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আপনি এখি প্রথম নিি থথকেই আপিার গর্ভ স্থ 
নিশুকে হুনপং কফ থথকে রক্া েরকে পাকরি। 
■ গবেষণায় দেখা গগবয়বে দে গর্ােস্ায় হুগিং 

কবের গিকা দেওয়া মা ও গিশু উরবয়র জে্যই 
গেরািে এেং কােক্রী। 

■ গর্ােস্ায় (গেবিষ কবর ২৮ সপ্াবের সময়) 
গিকা গেবে আিোর িরীর অ্যাগটিেগি তৈগর 
কবর ো জবমের আবগ আিোর গিশুর দেবে 
প্রোগেৈ েয়। এই অ্যাগটিেগিগুবো আিোর 
গিশুবক ৈার ৬ সপ্াে েয়বস গেরা্গরৈ গিকা 
গেবৈ প্রস্তুৈ েওয়ার আগ িেন্্ত রক্া করবে।

■ হুগিং কে একগি উচ্চমাত্ায় সংক্ামক 
ে্যাকবিগরয়াজগেৈ দরাগ ো েমবক েমবক 
গুরুৈর কাগির সৃগটি কবর। দেবকউই এবৈ 
আক্ান্ত েবৈ িাবর, ৈবে এগি দোি োচ্চাবের 
দক্বত্ অগরকৈর ৈীব্র (এেং প্রাণঘাৈী েবৈ 
িাবর), গেবিষ কবর োরা এবৈািাই দোি থাবক 
দে গিকা দেওয়া োয় ো। 

■ হুগিং কে দথবক সুরক্া দিবৈ িগরোবরর 
োরা আিোর গিশুর সংস্পবি্ আসবে ৈাবের 
জে্যও গিকা দেওয়া জরুরী। অে্য গিশুবের 
োেোগাে গিকা দেওয়া েবয়বে গকো ৈা 
গেগচিৈ েবয় গেে এেং িগরচো্কারী ও ঘগেষ্ঠ 
িাগরোগরক সেস্যবের মবর্য োরা গৈ ১০ েেবর 
হুগিং কবের গিকা দেয়গে ৈাবেরবক েেুে ৈারা 
োবৈ দকাবো গিশুর সংস্পবি্ আসার অন্তৈ েইু 
সপ্াে আবগ গিকা দেয়।    

■ আিগে েগে গর্রারবণর িগরকল্পো কবর 
থাবকে গকংো ইগৈমবর্যই গর্েৈী েবয় থাবকে, 
ৈােবে গর্ােস্ায় আিোবক দকাে গিকাগুবো 
গেবৈ েবে দস সম্পবক্ আিোর গজগি, 
অ্যােগরগজোে দমগিক্যাে সাগর্স অথো 
অে্যাে্য দসো প্রগৈষ্ঠাবের সাবথ কথা েেুে।

নিকা পরামর্শ 

হুনপং েফ গর্েৈী মগেোবের দক্বত্ গর্ােস্ার ৈৃৈীয় প্রাগন্তবক  
(গেবিষ কবর ২৮ সপ্াবের সময়) 

ফ্লু  গর্েৈী মগেোবের দক্বত্ গর্ােস্ার দেবকাবো সমবয়, গেবিষ কবর ফু্ দে সময় দেিী 
দেখা দেয় ৈখে োরা গর্ােস্ার গবিৈীয় গকংো ৈৃৈীয় প্রাগন্তবক আবে।    
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আপিার নরশুর জতমের পর 
‘থসইর ি্য থেইট টু র্যােন সকিট’ (‘Save the Date 
to Vaccinate’) থফাি অ্যাপন ট োউিক�াে েরুি  

‘দসইর ে্য দিইি িু র্যাকগসবেি’ দোে অ্যািগি আিোবক গেজস্ব 
একগি গিকা সময় ৈাগেকা দেবে এেং আিোর গিশুর গিকার 
ৈাগরখগি কবে ৈা মবে কগরবয় দেবে। এোড়াও আিগে গিকা 
সম্পগক্ৈ েরকারী ৈবথ্যর জে্য এেং দসই সাবথ গেগরন্ন প্রকাবরর 
গরগিওর জে্য www.immunisation.health.nsw.gov.au 
দৈ দেওয়া ‘দসইর ে্য দিইি িু র্যাকগসবেি’ ওবয়েসাইি দেখবৈ 
িাবরে। 

গর্ােস্ায় গিকা ো দেওয়ায় েড় দকাবো 
োসিাৈাবে জমে দেওয়া েেজাৈকবের মবর্য 
৫০ জে হুগিং কবে আক্ান্ত েবয় অসুস্ েবয় 
িড়বে – এবের মবর ৪০ জবের অসুস্ৈার কারবণ 
োসিাৈাবে রগৈ্ েওয়ার েরকার েবে।  

গর্শ াবস্ায় নিকা নিওয়া কেিুকু কার্শকর ? 

গর্ভ াবস্থাে নটো ছাড়া হুনপং েফ গর্ভ াবস্থাে নটো সহ হুনপং েফ 

োসিাৈাবে সন্তাে প্রসেকারী সে মগেোই েগে 
গর্ােস্ায় গিকা গেৈ, ৈােবে দকেে েেবর ৪ 
জে গিশু হুগিং কবে আক্ান্ত েৈ। 

নিম্ন নিনিত 
ফ�োিগুলিোর  
জি্য অ্যোপ 
ডোউিলিোড 
করুি ...
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