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আপনার টিকা ননওয়া: এটি সম্পূর্ ণ
ননজেজক রক্ষা করার েনয
টিকাগুলিকক ধন্যবাদ, আপন্ার শরীর ককালিডকক লিকন্ লন্কে এবং
লন্কেকক রক্ষা করকে কশকে।
ককালিড টিকা মারাত্মক ধরজর্র Covid-19 এর নিরুজে নিজেষ
ভাজি কার্করী।
ণ
টিকাগুনি প্রজযযজকর েনয নিনামূজিয পাওয়া র্াজে।

নকাথায় টিকা ননওয়া র্ায়?
আপলন্ টিকা লন্কে পাকরন্:
 ককান্ও ভযাকনসন নসন্টাজর
0 800 009 110
www.santé.fr
 আপন্ার ডাক্তাজরর কাজে, স্থান্ীয় ফাজমনসজয
ণ
অথবা আপন্ার নেিথজকয়ার নসন্টাজর
 আপলন্ যলদ ককান্ও কেিথককয়ার কক্ষকে কাে
ককরন্, োেকি আপন্ার কাজের োয়গায়
নকান প্রশ্ন আজে?
আপন্ার mairie (town hall) – এ
একেন্ স্বাস্থযকেবা কপশাদার,
একেন্ েমােকমীকক জেজ্ঞাো
করুন্
অথবা

টিকা কন্ওয়ার েন্য:

0 800 009 110
(কিাি-লি)

অথবা

নকানভড (Covid) টিকা – আমার
প্রশ্নসমূে
আমার র্নি স্বাস্থ্য সম্পনকণয নকানও সমসযা থাজক (নর্মন
ডায়াজিটিস, কযানসার িা নিরি নকানও সমসযা) যজি নক
আনম টিকা ননজয পানর?

েযাাঁ
আপনার র্নি স্বাস্থ্য সম্পনকণয সমসযা থাজক, যজি
আপনার টিকা ননওয়া উনর্ৎ কারণ আপন্ার মকধয
েেকেই Covid-19-এর মারাত্মক ও প্রাণন্াশক রূপটি
লবকলশে েকে পাকর।

আমার র্নি ইনযমজধয Covid-19 েজয় থাজক, আমার নক টিকা
ননওয়া উনর্ৎ?

েযাাঁ
আপনার ইনযমজধয Covid-19 েজয় থাকজিও, আপনার টিকা
ননওয়া উনর্ৎ। আপলন্ অেুস্থ েওয়ার পকর লেন্ কথকক ছয়
মাকের মকধয মাে একটি কডাে (দুটি কডাকের পলরবকেে)
আপলন্ লন্কে পাকরন্।

র্নি আনম টিকা ননই, আনম নক স্বাভানিক অিস্থ্ায় নফজর নর্জয
পানর এিং মাস্ক পরা িন্ধ করজয পানর?

ন্া
এমননক র্নি আপনন টিকা ননজয়ও ননন েবু একটি ক ািা
েন্ক াষ্ঠীকক যেক্ষণ টিকা ন্া কদওয়া েকে, যযক্ষন
আপনাজক অিেযই মাস্ক পরজয েজি এিং সুরক্ষামূিক
িযিস্থ্া গ্রের্ করজয েজি।

র্নি আনম টিকা ননই যজি আনম নক আরও সেজে ভ্রমন
করজয পানর?

না

এমননক র্নি আপনার টিকা ননওয়া েজয় নগজয় থাজক েবু,
পুকরা েন্ক াষ্ঠী টিকা ন্া কন্ওয়া পযন্ত
ে আপনার ভ্রমজনর 72
ঘণ্টা আজগ অিেযই একটি নপনসআর পরীক্ষা করাজনা
উনর্ৎ। এই পরীক্ষাটি লবন্ামূকিয করা যায় এবং এটি ক্ষলে ককর
ন্া।

