাে বষা মখু কথজে নিঃর্ষাস কবর হবষার সমজয় 
কো ষাটষার মষা্্জম কেষানিড-19 িড়ষায়, নবজশে 
েজর েথষা বলষার বষা েষানশ কিবষার সমজয়। 
সংরিনমত বস্তু বষা পষৃ্তজলর সংস্পজশ্ণ 
আসষার পজর আপিষার কচষাখ, িষাে এবং মখু 
স্পশ্ণ েরষার মষা্্জমও এটি হজত পষাজর।

মনে রাখনবে

© রিষাউি েনপরষাইট 2020 
COV2020316V2BN 1.5M 1p NOV (APS) 2020  
Public Health England gateway number: 2020452

আপনি কযখষাি কথজে এই নবিষামূজল্র আরও নলেজলট অড্ণ ষার েরজত পষারজবি  
www.healthpublications.gov.uk

টিেষািষাি, সবজচজয় িবু্ণলজির রক্ষা েরজত সহষায়তষা েজর। 

আরম আমার ফ্লু নয়র টিকা রেনয়রে, আমানক 
রক হকারিড-19 এর টিকাও রেনে েনব?
ফ্লু জয়র টিেষা আপিষাজে কেষানিড-19 কথজে সুরক্ষা কিয় 
িষা। কযজহত্ আপনি িইুটি টিেষা কিবষার েি্ই কযষাগ্ তষাই 
আপিষাজে িইুটিই নিজত হজব, নেন্তু সষা্ষাররত েমপজক্ 
এে সপ্ষাজহর নবরনতজত।

আপিষার যনি কেষানিড-19 এর উপর আরও তজথ্র প্রজয়ষােি হজয় 
তজব অিুরিহ েজর নিনেট েরুি: www.nhs.uk/covidvaccination
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https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/



