
Communication with Communities Vaccination Task Force FAQ  
জনসাধারণের সাণে য াগাণ াগ – টিকাদান কর্ মসূচীণে সচরাচর জজজ্ঞাসসে প্রশ্নাবলী 

 

যর্ 2021 

 

  

1) টিকা যদওয়ার সুসবধাগুণলা কী কী ? 

 

যকাসিড-19 এর টিকাগুণলা আর্াণদরণক সুরক্ষা যদয় কারে সাস ম-যকাি-2 িাইরাস,  ার ফণল 

যকাসিড-19 যরাগ হয়, যসটির সবরুণে টিকাগুণলা যরাগ প্রসেণরাধ ক্ষর্ো তেসর কণর l  সদ 

আপসন আক্রান্ত যহান োহণল এই যরাগ প্রসেণরাধ ক্ষর্ো আপনার শরীরণক িাইরাণসর সাণে 

লডাই করণে সাহা য কণর l  সদ টিকা যনন োহণল অনযণক সংক্রাসর্ে করার ঝুুঁ সক 

অণনকাংণশ কণর্  ায় l যাদের ক াভিড-19 এ আক্রান্ত হওয়ার ঝ ুঁ ভ  অদে  কেভি তাদের 

কেদে এটি ভেদিষ গুরুতর, কযমে স্বাস্থ্য ভেিাদে  ম মরতরা, েয়স্ক েযক্তিরা এেং অেযােয 

অন্তভে মভহত করাদে আক্রান্ত েযক্তিরা 1 l 

আজ প মন্ত আর্রা  েিুকু জাসন, যকাসিড-19 যরাণগর প্রসেণরাধ ক্ষর্ো, টিকা যদওয়ার পর 

কর্পণক্ষ 6-8 র্াস প মন্ত স্থায়ী হয় l এমেভ  যভে আপভে টি া ভেদয়ও থাদ ে, তে ও 

ক াভিড-19 এ আক্রান্ত হওয়ার ক াট্ট সম্ভােো কথদ ই যায়,  ারণ ক াদো টি াই 100% 

স রো কেয় ো l স তরাং, সামাক্তি  েরূত্ব েিায় রাখা , মাস্ক েযেহার  রা ও ঘে ঘে হাত 

ক াওয়ার মদতা িেস্বাস্থ্য ভেষয়  সমস্ত েযেস্থ্া কমদে চলা ও চাভলদয় যাওয়া িরুভর l যখে 

িেসংখযার এ টি েড় অংি (প্রায় 70-85%) টি া ভেদয় ভেদে তখে সমাদি ক াভিড-19 

করাদের প্রভতদরা  ের্োর উন্নসে হণব 2 l 
 

2) কাদের টিকা নেওয়া উচিত/উচিত েয়  ? 
 

েতমমাদে গ্রী  িাতীয় টি া প্রচার অভিযাদের লেয 18 ে দরর কেভি সমস্ত কলা দ  

ক াভিড-19 করাদের টি া কেওয়া l ক াভিড-19 এর িেয োেভর দের টি া কেওয়া উভচত ভ  

ো কস ভেষদয় স্বাস্থ্য ভেিাদে  ম মরত কপিাোর ো অভিজ্ঞরা িাদলা পরামি ম ভেদত পারদে l 

োলীদত রি িমাি ো ুঁ া ো গুরুতর অযালাক্তিমর ইভতহাস আদ  এমে েযক্তিদের প্রথদম 

ডািাদরর পরামি ম  কেওয়া উভচত l 

এর্ন যকাণনা প্রর্াে যনই য , যকাসিড-19 টিকা আপনার গিমবেী হওয়ার সম্ভাবনাগুণলাণে 

যকাণনা প্রিাব যফলণব l টি া কেওয়ার পর েিমােস্থ্া এড়াদোর ক াদো প্রদদয়ািে কেই l 

উপলিয েণেযর সিসিণে, যকাসিড-19 টিকায় বযবহৃে য ণকাণনা উপাদাণন গুরুের অযালাজজম 

আণে এর্ন বযজিণদর সম্ভাবয পার্শ্ মপ্রসেজক্রয়া এডাণে সাধারেে যকাসিড-19 টিকা বজমন করা 

উসচে l যভে ক াদো ঔষদ  আপোর অযালাক্তিম থাদ  তাহদল টি া কেওয়ার আদে কস ভেষদয় 

স্বাস্থ্য  মীদ  অেেত  রুে l যভে আপভে এখে আক্রান্ত থাদ ে ো লেণগুদলা অে িে 

 দরে, তাহদল প্রাথভম  লেণগুদলা অেৃিয হওয়ার পরপরই আপোদ  টি া কেওয়া কযদত 

পাদর l  

 

যচে নকাচিড-19 নরাদে আক্রান্ত হই, তাহদে চক টিকা নেওয়া উচিত ? 

যভে আপভে ইভতমদ য ক াভিড-19 পার  দর থাদ ে, তাহদল প্রস্তাভেত হওয়ার পর আপোর 

টি া কেওয়া উভচত l ক াভিড-19 করাদে আক্রান্ত হওয়ার পর েযক্তিভেদিষ প্রাপ্ত স রো পৃথ  

হদয় থাদ  এেং িারীভর  সংক্রমদণর পর  তভেে করাে প্রভতদরা  েমতা স্থ্ায়ী থাদ  কস 

ভেষয়টি স্পষ্ট েয় 3 l 
 

 টিকা যদওয়ার সুসবধা, https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-

vaccines 
2 কেখ ে. https://emvolio.gov.gr/syxnes-erotiseis 

 
3 ক াভিড-19 এ আক্রান্ত হদল ক াথায় টি া ভেদত হদে https://www.who.int/news-room/q-a-

detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines 

 

3) আসর্ ইচ্ছা করণল কীিাণব টিকা সনণে পাসর ? 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://emvolio.gov.gr/syxnes-erotiseis
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
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িাতীয় টি াোে পভর ল্পো, 18 ে দরর কেভি সমস্ত কলা দ  টি া কেওয়ার েযেস্থ্া ভেদে l 

প্রদতয দ  ভেোমূদলয টি া কেওয়া হদে l েয়সভিভি  েল, কপিা (কযমে- স্বাস্থ্য েযেস্থ্ায় প্রথম 

সাভরর  মী) অে সাদর ো ভেভেমষ্ট অন্তভে মভহত স্বাস্থ্য সমসযায় আক্রান্ত েযক্তিদের তাভল ািুি 

 দর টি া  ম মসভূচ সংেটিত  রা হয় l  ীদর  ীদর টি া কেওয়ার িেয েতুে েলগুদলা কঘাষণা 

 রা হদে l আপভে ক েল তখেই টি া কেওয়ার িেয অযাপদয়ন্টদমন্ট ভে মাভরত  রদত 

পারদেে যখে আপোর েয়স ভেভেমষ্ট েয়সভিভি  েদলর অন্তিুমি েদল কঘাষণা  রা হদে l 

েতমমাদে 30 ে দরদর কেভি েয়সীদের স দলই টি া কেওয়ার কযােয েদল কঘাভষত হদয়দ  l 

আপভে টি ার অযাপদয়ন্টদমদন্টর িেয সময় ও তাভরখ কেদ  ভেদত পারদেে l সময়সূচী 

ভে মারণ  রার সাদথ সাদথই এ টি ভেক্তিত রণ ভলভখত োতমা পাদেে l 

 

আপচে ইচতমদযেই টিকা নেওয়ার জেে নযােে এমে েদের অন্তিভকু্ত চকো তা যািাই 

করুে : 

• এই সলণে আর্কা (সার্াজজক সুরক্ষা সনবন্ধকরে নম্বর) িাইপ কণর এবং আসফসর্ 

 (ল্ক  সনবন্ধকরে নম্বর) িাইপ কণর বা আপনার পদবী িাইপ কণর প্রণবশ করুন l 

• আপসন টিকা যনওয়ার জনয য াগয সকনা ো  াচাই করণে সনকিস্থ যকপ বা 

ফাণর্ মসসণে য াগাণ াগ করণে পাণরন l 

• েতমমাদে কয েয়সভিভি  েল টি া কেওয়ার কযােয আপভে কস েদলর অন্তিুমি ভ ো 

তা এসএমএস এর মা যদমও যাচাই  রদত পাদরে l 13034 েম্বদর ভলভখত োতমা 

পািাদত হদে, কযমে আম া [কস্পস] পেেী l 

 

অোপদয়ন্টদমন্ট চেযাুরণ করদত :  

গ্রীদস টি া কেওয়ার প্র াে উপায় অযাপদয়ন্টদমন্ট ভে মারণ  রা, যা োেভরদ র পভরদষো 

ক দে (ক প), ো ফাদম মভসদত, ো টি াোদের রাস্ট্রীয় প্লািফদম মর মা যদম এখাদে : 

https://emvolio.gov.gr/  সময়সচূী ভে মারণ  রদত পারদেে l আপোদ  অথ ম পভরদিা  

 রদত হদে ো  ারণ গ্রীদস সোর িেয ক াভিড-19 টি া ভেোমূদলয প্রোে  রা হদে l 

• যভে আপোর আম া ো পাইপা েম্বর থাদ  এেং আপভে ভেক্তিত হদয় থাদ ে কয, 

আপভে টি া ভেদত কযােয েদলর অন্তিুমি, তাহদল ফাদমচুি অথো নকদপ 

আযাপদয়ন্টদমন্ট ভে মারণ  রদত পারদেে l শু  মাে আম া অথো পাইপা আপোর 

সাদথ থা দত হদে l 

• যভে আপোর আম া ো পাইপা থাদ  এেং শুল্ক ভেেন্ধ রণ েম্বদরর (আভফভম) সাদথ  

TAXISnet এ প্রদেদির ইউিার কেইম ও পাসওয়াডম থাদ , তাহদল এই প্লািফদম মর 

মা যদম https://emvolio.gov.gr/ অযাপদয়ন্টদমদন্টর সময়সচূী ভে মারণ  রদত 

পারদেে l গ্রী  িাষায় এখাদে ভেদেমিোেলী কেখ ে l  

•  সদ আপনার আর্কা বা পাইপা না োণক, োহণল টিকা যনওয়ার জনয অস্থায়ীিাণব 

আর্কা (পার্কা) পাণবন l  ীিাদে আপভে পাম া কপদত পাদরে কস ভেষদয় সর ার 

িীঘ্রই আরও তথয সরেরাহ  রদে l যভে সহায়তার প্রদয়ািে হয়, তাহদল RI এর 

কফইিে   কপইদি োতমা পািাদত পাদরে l 

 

*সরকার য াষো কণরণে য , দ্বীণপ অবসস্থে অিযে মনা ও পসরচয় সনািকরে যকন্দ্রগুণলা 

 ( সকি) এবং র্ূল িুন্ডণ  অবসস্থে অিযে মনা যকন্দ্রগুণলাণে বসবাসকারী শরোে  ও আয়য় 

আণবদনকারীণদর টিকা সদণে সবণশষ পসরকল্পনা গ্রহে করা হণব l আোমী ভেেগুদলাদত আরও 

তথয প্রতযাভিত l 

 

 

 

 

https://emvolio.gov.gr/
https://emvolio.gov.gr/
https://www.facebook.com/refugee.info/
https://www.facebook.com/refugee.info/
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4) আর্ার আর্কা/পাইপা বা/এবং আসফসর্ যনই, আসর্ সক টিকা সনণে পারণবা ? 

 

হযা ুঁ ! আম া ো পাইপা  াড়া  ীিাদে টি া কেওয়া যায় কস সম্পদ ম আরও তথয িীঘ্রই 

সরেরাহ  রা হদে l অে গ্রহপূে ম  ক াে সমাি মীদ  ক্তিজ্ঞাসা  রুে ো RI এর কফইিে   

কপইদি োতমা পািাে l 

 

 

5) যকাসিড-19 টিকাগুণলা সক সনরাপদ ? 

 

ক াভিড-19 টি াগুদলা ভেরাপে এেং কসগুদলা গুরুতর করাে ক াভিড-19 এর আক্রমণ 

কথদ  আমাদেরদ  প্রভতদরা   রদত সাহাযয  দর যার িেয হাসপাতাদল িভতম হদত হয় ও 

মৃতুয ঘদি l  সমস্ত ক াভিড-19 টি া ভেপেম ি ভেক্তিত  রদত  দিার ভেরাপিা েযেস্থ্া 

রদয়দ  l ইউদরাপীয় ইউভেয়দের অেযােয টি ার মদতাই ক াভিড-19 টি ার ভেরাপিা ভেক্তিত 

প্রদয়ািে 4 l ক াভিড-19 টি া দ্র ত ভেতরদণর িেয এর স রো ও  ায ম াভরতা পদ্ধভতদত ক াে 

েযাঘাত ঘদিো 5 l ইউদরাপীয় ইউভেয়ে (ইইউ) এেং িাতীয় পয মাদয়র ভচভ তসা  তৃমপদের 

অে দমােদের আদে আপোদ  প্রেি কযদ াদো  রদণর টি া  দিার ভিভে যাল ট্রায়াদলর 

মা যদম এর কাযকুাচরতা ও চিপেমুক্ততা চেশ্চিত করা হয় এিং িিার জেে তা উপযকু্ত 

চকো তা চেশ্চিত করা হয় l 

 

এন্ডন প মন্ত গ্রীণস সেন সর্সলয়ণনরও যবসশ যলাক যকাসিড-19 টিকা যপণয়ণে এবং সবর্শ্বযাপী 

এক সবসলয়ন যলাক প্রের্ যডাজ যপণয়ণে6  , এণে অযালাজজমর প্রসেজক্রয়া বা রি জর্াি বাধা ুঁর 

র্ণো গুরুের পার্শ্ মপ্রসেজক্রয়ার প্রসেণবদন নু্ডব সবরল7 l  আমরা সোই  দরাো িাইরাস 

সংক্রমদণর ঝ ুঁ ভ দত রদয়ভ  এেং এই ঝ ুঁ ভ টি ভেরল পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়ার ঝ ুঁ ভ র কচদয় অদে  কেভি 

l  অেয সে টি ার মদতা ক াভিড-19 টি াও আগ্রহীদের ভেরাপিার িেয ভেভেড়িাদে 

পয মদেেণ  রা হদে l   

 

6) যকাসিড-19 টিকাগুণলা সক পার্শ্ মপ্রসেজক্রয়া সৃটি কণর ? 

 

অেযােয টি ার মদতাই ক াভিড-19 টি াও পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়া সৃটষ্ট  রদত পাদর যার কেভিরিােই 

হাল া ো মাঝাভর আর ভ  ু ভেদের মদ যই চদল যায়8 l   ারও কেদে ক াদো পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়া 

কেখা কেয় ো l  অেযােযরা সা ারণ পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়া কযমে- কফালা, লালদচ িাে ো ইেদি িে 

প্রদয়াদের স্থ্াদের চারপাদি েযথা, জ্বর,  মাথােযথা, িাভন্ত, কপিীেযথা, সভেম ো েভমেভম িাে9 

সম্পদ ম িাোয় l  স্বাস্থ্য মীরা আপোর প্রভতক্তক্রয়া পভরো  রদত আপোদ  টি া কেওয়ার 

পর 15-30 ভমভেি অদপো  রদত েলদে l  

 

টি া কেওয়ার পর পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়া লেয  রার অথ ম হদলা টি াটি আপোর কেদহ স রো 

(প্রভতদরা  েমতা) ততভর  রদ  এেং  াি  রদ  l  যভে লেণগুদলার অেেভত হয় ো আপভে 

 
4https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-
disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts#how-are-
vaccines-being-rolled-out-in-the-eu?-section 
5 https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-schetika-me-ton-emvoliasmo-gia-ton-koronoio-sars-cov- 
6 https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/ 
7https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine 
8https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines 
9 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html 

উসদ্বগ্ন যহান োহণল বযান্ডযা যপণে যকাণনা ডািার বা স্বাস্থযকর্ র সাণে পরার্শ ম করুন 10 l  

ক াদো প েরােৃভি ো েতুে পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়া সোি  রদত সংভিষ্ট ভের্শ্ ভেদিষজ্ঞ  তৃম  টি ার 

https://www.facebook.com/refugee.info/
https://www.facebook.com/refugee.info/
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প্রভতক্তক্রয়া গুদলা ভেয়ভমত পয মদেেণ  রা হয় l গুরুদত্বর সভহত উদেখ  রা হদে কয, 

ক াভিড-19 িাইরাদসর তুলোয় টি ার পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়াগুদলার ঝ ুঁ ভ  খ ে  ম11 l     

 

েীর্দুময়ােী পার্শ্পু্রচতশ্চক্রয়া 

সাধারেে যকাসিড-19 টিকা গ্রহণের প্রের্ কণয়কসদণনর র্ণধযই পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়া পভরলভেত 

হয় l েীঘ মদময়ােী স্বাস্থ্য সমসযার  ারণ ভহদসদে গুরুতর পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়া প্রায় অভের্শ্াসয l 

অেযােয টি ার মদতা ক াভিড-19 টি াও সে মদতািাদে ভেতরদণর িেয অে দমাভেত হওয়ার 

আদে পার্শ্ মপ্রভতক্তক্রয়া সম্পদ ম িােদত ভেভেমষ্ট সময়  দর ভিভে যালিাদে পরীো  রা হয়12 l  

 

আমার নকাে টিকা নেওয়া উচিত ? 

কয টি া সরেরাহ  রা হয় কসিাই আপোর কেওয়া উভচত l ভেতরণ ৃত প্রভতটি টি া 

মােসম্মতিাদে ভেরাপে ও  ায ম রী l  

 

7) টিকা নেওয়ার পর চক আমরা িািযােতা অিেম্বে িন্ধ করদত পাচর ? 

 

টিকা যনওয়ার প্রায় 21 সদন পর সদ্বেীয় যডাণজর (ণবসশরিাগ টিকার যক্ষণে) বা একক 

যডাণজর (জনসন এ  জনসন টিকার যক্ষণে) পর যকাসিড-19 এর সবরুণে সম্পেূ ম সুরক্ষা 

আণস l এই সময়টি অভতক্রম হওয়ার আদে িাইরাদস আক্রান্ত হওয়া সম্ভে, স তরাং টি ার 

কডাদির ম যেতী সময় ো এর পরেতী সময়টি সামাক্তি  েরূত্ব ও ভেয়ম কমদে চলা উভচত l 

 

এমেভ  21 ভেে পদরও ক াভিড-19 টি া আপোদ  আক্রান্ত হওয়া কথদ  রো  রদলও 

অেযদ  সংক্রাভমত  রদত আি াদত পারদে ো l প্রদতয দ  টি া ভেদত ভ  ুিা সময় লােদত 

পাদর তাই ক াভিড-19 এর ভেরুদদ্ধ সত মতা অেলম্বে  রা (মাস্ক, স্বাস্থ্যভেভ , েরূত্ব) চাভলদয় 

যাওয়া িরুভর l িীত াদল কলাদ রা যখে োভড়র অিযন্তদর কেভি সময় েযয়  দর তখে োয়  

প্রোহ  রা িাদলা, উোহরণস্বরূপ- ভেয়ভমত িাোলা কখালা রাখা l  

 

 

8) নকাথায় আচম আরও তথে/িহায়তা নপদত পাচর ? 

 

 

সবসিন্ন উৎদস ক াভিড-19 করাে সম্পভ মত তথয পাওয়া যায় l এর কেভিরিাে ভেদচ 

তাভল ািুি  রা হদলা13 : 

 

 

 
10এওসদ অনুসাণর: ইণয়ণলা কাডম সসণেণর্র র্াধযণর্ টিকার পার্শ্ ম প্রসেজক্রয়াগুসল প্রসেণবদন করা হণয়ণে, 

 া অনলাইন অনুসন্ধাণনর অনুর্সে যদয় https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral –ওণয়বসাইিটি 

গ্রীক িাষায় পাওয়া  াণব এবং বযবহারকারীর জনয েণোিা সুসবধা ুি নয় 
11https://www.youtube.com/watch?v=A1fUMTgMoKk 
12 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html 
13 উৎদসর তাভল া স্বয়ংসম্পূণ ম োও হদত পাদর l েতুেিাদে আপদডি  রদত পাদর কযদহতু ভেভিন্ন সংস্থ্া 

তথয প্রচাদর স্বয়ংক্তক্রয়িাদে িভড়ত 

  

 

➢ ওণয়বসাইি : 

 

▪ িাতীয় িেস্বাস্থ্য সংস্থ্া https://eody.gov.gr/en/covid-19/  

https://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
https://eody.gov.gr/en/covid-19/
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ইংণরজজ ও সগ্রক িাষায় ওণয়বসাইিটি পাওয়া  াণব  

▪ জােীয় টিকদান অসি ান https://emvolio.gov.gr/  

▪ শরোে ণদর সহণ াসগোয় জাসেসংণ র হাই কসর্শন : 
https://help.unhcr.org/greece/  

▪ Refugee.Info: https://www.refugee.info/greece | ইংণরজজ, ফরাসস, আরসব, 

ফারসস, উদুম িাষায় ওণয়বসাইিটি পাওয়া  াণব 

 
 

 

➢ যহল্প লাইন: 

▪ জােীয় জনস্বাস্থয সংস্থা (ΕΟΔΥ): +30 2105212000, বা 1135 | ইংণরজজ ও সগ্রক 

িাষায় ওণয়বসাইিটি পাওয়া  াণব 24/7. 

▪ Refugee.Info Facebook Messenger https://www.refugee.info/greece | ইংণরজজ, 

ফরাসস, আরসব, ফারসস, উদুম িাষায় ওণয়বসাইিটি পাওয়া  াণব 

▪ গ্রীক যরড ক্রস (ΕΕΣ) - Πολυδύναμο Κέντρο (MFC): +302105140440 (লযা ণফান) 

বা +306934724893 (WhatsApp/Viber), যসার্-ল্কক্র, সকাল 9 -সন্ধযা 8 | গ্রীক, 

ইংণরজজ, আরসব, ফারসস/দাসর, পাশেু, রাসশয়ান, ফরাসস, যসায়াসহসল, 

সকসনয়ারুয়া া, সকরুজ , েুক , উদুম , র্াজ ংণগা, র্াসলণে, সুসু, ফুলা, সকসস 

িাষায় ওণয়বসাইিটি পাওয়া  াণব 

▪ গ্রীক শরোে  কাউজিল যহল্প লাইন (GCR): এন্ডাণন সর্য়সচূী যদনু্ডন: 
https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/GCR_HELPLINE_ENGLISH.pdf 
 

➢ বযজিগে উপসস্থসে14: 

▪ উন্মুি আবাসন যকন্দ্র ও সকি: এওসদ যেণক কর্ .  

 

 

9) কীিাণব িুল েেয ও গুজব যর্াকাণবলা করণে হণব ? 

 

টিকা ও যকাসিড-19 সম্পণকম অণনক গুজব ও রিনা প্রচসলে আণে l ইন্টারদেদি টি া 

সম্পভ মত তথয মূলযায়দের আদে যাচাই  দর কেখ ে তথযটি ভেিমরদযােয উৎস কথদ  আেত 

ভ ো এেং ভেয়ভমত আপদডি হদে ভ ো l এগুদলা ভচভিত  রদত আপোদ  সাহাযয  রার 

িেয, ভের্শ্ স্বাস্থ্য সংস্থ্া (WHO) আন্তজমাসেক যবশ কণয়কটি ওণয়বসাইিণক  াচাই ও প্রেযাসয়ে 

কণরণে  া সবসশি তবজ্ঞাসনক ও শীষ মস্থানীয় প্র ুজি সবণশষজ্ঞণদর দ্বারা সেন্ত্রিাণব েেয 

সরবরাহ কণর l এই সাইিগুদলার সমস্তই িযা ভসে কসইফটি কেদির সেসয Δικτύου 
Ασφαλείας Εμβολίων (Vaccine Safety Net). 

 

 

 
14আপানার বাসস্থাণনর সনকিস্থ ডািার বা য ণকান সবণশষজ্ঞ ডািাণরর স্মরোপন্ন হণে পাণরন l 

https://emvolio.gov.gr/
https://help.unhcr.org/greece/
https://www.refugee.info/greece
https://www.refugee.info/greece
https://www.refugee.info/greece/services/760?language=en
https://www.gcr.gr/media/k2/attachments/GCR_HELPLINE_ENGLISH.pdf
https://www.vaccinesafetynet.org/
https://www.vaccinesafetynet.org/

