
আমি মিভাবে আব�া মিখবে পাম�?

  আপনার যদি ক�ান প্রশ্ন থাক� তাহকে আপনার স্াস্থ্য কেবা 
প্রিান�ারীর োকথ �থা বেনু।

  আপনার স্ানীয় বা কটেকের স্াস্থ্য দবভাকে �ে �রুন। 

  দনউ ইয়�্ক  কটেে দিপাে্ক কেন্ট অফ কহেথ (New York 

State Department of Health, NYSDOH) -এর  

ওকয়বোইে coronavirus.health.ny.gov/
pregnancy-covid-19 দভদিে �রুন

  কেন্টারে ফর দিদিি �কট্াে অথ্যান্ড দপ্রকভনশন 

(Centers for Disease Control and Prevention, 

CDC) -এর ওকয়বোইে cdc.gov/coronavirus/ 
2019-ncov/vaccines/recommendations/
pregnancy.html দভদিে �রুন

  MotherToBaby কবদব ওকয়বোইে  

mothertobaby.org/pregnancy-breastfeeding-
exposures/covid-19/ দভদিে �রুন
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  মিবেবি , মিবে� পম�ো�বি,  
এেং মিবে� সন্ািবি �ক্া িরুি: 

COVID-19 
ভথ্যা�দেন দনন!

coronavirus.health.ny.gov/ 
pregnancy-covid-19

  মিবেবি, মিবে� 

পম�ো�বি, এেং মিবে� 

সন্ািবি �ক্া িরুি: 

COVID-19 
ভথ্যা�দেন দনন!
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িা� টিিা নিওয়া উমিে?

েকবষণায় কিখা কেকে কয েভ্ক াবস্ার আকে, েভ্ক াবস্ার েেয় এবং 
েভ্ক াবস্ার পকর COVID-19 ভথ্যা�দেন কনওয়া দনরাপি। আপদন 

যদি েভ্ক বতী হওয়ার �থা ভাবকেন, আপদন েভ্ক বতী হওয়ার 

কেষ্া �রকেন, আপদন েভ্ক বতী বা আপদন স্তনথ্যপান �রাকছেন, 

তাহকে এখনই ভথ্যা�দেন দনন! দনউ ইয়�্ক  কটেে দিপাে্ক কেন্ট 

অফ কহেথ (New York State Department of Health), 

কেন্টারে ফর দিদিি �কট্াে অথ্যান্ড দপ্রকভনশন (Centers for 

Disease Control and Prevention), আকেদর�ান �কেি 

অফ অবকটেদরিদশয়ান এবং োইকনাক�ােদিটে (American 

College of Obstetricians and Gynecologists) এবং 
কোোইটি ফর েথ্যাোরনাে-দফোে কেদিদেন (Society for 

Maternal-Fetal Medicine) এটির েুপাদরশ �কর। 

আমি নিি টিিা নিে? 

  আপদন যদি েভ্ক বতী হন, তকব েভ্ক বতী নন এেন 

েদহোকির তুেনায় আপনার গুরুতর অেুস্তা, েভ্ক াবস্ার 

িটিেতা, এবং COVID-19 কথক� েতুৃথ্য হবার ঝঁুদ� কবদশ।

  COVID-19 ভথ্যা�দেনগুদে েভ্ক বতী েদহোকির বা তাকির 

বাচ্াকির েক্থ্য েংক্রেণ ঘোয় না।

  েভ্ক বতী েদহোরা যাঁরা COVID-19 ভথ্যা�দেন কনন 

তাঁকির েভ্ক াবস্ার ক্ষদত (েভ্ক পাত) বা েভ্ক াবস্ার োকথ 

িদিত অনথ্যানথ্য েেেথ্যার কক্ষকরে কবদশ ঝঁুদ� থাক� না।

  COVID-19 ভথ্যা�দেনগুদে েভ্ক বতী হওয়ার কক্ষকরে, 

এেনদ� েন্ান উৎপািকনর কক্ষকরে উব্করতার প্রকয়ািকন 

দেদ�ৎো্ীন বথ্যদতিকির কক্ষকরেও ক�ানও প্রভাব কফকে না।

  েকবষণাগুদে COVID-19 ভথ্যা�দেনক� েভ্ক াবস্া, োদে�, 

ইকরক্াইে �ে্কক্ষেতা, শুক্রাণরু গুণোন বা বন্থ্যাত্ব 

েম্পদ�্ক ত েেেথ্যাগুদের োকথ যুতি �করদন। 

 

আিা� আ� িী োিা উমিে?

  COVID-19 ভথ্যা�দেন কনওয়ার আকে আপদন েভ্ক বতী 
দ�না তা পরীক্ষা �রার প্রকয়ািন কনই।

  আপনার ভথ্যা�দেন কনওয়া থা�কে আপদন স্তনথ্যপান 

�রাকত পাকরন। ভথ্যা�দেন আপনার দশশুর ক্ষদত �রকব 

না। আপদন যদি ভথ্যা�দেন কনন তকব আপদন আপনার 

দশশুর COVID-19 দ্ারা েংক্রদেত হওয়ার েম্াবনাক� 

হ্াে �রকত পাকরন। আপদন আপনার েকভ্ক র ো্থ্যকে 

এবং বকু�র িকু্র ো্থ্যকে আপনার দশশুক� েুরক্ষােেূ� 

অথ্যাদন্টবদিগুদে প্রিান �করন।

  েভ্ক বতী েদহোরা কয ক�ানও িায়ো কথক� COVID-19 

ভথ্যা�দেন দনকত পাকরন।


