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প্রকত্ে বছকর টনম্নটলটখত 
টিশুকদরকে টবনামূকল্ ফ্লু -এর টিো 
থদওয়া হয়:

আমার সন্াকনর থেন ফ্লু -এর টিো থনওয়া 
উটিত? 

পিশুদের মদ্্য ফ্লু  একটি খবুই খারাি ররাগ হদত িাদর যার 
কারদে তাদের জ্বর, নাক বন্ধ, শুষ্ক কাপি, গলা ব্যথা, রিিী ও 
রজাদে যন্ত্রো এবং চরম শ্াপতি হদত িাদর। এটা রবি কদেক 
পেন বা তারও রবপি রমোে ্দর চলদত িাদর। 

পকছু পকছু পিশুদের খবু রবপি জ্বর হদত িাদর, কখনও কখনও 
ফ্লু -এর আর রকান সা্ারে লক্ষে রেখা রেে না এবং পচপকৎসা 
করার জন্য তাদেরদক হাসিাতাদল রযদত হদত িাদর। ফ্লু -এর 
সাদথ জপেত মারাত্মক সমস্যার মদ্্য অতির্ভুক্ত রদেদছ কাদন 
রবেনাোেক সংক্রমে, তীব্র ব্রঙ্াইটিস ও পনউদমাপনো। 

•   সকল েইু এবং পতন বছর বেসী পিশু  
(যারা সম্প্রপত ফ্লু  রমৌসদুমর ৩১ অগাদটে েইু বা পতন 
বছর বেসী হদব) 

•  সকল প্াথপমক স্লু ল বেসী পিশু

এবং:

•   এমন রকান স্াস্্য সমস্যাে আক্রাতি পিশুরা যার 
কারদে তাদের রক্ষদরে ফ্লু -এর বপ্ভুত ঝঁুপক রদেদছ 

রকান-রকান পিশুদেরদক রযাগ্য বদল গে্য করা হে তার 
পবষদে অপ্কতর তথ্য পনম্নপলপখত পলদঙ্ লর্য রদেদছ:
www.nhs.uk/child-flu
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টিোর থোন-থোন সুটবধা রকয়কছ?

টিকা রনওো আিনার পিশুদক এমন একটি ররাগ রথদক 
সরুপক্ষত থাকদত সাহায্য করদব যা রছাট পিশুদের মদ্্য 
খবুই খারাি একটি ররাদগর সষৃ্টি করদত িাদর। িঁাচ বছদরর 
রচদে কম বেসী পিশুদেরদক সবদচদে রবপি ফ্লু -এর কারদে 
হাসিাতাদল রপতভু  করদত হে। 

এর সাহাদয্য আিনার পিশু রথদক আিনার িপরবাদরর এমন 
সকল অন্যান্য সেস্যদের মাদঝ ফ্লু  ছপেদে িোর ঝঁুপক ও হ্াস 
হদব, যারা হেদতা ফ্লু -এর বপ্ভুত ঝঁুপকদত রদেদছন, রযমন ্রুন 
োো - োেী বা যারা রকান েীরভু রমোেী স্াস্্য সমস্যাে আক্রাতি 
রদেদছন। এর সাহাদয্য আিনাদক পনদজ অসসু্ হদে িোর 
কারদে বা আিনার অসসু্ সতিাদনর রেখাদিানা করার জন্য 
কাজ রথদক বা অন্যান্য সকল পক্রোকলাি রথদক ছুটি পনদত 
হদব না।

এই টিোটি েতিা োর্যের?

এই অপ্ত্যাপিত রাইরাদসর পবরুদধে ফ্লু -এর টিকা হদছে 
আমাদের জন্য সবদচদে রসরা সরুক্ষা। 

ছপেদে িো পবে্যমান ফ্লু -এর ্রন এবং টিকাে রয ্রদনর 
রাইরাস রদেদছ, উরদের মদ্্য কতটা রাদলা পমল হে তার 
উির পনরভু র কদর এক বছর রথদক আর এক বছদর টিকার 
কাযভুকাপরতা পরন্ন হদব। ইউদক-রত পিশুদেরদক প্োন করা 
টিকাটি সা্ারেত শুরু হওোর সমে রথদক সম্প্রপত ফ্লু -এর 
পবরুদধে রাদলা সরুক্ষা প্োন কদর আসদছ।

এত টিশুকদরকে থেন টিো প্রদান েরা 
হকছে?

টিকা গ্রহে কদরদছ এমন সকল পিশুদের সরুপক্ষত রাখদত 
সাহায্য করার িািািাপি এটা সংক্রমেদক ছপেদে িেদত রেে 
না এবং এইরাদব এটা অন্যান্য িপরবাদরর সেস্যদের এবং 
বনু্ধদের ও সরুপক্ষত থাকদত সাহায্য কদর।
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আমার সন্ান গত বছকর ফ্লু -এর টিো গ্রহণ 
েকরটছল। তার টে এই বছকর আর এেটি 
টিোর প্রকয়াজন রকয়কছ?

হঁ্যা; ফ্লু -এর রাইরাস প্দত্যক বছদর িপরবপতভু ত হে সতুরাং 
টিকাদক হালনাগাে করা রযদত িাদর। এই কারদে, আমরা 
সিুাপরি কপর রয গত বছদর টিকা গ্রহে করা সত্ত দবেও 
আিনার সতিানদক আবার এই বছদর ফ্লু -এর পবরুদধে টিকা 
গ্রহে করা উপচত।

আমার সন্ানকে তার টিো থে থদকব? 

েইু বা পতন বছর বেসী পিশুদেরদক তাদের রজনাদরল 
প্্যাপটিদস সা্ারেত তাদের প্্যাপটিদসর নাসভু* দ্ারা টিকা রেওো 
হদব।

প্াে সকল প্াইমাপর স্লু ল বেসী পিশুদেরদক তাদের স্লু দল 
টিকা রেওো হদব। 

রয সকল রছদল-রমদেরা তাদের বাসাে পিক্ষাপ্াপ্ত হদছে 
তাদেরদকও টিকা রেওো হদব, এই িদতভু  রয তারা রযন 
একটি রযাগ্য বেদসর গ্রুদি হে। মাতা-পিতারা তাদের স্ানীে 
এনএইচএস ইংল্যান্ড িাবপলক রহলথ কপমিপনং টিদমর পনকদট 
আদোপজত ব্যবস্াগুদলার পবষদে তথ্য জানদত িাদরন। 

পবস্াপরত তথ্য এই পলদঙ্ লর্য রদেদছ: www.england.nhs.
uk/about/regional-area-teams

টিো টেভাকব থদওয়া হকব?

রবপিররাগ পিশুদেরদক এটা একটি রনজাল র্রে রূদি রেওো 
হদব।

•  আিনার সতিানদক রযাগ্য বদল গে্য করা হদব যপে সম্প্রপত ফ্লু -এর রমৌসদুমর ৩১ 
অগাদটে তারা েইু বা পতন বছর বেসী হে

http://www.england.nhs.uk/about/regional-area-teams
http://www.england.nhs.uk/about/regional-area-teams
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টিোর োরকণ টে ফ্লু  হকত পাকর?

না, টিকার কারদে ফ্লু  হদত িাদর না রকননা তাদত অতির্ভুক্ত 
রাইরাসগুদলাদক েবুভুল কদর রেওো হদেদছ যাদত এমন রকান 
িপরপস্পত রেখা না রেে।

তাহকল থনজাল থ্রে টেভাকব োজ েকর? 

রনজাল র্রেদত এমন রাইরাস রদেদছ রযটাদক েবুভুল করা 
হদেদছ যাদত রসটা ফ্লু -এর সষৃ্টি না কদর পকন্তু রসটা আিনার 
সতিানদক তার ররাগ প্পতদরা্ ক্ষমতা গদে ত্লদত সহােতা 
করদব। যখন আিনার সতিান এই ফ্লু -এর রাইরাসগুদলার 
সংস্পদিভু আদস তখন এটা তাদের ররাগ প্পতদরা্ পসদটেমদক 
রসই সংক্রমদের পবরুদধে লোই করদত সহােতা করদব। 

টিকাদক খবুই দ্রুত নাদক শুদষ রনওো হে, সতুরাং র্রে 
রনওোর ঠিক িদর যপে আিনার সতিান হঁাদচ তাহদল একথা 
পনদে পচতিা করার রকান প্দোজন রনই রয টিকা কাজ কদরপন।

এই টিোর টে থোন পার্্য প্রটতটরিয়া 
রকয়কছ?

পিশুদের হেত নাক পেদে সপেভু  ঝরদত িাদর বা নাক বন্ধ হদত 
িাদর, মাথা ব্যথা করদত িাদর, সা্ারে শ্াপতি হদত িাদর এবং 
খাপনকটা কু্ষ্া কম হদত িাদর। যপেও, এই িার্ভু 
প্পতপক্রোগুদলা ফ্লু  হওো বা ফ্লু -এর 
সাদথ জপেত সমস্যাগুদলাে 
আক্রাতি হওো রথদক অদনক 
কম মারাত্মক। মারাত্মক 
িার্ভু প্পতপক্রো খবুই পবরল।
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রটদ আমার সন্াকনর থোন স্াস্্ সমস্া 
োকে তাহকল েী হকব?

পকছু পনপেভু ষ্ট স্াস্্য সমস্যাে আক্রাতি পিশুদের রক্ষদরে, সমস্যাটি 
রাদলারাদব সামলাদনা সত্ত দবেও তাদের ফ্লু  হদল মারাত্মক 
সমস্যা রেখা রেওোর রবপি ঝঁুপক রদেদছ। এই পিশুদের জন্য 
টিকা গ্রহে করা পবদিষরাদব গুরুবেিেূভু। এই সমস্যাগুদলার 
মদ্্য অতির্ভুক্ত রদেদছ:

•   মারাত্মক র্াসকষ্ট, উোহরেস্রূি, মারাত্মক হঁািাপন 
যার জন্য পনেপমতরাদব র্াসগ্রহদের মা্্যদম বা মখু পেদে 
রটেরদেড পনদত হে 

•  মারাত্মক হৃেপিদডের সমস্যা 

•  মারাত্মক পকডপন (বৃক্ক) বা পলরাদরর (যকৃদতর) ররাগ 

• ডাোদবটিস

•   ররাগ বা পচপকৎসার কারদে ররাগ প্পতদরা্ ক্ষমতা হ্াস 
এবং েবুভুল হওো, উোহরেস্রূি, ক্যান্াদরর জন্য 
রকদমাদথরাপি বা ররপডওদথরাপি পচপকৎসা বা েীরভু রমোেী 
রটেরদেদডর ব্যবহার করা

•   প্ীহা সংক্রাতি সমস্যা, হে প্ীহা সরাদনার কারদে 
(অ্যাসদপ্পনো) বা প্ীহা হেদতা ঠিকরাদব কাজ কদর না, 
উোহরেস্রূি, পসকল রসল বা সীপলঅ্যাক 
ররাদগর কারদে

•   আিনার পজপি হেদতা আিনার 
সতিানদক টিকা রেওোর কথা 
সিুাপরি করদত িাদরন যপে তার 
এমন রকান সমস্যা রথদক থাদক 
রযটা তার স্ােতুন্ত্রদক প্রাপবত 
কদর, রযমন ্রুন রসপরব্রাল 
ি্যালপস।

এই পিশুদের ছে মাস বেস রথদক 
প্পত বছদর ফ্লু -এর টিকা গ্রহে করা 
উপচত। রবপিররাগ পিশু রনজাল র্রে 
টিকা গ্রহে করদব পকন্তু েইু বছদরর রচদে 
কম বেসী পিশুদেরদক এটা রেওো উপচত 
নে। 
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এই পিশুদেরদক এবং রসইসদগে যাদের জন্য রমপডদকল কারদে 
রনজাল র্রে-রক উিযকু্ত বদল গে্য করা হে না, তাদেরদক 
ইনদজকিদনর মা্্যদম ফ্লু -এর টিকা রেওো হদব। 

যপে আিনার সতিান িষৃ্া ৬'এ উপলিপখত রকান স্াস্্য সমস্যাে 
আক্রাতি রদেদছ পকন্তু তাদক স্লু দল টিকা রেওো হেপন, তাহদল 
এটা গুরুবেিেূভু রয আিপন একটি অ্যািদেন্টদমদন্টর ব্যবস্া 
করার জন্য আিনার পজপি'র সদগে রযাগাদযাগ কদরন। 

আিনার সতিাদনর ফ্লু -এর টিকা রনওোর প্দোজন রদেদছ পক 
না রস পবষদে যপে আিপন সপুনপচিত না হন বা যপে আিনার 
অপ্কতর িরামদিভুর প্দোজন হে তাহদল আিনার প্্যাপটিদসর 
নাসভু, পজপি বা রহলথ পরপজটাদরর সাদথ কথা বলনু।

টিো েকব থদওয়া হকব?

েইু এবং পতন বছর বেসী পিশুদের রক্ষদরে, িীতকাদলর আদগ 
তাদের টিকা রেওোর জন্য আিনার পজপি'র সাজভুাপর'র 
আিনার সাদথ রযাগাদযাগ করা উপচত। যপে নদরম্বর মাদসর 
রগাোর পেক িযভুতি আিপন আিনার পজপি রথদক রকান খবর 
না িান তাহদল অ্যািদেন্টদমদন্টর ব্যবস্া করার জন্য সরাসপর 
তাদের সদগে রযাগাদযাগ করুন।

প্াথপমক স্লু ল বেসী পিশুদের জন্য তাদের স্লু দল 
িরৎকাদলর টাদমভু টিকাোদনর রসিন আদোজন 
করা হদব। আিনার স্ানীে স্াস্্য িপরদষবা 
েল স্লু দলর মা্্যদম আিনার সদগে 
রযাগাদযাগ করদব। 

যপে আিনার সতিান প্াথপমক স্লু দল 
িদে এবং তার এমন রকান স্াস্্য 
সমস্যা রদেদছ যার কারদে তাদের 
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ফ্লু  রথদক বপ্ভুত ঝঁুপক রদেদছ (িষৃ্া ৬ রেখনু) তাহদল আিপন 
আিনার সতিাদনর পজপি'র সাজভুাপরদক টিকা রেওোর অনুদরা্ 
করদত িাদরন যপে আিপন স্লু দল আদোপজত টিকাোদনর 
রসিন িযভুতি অদিক্ষা করদত না চান বা যপে সাজভুাপরদত টিকা 
গ্রহে করা রবপি িছন্দ কদরন। 

এমন টে থোন টিশু রকয়কছ রাকদর থনজাল 
টিো থনওয়া উটিত নয়? 

রযদহত্ আদগ রথদক পবে্যমান রমপডদকল সমস্যাে আক্রাতি 
পিশুদের মদ্্য ফ্লু -এর সমস্যাে আক্রাতি হওোর রবপি প্বেতা 
থাদক রসদহত্ তাদের টিকা গ্রহে করা পবদিষরাদব গুরুবেিেূভু। 

পিশুরা হেদতা রনজাল টিকা গ্রহে করদত িারদব না যপে তারা: 

•    সম্প্রপত সঁাসঁা কদর পনঃর্াস রেদল বা গত ৭২ রণ্াে সঁাসঁা 
কদর পনঃর্াস রেদলপছল, তাহদল সরুক্ষা পবলপম্বত না করার 
জন্য ইনদজকিদনর মা্্যদম উিযুক্ত টিকা প্োন করা 
উপচত

•   ইনদটনপসর রকোদরর প্দোজন হদেদছ রকননা তাদের  
– হঁািাপন আদছ* বা পডদমর প্পত অ্যালাপজভুক 
অ্যানাপেল্যাপসিস আদছ*

•   এমন রকান ররাগ আদছ, বা এমন পচপকৎসাে রদেদছ রযটা 
তাদের ররাগ প্পতদরা্ ক্ষমতাদক মারাত্মক রাদব েবুভুল 
কদর পেদেদছ বা তাদের িপরবাদর এমন রকান ব্যপক্ত রদেদছ 
যাদের ররাগ প্পতদরা্ক ব্যবস্ািনা মারাত্মকরাদব েবুভুল 
হওোর কারদে সম্ূেভুরাদব আলাো থাকার প্দোজন 
রদেদছ

•   টিকার রয রকান অন্য উিাোদনর প্পত অ্যালাপজভু রদেদছ**

তদব যপে, এক বা একাপ্ক রমপডদকল সমস্যা বা পচপকৎসার 
কারদে আিনার সতিাদনর ফ্লু  রথদক বপ্ভুত ঝঁুপক থাদক এবং রস 
রনজাল ফ্লু  টিকা পনদত না িাদর তাহদল তাদের ইনদজকিদনর 
মা্্যদম ফ্লু দের টিকা গ্রহে করা উপচত।

* 
 এই েটুি গ্রুদি রদেদছ এমন সকল পিশুদের জন্য তাদের পবদিষজ্ঞ রথদক িরামিভু রনওোর 
কথা সিুাপরি করা হে এবং তাদের হেদতা হাসিাতাদল রনজাল টিকা পনদত হদত িাদর

**  ওদেবসাইট রেখনু http://xpil.medicines.org.uk এবং টিকাে রয সমস্ উিাোন 
রদেদছ তার তাপলকা রেখার জন্য সাচভু  করার বদসি Fluenz Tetra পলখনু।
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আিনার সতিাদনর ইনদজকিদনর মা্্যদম টিকা গ্রহে করা 
উপচত না রনজাল টিকা গ্রহে করা উপচত তা পনদে যপে আিপন 
অপনপচিত হন তাহদল অনুগ্রহ কদর স্লু দলর টিকাোন েল বা 
আিনার সাজভুাপর রত নাসভু বা পজপি'র সাদথ রস কথা পনপচিত 
কদর পনন।

রসই সদগে, রয সকল পিশুদেরদক রনজাল র্রে পেদে টিকা 
প্োন করা হদেদছ তাদেরদক টিকাোদনর ির প্াে েইু সপ্তাহ 
িযভুতি এমন রকান রলাদকর সংস্পদিভু আসা উপচত নে যাদের 
ররাগ প্পতদরা্ ক্ষমতা মারাত্মকরাদব েবুভুল।
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আমার সন্ানকে টে অন্ান্ টিোর সকগে 
এেই সময় ফ্লু কয়র টিোও থদওয়া থরকত 
পাকর?

হঁ্যা। শিিদবর সকল রুটিন টিকাোদনর সদগে একই সমে 
ফ্লু দের টিকা ও রেওো রযদত িাদর। যপে আিনার সতিাদনর 
জ্বর হে তাহদল টিকাোন পবলপম্বত করা রযদত িাদর। এছাো, 
যপে আিনার সতিাদনর নাক রীষেরাদব বন্ধ থাদক বা নাক 
রথদক সমাদন সপেভু  ঝদর তাহদলও পকন্তু টিকাটি তাদের 
পসদটেদম প্দবি করদত িারদব না। এই রক্ষদরে, তাদের ফ্লু -এর 
টিকাোনদক তাদের রনজাল উিসগভুগুদলা না রসদর ওঠা িযভুতি 
পবলপম্বত করা রযদত িাদর।

থনজাল টিোয় টে িূের থেকে প্রাপ্ত 
টজকলটিন রকয়কছ (থপারসাইন টজকলটিন)?

হঁ্যা। রনজাল টিকাে একটি অত্যতি প্পক্রোজাত ্রদনর 
পজদলটিন রদেদছ (রিারসাইন পজদলটিন), রযটা নানান ্রদনর 
অত্যাবি্যক ওষদু্ ব্যবহৃত হে। 

ব্যবহৃত পজদলটিন টিকার রাইরাসগুদলাদক 
পস্পতিীল রাখদত সহােতা কদর যাদত 
টিকাটি ফ্লু  রথদক রসরা সরুক্ষা প্োন 
করদত িাদর।
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আমার সন্ান টে ইনকজেিকনর মাধ্কম 
থদওয়া থসই টিো গ্রহণ েরকত পাকর না 
রাকত টজকলটিন থনই?

এই কাযভুক্রদমর অংি পহদসদব সসু্ পিশুদেরদক ইনদজকিদনর 
মা্্যদম এই টিকা প্োন করা হদছে না।

তদব যপে, এক বা একাপ্ক রমপডদকল সমস্যা বা পচপকৎসার 
কারদে আিনার সতিাদনর ফ্লু  রথদক বপ্ভুত ঝঁুপক থাদক এবং রস 
রনজাল ফ্লু  টিকা পনদত না িাদর তাহদল তাদের ইনদজকিদনর 
মা্্যদম ফ্লু দের টিকা গ্রহে করা উপচত।

রনজাল টিকা, ফ্লু -এর পবরুদধে রাদলা সরুক্ষা প্োন কদর, 
পবদিষরাদব অল্পবেসী পিশুদের রক্ষদরে। এই টিকার সাহাদয্য, 
উোহরেস্রূি, এমন রকান পিশু রাই বা রবাদনর রক্ষদরেও 
ঝঁুপক হ্াস হে, যার বেস খবুই কম থাকার কারে রস টিকা 
গ্রহে করদত িাদর না, এবং রসই সদগে এদত িপরবাদরর এমন 
অন্যান্য সেস্যদের রক্ষদরেও ঝঁুপক হ্াস হে (উোহরেস্রূি, 
োো - োেী) যাদের মদ্্য ফ্লু -এর সমস্যাে আক্রাতি হওোর 
বপ্ভুত প্বেতা রদেদছ। 

পকছু - পকছু ্াপমভুক গ্রুি, রমপডদকল িদে্য রিারসাইন 
পজদলটিদনর ব্যবহারদক গ্রহে কদর - অবি্যই রিষ পসধোতিটি 
সম্ূেভুরাদব আিনার উির পনরভু র কদর। রিারসাইন পজদলটিন 
এবং রনজাল ফ্লু  টিকার পবষদে অপ্কতর তথ্য জানার জন্য, 
www.nhs.uk/child-flu-FAQরেখনু।

আটম থোোয় আরও থবটি তে্ থপকত 
পাটর?

আদরা তদথ্যর জন্য www.nhs.uk/child-flu রেখনু। আদরা 
রকান প্শ্ন থাকদল, আিপন আিনার পজপি, প্্যাপটিস নাসভু, 
আিনার সতিাদনর স্লু দলর নাসভু বা আিনার রহলথ পরপজটাদরর 
সাদথ কথা বলদত িাদরন।



আপনার সন্ানকে 
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সুরটষিত রাখুন। 

  আিনার সতিানদক টিকা পেদল আিপন আিনার রবপি েবুভুল 

বনু্ধদের এবং িপরবারদক সরুপক্ষত রাখদত সহােতা করদবন।

3. থোন ইনকজেিকনর প্রকয়াজন থনই। 
  রনজাল র্রে সম্ূেভুরাদব ব্যথাহীন এবং তা গ্রহে করা সহজ

4.  ফ্লু  হওয়া থেকে এিা গ্রহণ েরা অকনে 
ভাকলা। 

  রনজাল র্রে, ফ্লু  রথদক সরুপক্ষত 

থাকদত সহােতা কদর, এবং 
পবর্ব্যািী এটা লক্ষ লক্ষ 

পিশুদেরদক রেওো হদেদছ এবং 
এটার উত্তম পনরািত্তা 
ররকডভু  রদেদছ।

5.  খরি থেকে 
বাঁিুন। 

  যপে আিনার সতিান 

ফ্লু -রত আক্রাতি হে 

তাহদল আিনাদক হেদতা 
কাজ রথদক ছুটি পনদত হদব বা 
সতিাদনর রেখাদিানা করার জন্য 
পবকল্প ব্যবস্া করদত হদব

www.nhs.uk/child-flu

http://www.nhs.uk/child-flu

