
�টকা স�েক� আমােদর সবারই ভােলা �� রেয়েছ 

COVID-19 এর �টকা িক িনরাপদ? 

কানাডায় �দ� COVID-19 এর �টকাসমূহ িনরাপদ এবং কায �কর। েহলথ কানাডা (Health Canada) এর ৈব�ািনক 
িবেশষ� এবং ডা�ারেদর কিম�ট �ারা এই �টকা�েলা অনুেমািদত হেয়েছ। এই �টকা�েলা কানাডায় ব�ব�ত অন� 
েযেকােনা �টকার মেতা একই �ণ এবং সুর�া মান িবেবচনা কের সংর�ণ করা হেয়েছ। 

কানাডা ও িকউেবেকর এক�ট অত�� সমি�ত �টকা পয �েব�ণ ব�ব�া রেয়েছ। 

COVID-19 এর িব�ে� এই �টকা�েলা কতটা কায �কর? 

��তর অসু�তা, হাসপাতােল ভিত� এবং মৃত� �র িবপরীেত COVID-19 এর সকল �টকা 80% এরও েবিশ কায �কর। �টকা 
িনেয় যিদ আপনার েকােনা উে�গ থােক, তাহেল �টকা �দােনর েস�াের আপনার মূল�ায়ন পিরচালনাকারী �া��েসবা 
েপশাজীবীর সােথ কথা বলুন। এরপর আপিন এক�ট অবগত িস�া� িনেত পারেবন। 

�টকা �হণ েকন ���পূণ �? 

COVID-19 এর �িতেষধক �টকা�েলা ��তর অসু�তা এবং জ�টলতার ঝঁুিক �িতেরাধ কের। COVID-19 এর িবপে� 
�টকা �হেণর মূল উে�শ� হে� COVID-19 এর কারেণ হাসপাতােল ভিত� এবং এর সােথ জিড়ত মতৃ� � �াস করা। �া�� 
ও সামা�জক েসবা কায ��ম বজায় রাখেত এবং যত �তু স�ব জনগণেক এক�ট সাধারণ জীবেন িফিরেয় িনেয় আসার 
সুেযাগ িদেত এেক অবদান রাখেত হেব।  

কারা ঝঁুিকর মেধ� রেয়েছন? 

জ�টলতা ৈতির এবং COVID-19-এ মতৃ� �বরেণর ে�ে� �বীণরা উ� ঝঁুিকেত রেয়েছন। দীঘ ��ায়ী অসু�তায় আ�া� 
ব���বগ �, যােদর সং�িমত ব���েদর সােথ িনয়িমত েযাগােযাগ থােক বা �াস�া� েরাগ�িতেরাধ �মতা রেয়েছ 
তারাও ঝঁুিকেত রেয়েছন, তেব এে�ে� বয়সই ঝঁুিকর মূল কারণ।  

আিম েকাথায় �টকা িনেত পাির? 

এক�ট অ�াপেয়�েম� �ারা বা এ�ট ছাড়াই আপিন �টকা িনেত পারেবন। আপনার িনকট� �ঠকানা এবং �হণেযাগ� 
তািরখ খুজঁেত, িভ�জট ক�ন Québec.ca/vaccinCOVID। িবনামূেল� �টকা পাওয়া যায়। েবসরকাির খােত COVID-19 এর 
�টকা েদওয়া হয় না। 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/


 

আমার যিদ ই�ারেনট ব�বহার করেত সমস�া হয়? 
 
যিদ আপনার ই�ারেনট ব�বহার করেত সমস�া হয়, তাহেল সাহােয�র জন� পিরবার বা ব�ুেদর বলুন। যিদ আপনার 
কােছ ই�ারেনট অ�াে�স না থােক, তাহেল 1-877-644-4545 (েটাল-ি� ন�র) ন�ের কল ক�ন।  
 
আমার কােছ েহলথ ইনসু�ের� কাড� না থাকেলও িক আিম �টকা েপেত পাির? 
 
যিদ আপিন একজন �ায়ী বািস�া না হন এবং আপনার কােছ েহলথ ইনসু�ের� কাড� না থােক, এরপেরও আপিন 
COVID-19 এর �টকা �হণ করেত পারেবন, েকননা এ�ট িকউেবক (Quebec)-এর বািস�ােদর �েত�কেক র�া করার 
জন� এক�ট জন�া��গত পদে�প। আপনার অিভবাসন অব�া িনিব �েশেষ, আপিন �টকা �হণ করেত 
পারেবন। এই তথ� �ধুমা� �টকা ের�জি�েত ব���েদর পিরচয় �িত��ত করেত ব�ব�ত হয়। এ�ট 
কতৃ�পে�র কােছ ে�রণ বা অন� উে�েশ� ব�ব�ত হয় না। যিদ আপনার কােছ েহলথ ইনসু�ের� কাড� না থােক, তাহেল 
1-877-644-4545 (েটাল-ি� ন�র) ন�ের কল ক�ন। 
 
ভােলাভােব সুরি�ত হেত আমার কয়�ট COVID-19 �টকা েডােজর �েয়াজন? 
 
�থম েডাজ কায �কর হেত কমপে� 14 িদন সময় লােগ। সং�মণ আেরা �াস করেত এবং এর �দ� সুর�ার 
পাশাপািশ সুর�ার সময়কাল ব�ৃ� করার জন� ি�তীয় েডাজ�ট আবশ�ক। �ায় এক স�াহ পর ি�তীয় েডাজ�ট 
কায �কর হয়। এই ি�তীয় েডাজ �হেণর এক স�াহ পর, আপিন পয �া� সুরি�ত থাকেবন। আেরা ভােলা সুর�ার 
জন�, ি�তীয় েডাজ�ট অবশ�ই �থম েডাজ �হেণর আট স�াহ বা তার েবিশ সমেয়র পর িদেত হেব। 
 
�টকা �হেণর পূেব � েযসকল ব��� অ�ত 21 িদন COVID-19 এ আ�া� িছেলন, তােদর জন� এক�ট একক েডাজ 
আবশ�ক। সং�মণ �িতেরাধ ব�ব�ার �িত��য়ােক এমনভােব �� কের েযভােব �টকার �থম েডাজ�ট কের 
থােক। সুতরাং েকােনা ব��� িযিন COVID-19 এ আ�া� হেয়েছন তার ে�ে� �টকার েডাজ বু�ার �ভাব েফলেব, 
�ঠক েযমন�ট কখেনাই সং�িমত হনিন এমন েকােনা ব��� যখন ি�তীয় েডাজ �হণ কেরন তার ে�ে� হয়। মেন 
রাখেবন েয COVID-19 এ আ�া� হেয়েছন এমন েকােনা ব��� �টকার দুই�ট েডাজ �হণ করেল তা িবপ�নক নয়। 
 
�টকা �দােনর েস�াের আপনার ি�তীয় েডােজর জন� ি�তীয় অ�াপেয়�েম� আপনােক েদওয়া হেব। 
 
আিম িক �টকা �হেণর �মাণ পাব? 
 
িকউেবক (Quebec)-এ আপিন যখন �টকা �হণ করেবন, তখন আপনােক �টকা �হেণর �মােণর এক�ট কাগেজর 
কিপ েদওয়া হেব। COVID-19 �টকাসহ, সকল �টকার ে�ে� এ�ট �েযাজ�। COVID-19 এর �টকা �হেণর পর, �টকা 
�হেণর এক�ট িড�জটাল �মাণও আপিন পােবন। �টকা �হেণর �মাণ হেলা এক�ট িপিডএফ ফাইল যা আপিন 
আপনার ক��উটার বা েমাবাইল িডভাইস েথেক ডাউনেলাড করেত পারেবন। আপনার কােছ �টকা �হেণর 
িড�জটাল �মাণ থাকা সে�ও, আপনার �মােণর কাগজ কিপ সােথ রাখেত আপনােক দৃঢ়ভােব পরামশ � েদওয়া হে�। 



 

COVID-19 এর �টকা �হেণর পর, আপিন আপনার �টকা �হেণর িড�জটাল �মাণ েসলফ-সািভ�স েপাট�ােলও 
ডাউনেলাড করেত পারেবন। এেত �েবশ করেত, এই ওেয়বসাইেট যান https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale. 
েপাট�ােল যাওয়ার পর, আপনােক নীেচর তথ� �দান করেত বলা হেব: 
 
• আপনার নােমর �থমাংশ ও েশষাংশ; 
• আপনার জ� তািরখ; 
• �থমবার COVID-19 এর �টকা �হেণর তািরখ; 
• �থমবার COVID-19 এর �টকার েয ��া� আপিন �হণ কেরেছন; 
• আপনার েহলথ ইনসু�ের� ন�র। 
 
এই তথ��েলা যাচাই করার পর, েকােনা ত্��টর বাত�া �দিশ �ত না হেল, আপিন আপনার �টকা �হেণর িড�জটাল 
�মাণ ডাউনেলাড করেত পারেবন। েসে�ে�, েপাট�ােল আপিন আপনার �মাণ ডাউনেলাড করেত পারেবন না। 
এক�ট ত্��টর বাত�া �দিশ �ত হেব যিদ: 

• আপনার �দ� িকছ�  তথ� কুইেবক ভ�াকিসেনশন ের�জি� বা Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
ের�জ�ােরর তেথ�র সােথ িমেল না। 

• RAMQ-এর সােথ আপনার িপতামাতা িনবি�ত নন। 

�টকা�া� সকল ব���েদর জন� �টকা �হেণর িড�জটাল �মাণ ৈতিরর কাজ চলেছ। 
েযসকল ব���র বয়স 14 বছর বা তার েথেক কম, তারা েপাট�ােলর মাধ�েম তােদর �মাণ ডাউনেলাড করেত পারেবন 
না। 
 
যিদ �টকা �হেণর �মাণ িহেসেব আপনার কাগজ বা িড�জটাল কিপেত ভ�ল থােক, তাহেল আপনােক অবশ�ই 
েস�েলা সংেশাধন করেত হেব। COVID-19 �টকা - সমস�া সমাধােনর েসবা িনব �াচন কের অনলাইেন Clic Santé-এর 
এক�ট অ�াপেয়�েম� িনধ �ারণ ক�ন। এরপর আপনার েহলথ ইনসু�ের� কাড� বা অন�ান� শনা�কারী ডকুেম� 
সােথ িনেয় আপনােক অবশ�ই এক�ট �টকা �দােনর েস�াের �শরীের েযেত হেব। 
 
�টকা �দােনর �মাণ স�েক� আেরা তেথ�র জন�, িভ�জট ক�ন: 
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-
vaccination/proof-covid-19-vaccination 
 
মেন রাখেবন: COVID-19 এর সােথ স�িক�ত উপসগ �সমূহ এবং িচিকৎসা সং�া� জ�টলতা �টকা �াস কের। 
�টকা �হণ হে� সুর�ার সেব �া�ম �প। 

https://covid19.quebec.ca/PreuveVaccinale

