
প্রজনন স্বাস্থ্য এবং COVID-19 টিকবাসমূহ:  
প্রবায়শ জজজ্বাজসত প্রশ্বাবলী
র�বাগ জনয়ন্ত্রণ ও প্রজতর�বারে� রকর্রে� (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
এবং অনথ্যবানথ্য জিজকৎসবা জবরশষজ্�বা প্রবলভবারব সুপবাজ�শ কর�ন রে, েবা�বা গভ্ভ বতী, 
স্তনথ্যপবান ক�বান ববা গভ্ভ বতী হরত িবান, তবা�বা COVID-19 এ� জবরুরধে টিকবা জনন। 

COVID-19 টিকা কীভাবে কাজ কবে? 
টিকাগুলি আপনার শরীরকক শশখায় COVID-19 সৃষ্টিকারী ভাইরাকসর অংশ শে শ্াটিন, তার মত 
একটি শ্াটিন লকভাকে ততলর করকত হয়। এর ফকি আপনার শরাগ ্লতকরাধ লসকটেম ভাইরাকসর 
লেরুকধে অ্ালটিেলি এেং অন্ান্ সুরক্া ততলর ককর োকত আপলন েলি টিকা শনওয়ার পকর 
COVID-19 এর সংস্পকশশে আকসন তাহকি আপনার শরীর ভাইরাসটিকক লিনকত পারকে এেং তার 
লেরুকধে েুধে করকত সক্ম হকে। টিকাগুলিকত COVID-19 সৃষ্টিকারী ভাইরাস থাকক না, তাই টিকা 
শথকক আপনার COVID-19 হকে না। তারা আপনার DNA পলরেতশে ন করকত পারকে না।

যাো গভ্ভ েতী ো স্তন্যপান কোবছেন তাবেে কক টিকা ননওয়া উকিত?  
CDC, আকমলরকান ধাত্ীলেি্া ও স্তীকরাগ লেকশষজ্ঞ ককিজ (American College of Obstetricians and Gynecologists, ACOG) 
এেং মাতৃ-ভ্রূণ শমলিলসন শসাসাইটি (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM) ্েিভাকে সুপালরশ ককর শে োরা 
গভশে েতী ো স্তন্িানরত (োকক মাকে মাকে েুককর িধু খাওয়াকনা েিা হয়) তাকির সোর উলিৎ COVID-19 এর লেরুকধে 
টিকা শনওয়া। এই সুপালরশটি গভশে েতী ো স্তন্পান করাকনা মানুষকির শক্কত্ COVID-19 হওয়ার েঁুলক সংক্ান্ত ্াপ্ত 
্মাকণর ভিভতিতেভিভতিতে করা, োর মকধ্ অন্তভ্শে ক্ত আরও শেলশ সংক্ামক এেং লেপজ্জনক শিল্া শভলরকয়টি। োরা 
গভশে েতী এেং োরা Pfizer ো Moderna টিকা শপকয়কেন তাকির লনরাপত্া পেশেকেক্ণ ে্েস্ার ্াথলমক তথ্, তাকির  
ো তাকির লশশুকির জন্ শকান লনরাপত্া সংক্ান্ত উকবেগ খুঁকজ পায়লন।

গভশে েতী ো স্তন্পান করাকনা ে্লক্তকির লতনটি COVID-19 টিকার সে কটি শিওয়া শেকত পাকর। লকন্তু, 
মানুষকির, লেকশষ ককর 50 এর শথকক কম েয়সী মলহিাকির জনসন অ্ান্ড জনসন ভ্াকলসন পাওয়ার পর, 
শ্াক্াসাইক�াকপলনয়া লসকড্াম সহ ্ক্ালসকসর (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS) লেরি লকন্তু  
েলধশেত েঁুলক সম্পককশে  অেগত থাকা উলিত, ো হি এক ধরকনর হ্াস্াপ্ত শলে�কি� সহ রক্ত জমা� েঁাধার শরাগ।  
এই েঁুলক Pfizer ো Moderna টিকার শক্কত্ শিখা োয়লন।

োরা গভশে েতী ো স্তন্পান করান তারা শে শকান পলরকেকশ টিকা লনকত পাকরন, শেমন একটি শহর পলরিালিত 
টিকাকরণ সাই�, একটি ফাকমশেলসকত ো তাকির স্াস্্ পলরিেশো ্িানকারীর িপ্তকর। COVID-19 টিকা শনওয়ার আকগ 
গভশে ােস্া পরীক্া করার শকাকনা সুপালরশ শনই। 

                           যাো গভ্ভ েতী তাবেে COVID-19 হওয়াে ঝঁুককগুকি কক?
োরা গভশে েতী ো সম্প্রলত গভশে েতী লেকিন তাকির COVID-19 কারকণ অত্ন্ত অসুস্ হওয়ার 
সম্ােনা শেলশ, োরা গভশে েতী নন ো সম্প্রলত গভশে েতী লেকিন না তাকির তুিনায়। এর অন্তভ্শে ক্ত 
হকত পাকর হাসপাতাকি ভলতশে  হওয়া, ইকটিনলসভ শকয়ার, শভলটিকি�করর ্কয়াজন ো মৃতু্। 
োরা গভশে েতী এেং COVID-19 আকে তাকিরও সমকয়র পূকেশে জকমের (37 সপ্তাকহর আকগ োচ্া 
্সে করা) এেং সম্েত গভশে ােস্ার অন্ান্ শনলতোিক ফিাফকির েঁুলক আকে।
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টিকা কক আমাে সন্ান উৎপােবনে ক্ষমতাবক  
প্রভাকেত কেবে?
COVID-19 এর সাকথ উেশেরতার সমস্ার সম্পকশে  লনকয় িােীগুলি ভিভতিহীনভিভতিহীন এেং এগুলির সপকক্ 
শকাকনা ্মাণ শনই। CDC েিকে শে োরা গভশে েতী হকত িান তাকির জন্ COVID-19 টিকা শনওয়া 
লনরাপি এেং সুপালরশ ককরন শে তারা শেন টিকা শনন। 

গভ্ভ েতী ো স্তন্যপান কোবনা মানুষবেে কক টিকা ননওয়াে জন্য তাবেে 
প্রোনকােীে অনুমকত প্রবয়াজন?

না, লকন্তু োরা গভশে েতী ো স্তন্পান করান, তাকির টিকা শনওয়ার আকগ তাকির ্িানকারীর সাকথ কথা েিা 
সহায়ক হকত পাকর েলি তাকির শকান ্শ্ন থাকক।

টিকা ননওয়া কক আমাে কিশুবক COVID-19 নেবক েক্ষা কেবত পাবে?
হঁ্া। টিকা শনওয়া আপনার COVID-19 হওয়ার এেং আপনার লশশু সহ অন্কির মকধ্ তা েল়িকয় শিওয়ার েঁুলক হ্াস ককর।

োরা গভশে েতী এেং Pfizer ো Moderna টিকা শপকয়কেন তাকির লনকয় সাম্প্রলতক গকেষণায় তাকির লশশুকির ককিশে র 
রক্ত এেং গভশে েতী মানুষকির েুককর িকুধ অ্ালটিেলি পাওয়া শগকে। ভলেষ্কতর অধ্য়নগুলি আমাকির জানকত 
সাহাে্ করকত পাকর শে এই অ্ালটিেলিগুলি অন্ান্ টিকাগুলির মকতা লশশুকির লকভাকে রক্া করকত পাকর। 
উিাহরণস্রূপ, োরা গভশে েতী এেং হুলপং কালশ (টিিাপ) এেং ফ্লু কয়র টিকা শনন, তারা তাকির লশশুকির অ্ালটিেলি 
পাস ককরন ো তাকির জীেকনর ্থম ককয়ক মাকস তাকির সুরলক্ত রাকখ।

নকাোয় আকম আবো তে্য পাে?
cdc.gov এ োন এেং "COVID-19 vaccines while pregnant or breastfeeding" (গভশে ােস্া ো স্তন্পকনর সময় COVID-19 
টীকা) খুঁজনু। COVID-19 টিকা সম্পককশে  আকরা তকথ্র জন্, nyc.gov/covidvaccine এ োন।

আপলন েলি COVID-19 টিকাকরণ লনকয় কাকরা সাকথ কথা েিকত িান গভশে েস্ার সময়, MotherToBaby লেকশষজ্ঞরা 
ইংকরলজ ো স্প্ানীশ ভাষায় উত্র লিকত পারকেন: 866-626-6847 এ শফান করুন, 855-999-8525 ন্কর শ�ক্স� করুন 
ো mothertobaby.org এ ি্া� করুন। এই লেনামূকি্র এেং শগাপনীয় পলরকষো শসামোর শথকক শুক্োর সকি 8�া 
শথকক সন্্া 5�া পেশেন্ত উপিব্ধ থাককে। 

টিকা কক আমাে মাকসক িক্রবক প্রভাকেত কেবে?
মালসক িকক্র পলরেতশে ন অকনক কারকণ হকত পাকর, শেমন িাপ এেং ঘুম, খাি্াভ্াস, পলরকেশ এেং জীেন োত্ার 
পলরেতশে ন, ো COVID-19 মহামারীর সময় সাধারণত হয়। COVID-19 টিকা এেং সামলয়ক মালসক সংক্ান্ত পলরেতশে কনর 
মকধ্ একটি শোগসূত্ আকে লকনা তা শিখার জন্ আরও গকেষণা করা হকে। লকন্তু, লেকশষজ্ঞরা আপনার সাকথ 
একমত শে আপনার মালসক িকক্র কাোকালে সমকয় টিকা শনওয়ার পলরকল্পনা করার ্কয়াজন শনই এেং 
মালসককর সময় লনরাপকি টিকা শনওয়া শেকত পাকর। 

টিকা কক েয়:সকধি ো মানুবষে হেবমাবনে উপে প্রভাে নেবি?
এমন শকান ্মাণ শনই ো শিখায় শে টিকাগুলি েয়:সলন্ ো হরকমাকনর উপর িীঘশেকময়ািী ্ভাে শফকি।

আকম যকে অন্য টিকা কনই তাহবি আকম কক COVID-19 টিকা কনবত পাকে?
হঁ্া। আপলন আপনার COVID-19 টিকা অন্ান্ টিকার আকগ, পকর ো একই সমকয় লনকত পাকরন, গভশে ােস্ায় 
সাধারণত শিওয়া টিকাগুলি সহ (শেমন টিিাপ এেং ফ্লু )।

পলরলস্লত শেমন হকে শসই অনুোয়ী NYC স্াস্্ িপ্তর তার সুপালরশগুলি পলরেতশে ন করকত পাকর।      9.10.21

http://cdc.gov
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-be.page
http://mothertobaby.org

