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টিকা দেওযার কযযক মিমিযির িযযে অিুসরণ য োগ্য পরোমর্ ষ সমূহ 
 

টিকা দেওয়ার পর একই স্থানে ১৫ মিমিট অপেক্ষা করুে। 

যমি দকাে অযালার্জির প্রমির্িযা হয়, তনে দেই লক্ষণগুমল টটকা দিওযার কপযক মিমিট 

েপর দেখা যানে। 

 
 

টিকো যেয়োর পরর যমে আপমি অসুস্থ দ ায কযরি, িপে মযমি 

আেিাপক টিকা মিপযদেে িাদক সোরে সোরে জোেোে। তততে 

আপোনক ওখানেই হয়ত তিতকৎো তেনত পারনেে।  

 

টিকা দেওযার পযর লক্ষণ সমূহ 

টটকা দিওযার েপর আেিার মৃে ুো মাঝাতর ধরনের উেসর্ ি দেখা তেনত োপর। 

লক্ষণ গুনলা কনয়ক তেে থাকনত পানর। েম্ভােয লক্ষণ গুনলা হনলাোঃ  

 

 

 

 

 

 

আজ পয যন্ত, স্বাস্থ্য কািাডা অিুপিামিি কতিড-১৯ টিকা পরেতী যকোে বড় ধররের 

ম রূপ প্রমিক্রিযা পাওয়া যাযমি। 

 

বোড়ড়রে য  পরোমর্ ষ গুর ো যমরে চ রবে 

যমি আেিার টিকার স্থানে লালযচ,  েথা  া দ ালাভা  থাযক,  

িয  একটি ঠাণ্ডা দভজা করেসস েযেহার করুে। 

কড়িড-১৯ এর ড়বরুরে টিকো 

যেয়োর পরর পরোমর্ ষ সমূহ 

জ্বর এ ংসড়দষ 
 

টিকোর স্থোরে  েথা ক্লোড়ি 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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কখে পরোমর্ ষ ড়েরবে 

যতে আপতে েীনির দয দকাে একটি অেস্থা অেুিে কনরে, তাহনল আপোর তিতকৎেনকর 

পরামর্ য তেে ো ৮-১-১ এ  দ াে করুেোঃ 
 

• আপতে তীব্র ো অস্বািাতেক উপের্ য অেুিে করনেে. 

• আপোর উপের্ য গুনলা িানলা হওয়ার েেনল আরও 

খারাপ হনে। 

• আপোর উপের্ য গুনলা ৪৮ ঘণ্টার দেতি েময় ধনর 

আনে। 

প্রড়েরক্ষো মূ ক  ে স্থা বজোয় রোখুে 
 

টিকার কায যকাতরতা ১৪ তেে পনর শুরু হয়। 

এছাডাও, োমতিক প্রমিপরাধ ক্ষিিার জেয, জিসংখ্যার একটট েড অংশপক টটকা মিপি 

হনে। সুিরাং মিম্নমলমখ্ি সুরক্ষর েযেস্থ্াগুনলা েজায রাখ্া গুরুত্বেূণ ি : 

 

 
 

 
 

 

 

 

পরীক্ষো  

যতে আপোর কতিড-১৯ এর উপের্ য থানক, তাহনল পরীক্ষা করার জেয একটি এপইেি 

দমন্ট তেে এেং জিস্বাপস্থ্যর মিপিিশােলী অিুসরণ করুি। 

 

 

 

 

 

 

কড়িড-১৯ এর ড়বরুরে টিকো 

যেয়োর পরর পরোমর্ ষ সমূহ 

Conseils à suivre après la 
vaccination contre la COVID-19 

 

২ ড়মিোর র্োরীড়রক 

দরূত্ব বজোয় রোখো 

২ ড়মিোর র্োড়রড়রক 

দরূত্ব বজোয় 

রোখোDistanciation 

physique de 2 mètres 

বোর বোর হোে যধোয়ো মোস্ক পড়ো 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf

