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ি�য় পিরবারবগর্,
শীত খুব শী�ই চেল আসেছ, এবং এর পাশাপািশ আসেব �ু। ইন�ুেয়�া, অথবা �ু, একিট �াস-��াস জিনত অসু খ যা খুব
সহেজই ছড়ােত পাের। যিদও েবশীরভাগ মানু ষ অ� িকছু িদেনর জনয্ অসু � হয় ও এরপর ভাল হেয় যায়, তেব েকউ েকউ
অেনক েবশী অসু � হেয় পের, এমনিক �ু হবার আেগ তারা পুেরাপুির সু � থাকা সে�ও।
আপনার স�ানেক �ুর হাত েথেক সু রক্ষা করার সবেচেয় ভাল উপায় হেলা িটকা বা ভয্াকিসেনশন েদয়া। িনউ ইয়কর্ িসিট
িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ অয্া� েম�াল হাইিজন সু পািরশ কের েয 6 মাস বয়সী েথেক শুরু কের এর েচেয় েবশী বয়�
সকেলর �ু ভয্াকিসন েনয়া উিচত। িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন সু পািরশ কের েয �েতয্ক িশক্ষাথর্ীর
ভয্াকিসন েনয়া উিচত। আপনার স�ানেক িটকা বা ভয্াকিসন িদেল তার অসু � হবার স�াবনা কেম যায়। যিদ আপনার স�ান
�ু ভয্কিসন �হেণর পরও অসু � হেয় যায়, তেব তােদর অসু �তা গুরুতর হবার স�াবনা কেম যায়।
আপনার স�ানেক �ু ভয্াকিসন েদয়ার কেয়কিট উপায় রেয়েছ। আপিন যা করেত পােরন:
• আপনার স�ােনর �া�য্ েসবা �দানকারীেক �ু ভয্াকিসেনর বয্পাের িজজ্ঞাসা করেত পােরন।
• আপনার স�ােনর �ুল-েবজড েহলথ্ েস�ারেক �ু ভয্াকিসন �দান করার অনু মিত িদেত পােরন।
• একিট ফামর্ািস পিরদশর্ন করুন। ফামর্ািস�রা এখন দু ই (2) বছর এবং তার েবিশ বয়সীেদর িটকা বা ভয্াকিসন
িদেত পােরন। আপনার �ানীয় ফামর্ািসর ফামর্ািসে�র সােথ আলাপ কের েজেন িনন, তারা িশশুেদর িটকা �দান
কেরন িকনা, এবং কত বছর বয়স েথেক। ফামর্ািসগুেলা ওয়াক-ইন, িবেকল এবং স�াহাে�র ঘ�ায় পিরেষবা �দান
কের।
একিট ি�িনক অথবা ফামর্ািস খুঁেজ েবর করেত, nyc.gov/health/map -িভিজট করুন, 311-এ েফান করুন অথবা “flu”
িলেখ েট�ট করুন 877877 না�াের।
যিদ আপনার েকান �� েথেক থােক অথবা আেরা তথয্ �েয়াজন হয়, তেব আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলু ন অথবা 311
না�াের েফান করুন।
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