
ইনফ্লু য়েঞ্জা, বজা “ফ্লু ” প্রতি বছর ঘলু য়রতিয়র আয়ে।
আপনার বয়স যদি 65 বছর বা তার ববদি হয়, গর্ভ বতী, বা “ঝঁুদিতত থািা িলগুদলর*” বিাতনা এিটিতত থাতিন, তাহতল  
আপদন ফু্তয় আক্ান্ত হতল গুরুতররাতব অসুস্থ হতয় পড়তত পাতরন। আপদন যদি এখতনা আপনার ফু্তয়র টিিা না দনতয় থাতিন, 
তাহতল এটি িীঘ্র দনন। বজাদ দদয়বন নজা!

Ar you ready to 
Beat Flu

আপতন তি ফ্লু -দি পরজাতিি  
িরয়ি প্রস্তুি আয়ছন?
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ওহ্  না - এটা সাংঘাদতি  
ফু্তয়র জীবাণু!

দিন্তু… বহ বহ! 
এিটা অসহায় 

দিশু!

না! 
টিিা ির্মী!

ওহ্  না তুদর্ পারতব না!  
তুদর্ আর্াতি আক্র্ণ িরতত 
পারতব না িারণ আদর্ ফু্তয়র 

টিিা দনতয়দছ!

এবার এটাতি 
পরাদজত িরুন।

ওতর 
বাবা!

দিসু
র্!

আতি তি ফ্লু য়ের 
টিিজা তনয়ি 
পজাতর?

েলু রতষিি দ�জান!
ফ্লু  এিন ভজাইরজােগুতির দ্জারজা েৃতটি �ে যজা প্রতি 
বছর বদয়ি দযয়ি পজায়র। দেরজা েলুরষিজার িন্য, 
প্রতি বছর ফ্লু য়ের টিিজা দনওেজা গুরুত্বপূর্ণ, ফ্লু  
ছতিয়ে পিয়ি শুরু িরজার আয়ে আদর্ণভজায়ব 
ররৎিজায়ি। ফ্লু য়ে আক্জান্ত �ওেজার বজা এটি 
ছতিয়ে পিজার তবরুয়ধে েলুরষিজা দদওেজার এিিজাত্র 
দেরজা উপজােটি �ি ফ্লু য়ের টিিজা।

ফ্লু  িী?
ফু্ হল এিটি রাইরাস ঘটিত অসুস্থতা বযটি দ্রুত ছদড়তয় পতড়। এটি প্রদত বছর ঘুতরদিতর আতস এবং আর্রা িীতিাতল 
এটিতি ববদি িতর বিখতত পাই। উপসগ্ভগুদল হঠাৎ িতর শুরু হয় এবং গুরুতর হতত পাতর - সাধারণত এগুদলর অন্তরু্ভ ক্ত 
হল জ্বর, িীত িরা, র্াথা ধরা, বপিীতত ব্যথা, িাদি এবং গলা ব্যথা। অদধিাংি ব্যদক্ত যারা সুস্থ ও সবল তারা ফু্ বথতি 
সম্পূণ্ভরূতপ আতরাগ্য লার িতরন, দিন্তু দিছু ব্যদক্তর বষেতরে এটি গুরুতর হতত পাতর এবং হাসপাতাতল দিদিৎসার প্রতয়াজন 
হয়। প্রতি বছর, UK-দি তিছলু  িজানলুষ ফ্লু য়ি িজারজা যজান।

আতি িীভজায়ব আিজার 
ফ্লু য়ের টিিজা দপয়ি 
পজাতর?
পূর্ণবেস্ক ব্যততিয়দর িন্য ফু্তয়র টিিাটি হল এিটি 
ইতজেিিন এবং অদধিাংি ব্যদক্তই এটি তাতির GP সাজ্ভ াদরতত 
পাতবন। এটি দিছু িার্্ভাদসততও পাওয়া যায়।

তরশুয়দর িন্য 2 বছর এবং তার ববদি বয়সীর জন্য টিিাটি 
সাধারণ এিটি নাতির ব্রে। 2 ও 3 বছর বয়সীরা (31বি 
আগতটে বয়স অনুযায়ী) এটি GP সাজ্ভ াদরতত পাতব, শুধু 
অ্যাপতয়ন্টতর্তন্টর জন্য তাতির সাতথ বযাগাতযাগ িরুন। যদি 
আপনার দিশু প্রাথদর্ি সু্তলর দরতিপিতন 1, 2 বা 3 বত্্ভ 
থাতি, তাহতল আপদন এিটি দিঠি পাতবন বযখাতন আপনার 
সম্মদত িাওয়া হতব এবং তারপর তারা সু্তল নাতির ব্রের 
র্াধ্যতর্ বিওয়া তাতির টিিাটি বপতত পারতব। 

“ঝঁুদিতত থািা িলগুদলর” 6 র্াস বয়স বথতি শুরু িতর দিশু, 
যারা দরতিপিন ক্াতস বা সু্ল ব্্ভ 1, 2 বা 3-এ বনই, তাতির 
GP সাজ্ভ াদরতত টিিাটি পাওয়া উদিত। 2 বছতরর বিতয় ির্ 
বয়সী দিশুতির জন্য নাতির ব্রেটি উপতযাগী নয়, বসইজন্য 
এইসিল বযাগ্য দিশুতির টিিাটি হতব এিটি ইতজেিিন।

ওয়েিয়ে nhS-এ দেইেিি 
ব্যততিয়দর িন্য ফ্লু য়ের টিিজা 
তবনজাি্ূয়ি্য িভ্য যজায়দর*
•  বয়স 65 বছর বা তার ববদি
•  িীঘ্ভস্থায়ী দিদিৎসাগত বরাগাবস্থা আতছ যার অন্তরু্ভ ক্ত 

হল; বুতির সর্স্যা (র্াঝাদর বথতি গুরুতর হাঁপাদন 
সহ), হৃিতরাগ, দিডদন বা দলরাতরর বরাগ, ডায়াদবটিস, 
স্ায়ু সংক্ান্ত সর্স্যা, বট্াি (বা দর্দন বট্াি) অথবা 
প্ীহা যদি সঠিিরাতব িাজ না িতর

•  স্াস্থ্য সংক্ান্ত সর্স্যা, ি্যান্াতরর জন্য বনওয়া ও্ুধ 
বা দিদিৎসার িারতণ বরাগ প্রদততরাধ ষের্তা িতর্ 
বগতছ

•  অস্াস্থ্যিররাতব স্থপূ লিায় (BMI 40 বা তার ববদি)
•  এিটি বিয়ার বহাতর্ বসবাস িতরন

এটি তনম্নতিতিিয়দর িন্যও 
তবনজািূয়ি্য পজাওেজা যজাে 
• গর্ভ বতী র্দহলা

•  2 বা 3 বছর বয়সী দিশু

•  প্রাথদর্ি সু্তলর দরতিপিন ক্াতসর 1, 2 বা 3 
ব্্ভগুদলর দিশু

• পদরিয্ভািারী (অববতদনি)

•  িদর্উদনটি িাটে্ভ  বরসপন্ার

•  পদরিদপিত প্রাথদর্ি দিদিৎসা প্রিানিারী 
বস্চ্াতসবী প্রদতষ্ানগুদলতত ির্্ভরত ব্যদক্তরা

সরাসদররাতব বরাগী/ক্াতয়তন্টর সাতথ বযাগাতযাগ 
রষোিারী স্াস্থ্য ও সর্াজ বসবা ির্মীতির বাদ ্্ভি 
দরদতিতত এিটি ফু্তয়র টিিা বনওয়া উদিত, যাতত 
তারা দনতজতির ও যাতির পদরিয্ভা িতরন তাতির 
সুরদষেত রাখতত পাতরন। এটি যদি ববতদনি িািদর 
হয়, তাহতল টিিা পাওয়ার জন্য আপনার 
দনতয়াগিারীর আপনাতি সহায়তা িরা উদিত, 
অথবা এই িাজটি যদি বস্চ্ার্পূলি হয়, তাহতল 
আপনার GP সাজ্ভ াদরতত বা িতগুদল িদর্উদনটি 
িার্্ভাদসতত টিিাটি দবনার্পূতল্য পাওয়া যায়।

www.curwchffliw.org দদিলু ন বজা আপনজার ডজাতিজার, নজাে্ণ বজা িজাি্ণজাতেস্টয়ি তিজ্জােজা িরুন।




