
COVID-19 এমন একটি র োগ 
যো আপনন কর োনোভোই 
োস দ্বো ো আক্রোন্ত হরে 
আপনো হরে পোর ।  

নো ী নকিংবো পুরুষ, েরুণ 
নকিংবো বৃদ্ধ, জোেীয়েো বো 
ধমম নননদমরেরষ এটি সবোইরক 
আক্রোন্ত ক রে পোর । এবিং 
সব ধ রন দূ ত্ব ও স্বোস্থ্যন-
বনধ রমরন চেো যথোসোধয 
রচষ্টো ক ো প ও দুভমোগ-
যজনকভোরব এটি আপনোরক 
আক্রমণ ক রে পোর ।

েরব এখন, আমোরদ কোরে 
ভযোকনসন রয়রে। এবিং আম ো 
যখন ভযোকনসন ননই েখন খুব 
কম রেোকই সিংক্রনমে হয় এবিং 
অসুস্থ্ হরয় পর়ে বো মো ো 
যোয়।

যনদও কর োনোভোই োরস  ভযোকনসনগুনে 

অল্প সমরয়র মরধয তেন  ক ো হরয়রে, এটি 

নবপুে সিংখযক মোনুষ এ প ীক্ষো  সোরথ 

যুক্ত নেে। এবিং স্বোস্থ্য কেৃম পক্ষগুনে 
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আপনো যনদ COVID-19 থোরক বো আপনন 

যনদ গভমবেী হন, আপনন স্তনযদোন ে থো-

রকন,আপনো যনদ 38 নডনগ্র রবনে জ্ব 

থোরক অথবো আপনন যনদ ননউরমোননয়ো 

মরেো গুরুে সিংক্ররন আক্রোন্ত থোরকন 

েোহরে ভযোকনসন ননরে হরে আপনোরক 

অবেযই অরপক্ষো ক রে হরব। রকোন সরেহ 

থোকরে আপনো নচনকৎসরক প োমেম ননন।

আপনন যনদ ভযোকনসন ননরয় থোকরেও 

আপনোরক অবেযই রডননে স্বোস্থ্য কেৃমপরক্ষ 

দূ ত্ব ও স্বোস্থ্যনবনধ সম্পনকমে প োমেম 

অনুস ণ ক রে হরব। আপনন ভযোকনসন ননরয় 

থোকরেও অনযরক সিংক্রনমে ক রে পোর ন, 

রযমন: সবো বযবহৃে স্থ্োন স্পরেম মোধয-

রম।

কর োনোভোই োস, COVID-19 এবিং 

ভযোকনসন সম্পরকম অনেোইরন অরনক ভুে 

েথয রয়রে, রস নবষরয় সরচেন থোকরবন রয, 

আপনন যনদ নন োপদ ও ননভম রযোগয েথয 

রপরে চোন েোহরে আপনন রডননে স্বোস্থ্য 

কেৃমপরক্ষ ওরয়বসোইট: 

www.sst.dk রদখরে পোর ন। এেো়েোও, 

আপনন 7020 0233 নম্বর জরয়ন্ট রডননে কেৃ-

মপরক্ষ হটেোইরন কে ক রে পোর ন।

ভযোকনসনগুনেরক যথোযে এবিং নন োপদ বরে 

মরন ক রেন। েোই, স্বোস্থ্য কেৃম পক্ষগুনে 

যথোসম্ভব রবনে মোনুষরক টিকো গ্রহরণ  

জনয আহ্বোন জোনোরে।  

টিকো গ্রহরণ নবষয়টি ঐনেক ও নবনোমূরেয 

। 16 বের রবনে বয়রস প্ররেযকরক এই টিকো 

আওেোয় আনো হরব।

এটি রকোন ক্রমোনুসোর ক ো হরব রস 

নবষরয় স্বোস্থ্য কেৃমপক্ষগুনে নসদ্ধোন্ত 

গ্রহণ ক রব। প্রথমে, 65 বের রবনে বয়সী সকে 

বযনক্ত ো এবিং কর োনোয় গুরুে অসুস্থ্ 

হওয়ো ঝুুঁনকরে থোকো অনযোনয বযনক্তগণ 

এ মরধয থোকরবন। এ পর , থোকরবন 16 

রথরক 64 বে বয়রস সকে বযনক্ত।

আপনো পোেো আসরে আপনোরক e-Boks এ 

মোধযরম জোনোরনো হরব। আপনো যনদ 

e-Boks নো থোরক েোহরে আপনন ডো-

করযোরগ একটি নচঠি পোরবন। রকউ রকউ 

েোরদ ননরয়োগকেমো, েোরদ বসবোস ে 

রপৌ সভো বো েোরদ ডোক্তোর মোধয-

রমও টিকো রপরে পোর ন।

আপনন টিকো রদওয়ো প্রস্তোবটি রপরয় 

রগরে www.vacciner.dk -এ নগরয় আপনো 

এেোকো রয রকোরনো একটি টিকো রকরে 

অযোপরয়ন্টরমরন্ট সময় বুক ক রে পোর ন। 

আপনো রদখো সময় যনদ রকোরনো অযো-

পরয়ন্টরমরন্ট নো পোন, েোহরে আপনন ঐ 

নদনই পর বো পর নদন আবো যোচোই ক 

রে পোর ন।
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