ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଯୁବ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ (INYAS)
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INYAS କୋଭିଡ-୍ ୧୯ ଟିକା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ

୨୦୨୧

ିକ
ଟ

ା

କ ୋଭି ଡ୍-୧୯, ଟୀ ୋ ରଣ ଏବଂ ସୋଧୋରଣ ପ୍ରଶ୍ନ |
ଯଦିଓ କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ବର୍ତ୍ତମୋନ ବିଶ୍ୱକେ ବିଭିନ୍ନ େୋଷ୍ଟ୍ର କେ ହ୍ରୋସ ପୋଉ ଥିବୋେ ପେି ଲିଖ ିତ କେଉଛି।, ଏେି ଯୁଗେ ଭୟ
ଏବଂ ଅସ୍ଥିେତୋ ୁ ଦୂ େ େି ବୋ ପୋଇ ଟୀ
ଁ
ୋ େଣ କେଉଛି ଏ ମୋତ୍ର ପଦକେପ | ବିଭିନ୍ନ ୋେଣ ସେିତ କଯପେି ି ତ୍ୱେି ତ
ପେୀେଣ, େୋଜକନୈତି

ଏବଂ ଅଥତକନୈତି

ଦୃ ଷ୍ଟ୍ିକ ୋଣ ଏବଂ ବିକେଷଜ୍ଞ ତଥୋ ଅଣ-ବିକେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମିଶ୍ରତ
ି ମତ କେ

,କଲୋ ମୋକନ କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ଟି ୋ ପୋଇ ଁବେୁ ତ ଭୟଭୀତ | ଏେି ସକେେ କଲୋ ଙ୍କୁ ଟୀ ୋ ଗ୍ରେଣ େି ବୋକେ ବୋଧୋ ସୃଷ୍ଟ୍ି
େୁଛି, ଏବଂ ଭୋେତ ସେ ୋେ ଏେୋ ୁ ୋଯତୟ ୋେୀ େୁଥିବୋ ଜନସୋଧୋେଣଙ୍କ ଉକେେୟ କେ କ ୋବିଦ ଯୁଦ୍ଧ କେ ବିଫଳ
କେୋଇପୋେନ୍ତି। ଟି ୋ ୁ କରୋତ୍ସୋେିତ େି ବୋ ଏବଂ ସୋଧୋେଣ ଭୁଲ ଧୋେଣୋ ୁ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ୀ େଣ କଦବୋ ପୋଇ ଅକନ
ଁ
ଆଟି ିଲ୍
ଏବଂ ଡ ୁୟକମଣ୍ଟ୍ ଅଛି | ଆକମ, INYAS - ଯୁବ ବଗତ େ ଜ୍ଞୋନି ମୋନଙ୍କେ ଏ ଜୋତୀୟ ବିଜ୍ଞୋନ ଏ ୋକଡମୀ, ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ
ତିେିେ ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉର୍ତ୍େ ଆ ୋେକେ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ ବିେୁ ସଂଗ୍ରେ େି ବୋ ୁ ିଛି ରୟୋସ େି ଛୁ |

ପ୍ରଶ୍ନଗଡ
ୁ ି ନିମ୍ ନ ଭୋଗକର ବିଭକ୍ତ:
୧. କରୋନୋ ଜୀବୋଣୁ ଏବଂ କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ବିଷୟକର |
୨. ଟି ୋ ବିଷୟକର: ୋର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁ କ ୋଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପୋଦନ |
୩. ଟୀ ୋ ରଣ କପ୍ରୋକଟୋ ଲ୍ - ସୁରକ୍ଷୋ, ପୋର୍ଶ୍୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋ, ଏବଂ ୋର୍ଯ୍ୟ ୋରି ତୋ |
୪. ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ, କନୈତି ଏବଂ ଧୋ ି ଚିନ୍ତୋ |
୫. ଟୀ ୋ ରଣ ଏବଂ ଭବିଷୟତର ଟି ୋ କପୋଷ୍ଟ ରନ୍ତୁ |

କେୋନୋ ଭୋଇେସ୍ ଏବଂ କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ବିଷୟକେ |
୧ . କେୋନୋ ଜୀବୋଣୁ ଣ ଏବଂ ଏେୋ ଅନୟ ଜୀବୋଣୁ ଅକପେୋ ଅଧ ି େକ୍ତି େୋଳୀ?
କେୋନୋଭୋଇେସ୍ କେଉଛି ଜୀବୋଣୁଙ୍କେ ଏ କଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋେୋେ RNA ଦ୍ୱୋେୋ କଜକନଟି ୍ ସୋମଗ୍ରୀ ଭୋବକେ ବର୍ଣ୍ିତ ଏ
ଏନଭଲପ୍ ଅଛି | ‘ କେୋନୋ’ େବ୍ଦେ ଅଥତ କେଉଛି ମୁ ୁଟ ପେି ଏବଂ ଏେି ଭୋଇେସ୍ ପୃଷ୍ଟ୍ ଭୋଗେ ସଂେଚନୋ ପେି
ମୁ ୁଟେ ଉପସ୍ଥିତିେୁ ଆସିଥୋଏ |

କେୋନୋଭୋଇେସ୍ ପେି ବୋେେ ସଦସୟମୋନଙ୍କ ମଧ୍ୟକେ କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ିମ୍ବୋ SARS-

CoV-2 ଅନୟତମ |
କଯକତକବକଳ ଏେୋ

ୁମୋେୀତୋ ବିଷୟକେ ଆକସ, ଅନୟ ସମସ୍ତ ଭୋଇେସ୍ ତୁ ଳନୋକେ କ ୋଭି ଡ୍-୧୯

ୁ ଅଧ ି

େକ୍ତି େୋଳୀ ିମ୍ବୋ ଭୂତୋଣୁ କଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ େି ବୋ ଠି ୍ ନୁ କେ ଁ| ସଂକ୍ରମିତ ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ରତୟେ କଯୋଗୋକଯୋଗ ମୋଧ୍ୟମକେ ିମ୍ବୋ
ନି ଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥୋନକେ ବିସ୍ତୋେେ ଧୋେୋ ବିସ୍ତୋେ ୁ ତ୍ୱେୋନ୍ିତ
ି

େି ବିଶ୍ୱକେ ଅକନ

ଜୀବନ େେୋଇଲୋ | ସମ୍ଭୋବୟ

ବୋୟୁବୋେୀ ସଂକ୍ରମଣ ବିଷୟକେ ମଧ୍ୟ ଖବେ ଆସିଛି ଯୋେୋ ଏେି ଜୀବୋଣୁ ବିସ୍ତୋେ େି ବୋ ୁ ସେଜ େି ଥୋଏ | ଅତୀତେ
ମେୋମୋେୀ ତୁ ଳନୋକେ, କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ େ ଚତୁ େ ଏବଂ ଜଟିଳ ଯନ୍ତ୍ର କ ୌେଳ ଅଛି ଯୋେୋ ଏେୋେ ଦ୍ରୁତ ଗତିକେ ସୁବିଧୋ
େି ଛି | ପୁନେୁଦ୍ଧୋେ ପକେ ବିଭିନ୍ନ ର ୋେେ ଦୀର୍ତସ୍ଥୋୟୀ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ସମସୟୋ ସେିତ ମୃଦୁେୁ ଗମ୍ଭୀେ ମୃତୁୟ ପଯତୟନ୍ତ ରଭୋବ

େ କସ୍ପକ୍ଟ୍ ରମ ୍ ପେି ଲେିତ କେୋଇଛି | ମୃତୁୟ େୋେ ହ୍ରୋସ କେତୁ କଜକନଟି ୍ କମ ଅପ୍ େ ପେି ବର୍ତ୍ତନ କେତୁ କେୋଇପୋକେ,
ଯୋେୋ ମୁୟକଟସନ୍ ଭୋବକେ ଜଣୋେୁଣୋ, ଯୋେୋ ଜୀବୋଣୁଙ୍କୁ ଏେୋେ କେୋଷ୍ଟ୍ ସେିତ ଭଲ ଭୋବକେ ଖୋପ ଖୁଆଇବୋକେ
ସୋେୋଯୟ

େି ଥୋଏ,

ମ୍ ଭୋଇେୋଲ୍ ଟ୍

କେୋଇପୋକେ ଯୋେୋ ଅଧ ି ଭୋଇେୋଲ୍

େି ଥୋଏ ଏେି ପେି ବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଡୋକଟ୍ସନ୍ ଚକ୍ରକେ, ନୂ ତନ ପେି ବର୍ତ୍ତନ
ିମ୍ବୋ ଅଧ ି ମେଣୋତ୍ମ କେୋଇପୋକେ | ଟ୍ରୋନ୍ସମିସିବଲ୍ ଏବଂ ଏେିପେି ' କେୋଗ

ରତିକେୋଧ ତୋ' େୋସଲ କେବୋ ପୂବେ
ତ ୁ ଅଧ ି େୁ ଅଧ ି ମୋମଲୋେ ଚକ୍ର ୁ କନଇପୋକେ | କେୋଗ ରତିକେୋଧ

େକ୍ତି

େୋସଲ େି ବୋ ପୋଇ ଁ ନିଆଯୋଇଥିବୋ ସମୟ ପୂବୋତ ନୁ ମୋନକଯୋଗୟ ନୁ କେ,ଁ ସଙ୍କଟ ୁ ଭଲ ଭୋବକେ ପେି ଚୋଳନୋ େି ବୋ
ପୋଇ ଁଚି ିତ୍ସୋ ବୟବସ୍ଥୋ ଉପଲବ୍ଧ କେବୋ ଜେୁେୀ ଅକଟ |

୨. କେୋଗ ରତିକେୋଧ େକ୍ତି ଣ?
କେୋଗ ରତିକେୋଧ େକ୍ତି ଏ କେୋଗେୁ ସୁେେୋ ଅକଟ ୋେଣ ସଂକ୍ରମଣ ରତି ବେୁ ସଂଖୟ ଜନସଂଖୟୋକେ ବି େିତ
କେୋଇଥିଲୋ |

ଟି ୋ ବିଷୟକେ: ୋଯତୟ, ଅନୁ କମୋଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପୋଦନ |
୩. ଟି ୋ ିପେି ୋମ କେ?
ଟି ୋ କେଉଛି ଏ କଜୈବି ରସ୍ତୁ ତି ଏବଂ କସମୋକନ କେୋଗ ରତିକେୋଧ ରଣୋଳୀ ୁ ଏ କେୋଗ ଚିହ୍ନିବୋ, ମକନେଖିବୋ
ଏବଂ ନଷ୍ଟ୍ େି ବୋକେ ସୋେୋଯୟ େି

ୋଯତୟ େନ୍ତି | ଏେୋ କେୋଗ ରତିକେୋଧ ରଣୋଳୀ ୁ ବିକଦେୀ ଭୋବକେ ମକନ

େଖିବୋ ଏବଂ ଭବିଷୟତକେ ରତିେେୋ କେତ୍ରକେ ରମୁଖ ରତିେେୋ ରଭୋବ (T & B କ ୋଷ) ମୋଧ୍ୟମକେ ଚିହ୍ନିବୋ ପୋଇ ଁ
ତୋଲି ମ ଦିଆଯୋଇ ଥୋଏ | ସୋଇକଟୋଟକ୍ସି ୍ ଟି କ ୋଷ ବୋ ବି କ ୋଷ ଦ୍ୱୋେୋ ଉତ୍ପୋଦିତ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏଠୋକେ ପୋକଥୋକଜନ
ିମ୍ବୋ ପୋକଥୋକଜନ ସଂକ୍ରମିତ କ ୋଷ ନଷ୍ଟ୍ କେବୋ ସେିତ ଉତ୍ପୋଦିତ କମକମୋେୀ କ ୋଷଗୁଡି
ସ୍ମତ
ୃ ିକେ ଦୀର୍ତ ସମୟ ଧେି ପୋକଥୋକଜନ ୁ ମକନ େଖିବୋକେ ସୋେୋଯୟ

କେୋଗ ରତିକେୋଧ

େନ୍ତି ଏବଂ ପୁନବତୋେ ସଂକ୍ରମଣ

ୁ

କେୋ ିବୋକେ ଏେିପେି , ଟି ୋ ଆଣ୍ଟିବଡି େ ଉତ୍ପୋଦନ ମୋଧ୍ୟମକେ ଉଭୟ ଙ୍କୁ ତତେଣୋତ୍ ସୁେେୋ ରଦୋନ େି ବୋ ସେିତ
ଇମୁୟକନୋକଲୋଜି ୋଲ୍ କମକମୋେୀ ୁ ବୋେୋେ େି ଦୀର୍ତ ୋଳୀନ ରତିେେୋ େି ଥୋଏ |

୪. ବି ୋେ ଠୋେୁ ଆେମ୍ଭ େି ଟି ୋ ଅନୁ କମୋଦନ ପଯତୟନ୍ତ ପଯତୟୋୟ ଣ ? ଭୋେତକେ ଅନୁ କମୋଦନ ସ୍ଥିତି ଣ ?
ତିକନୋଟି ପଯତୟୋୟ ମୋଧ୍ୟମକେ ଟି ୋ ବି େିତ

େୋଯୋଏ - ରଥମ ପଯତୟୋୟ,କଯଉଠୋକେ
ଁ
ସୁେେୋ ଏବଂ କଡୋଜ ପୋଇ ଁ

ପେୀେୋ େୋଯିବ | ଦ୍ୱିତୀୟ ପଯତୟୋୟ ବିସ୍ତୋେି ତ ସୁେେୋ ପେୀେଣ ଏବଂ ବୃ େତ ଆ ୋେେ ଫଳରଦତୋ ପେୀେୋ ପୋଇ ଁ
ପଯତୟୋୟ 3 ଉପକେ ଧ୍ୟୋନ କଦଇଥୋଏ | ତିକନୋଟି ପଯତୟୋୟ ସମୋପ୍ତ କେବୋ ପକେ, ନିେୋପର୍ତ୍ୋ ଏବଂ
ପେୀେଣ ଉପକେ

ଡୋ ବିକେଷଣ ଏବଂ ତଥୟ ଉପକେ ଆଧୋେ

େି ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ୋଯତୟ ୋେି ତୋ

ର୍ତ୍ତୃପେଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ଟି ୋ

ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଲୋଇକସନ୍ସ ରଦୋନ େୋଯିବ। ନିୟୋମ ସଂସ୍ଥୋଗୁଡି େ ଅନୁ କମୋଦନ ଏବଂ କ୍ଟିିୟେୋନ୍ସ ପୋଇବୋ ପକେ
କ ୌଣଷି କଦେକେ ଟୀ ୋ ରଚଳନ

େୋଯୋଏ | ଭୋେତକେ, ବର୍ତ୍ତମୋନ ୨ ଟି ଟି ୋ (କ ୋଭି େଲ୍
ି ଡ ଏବଂ କ ୋଭୋକ୍ସିନ୍)

କବେଚ୍ଛୋକସବୀମୋନଙ୍କ ସେମତି ପକେ ଜେୁେୀ ୋଳୀନ ବୟବେୋେ ରୋଧ ି େଣକେ ବୟବେୃ ତ କେଉଛି | ଉଭୟ ଟି ୋ

ରବଳ ଥଣ୍ଡୋ ତୋପମୋତ୍ରୋ କେ େଖୋଯୋଏ।

େୃଙ୍ଖଳୋେ ଆବେୟ ତୋ ନୋେି ଁ ଏବଂ କସଥିପୋଇ ଁ ବେୁ ରତିକେୋପଣ

ୋଯତୟକ୍ରମକେ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ |

୫. କ କତ ଟି ୋ ଅନୁ କମୋଦିତ ଏବଂ କ ଉ ଁପଯତୟୋୟକେ ଅଛି?
ଅଗ୍ରଣୀ ଟି ୋ ବିଷୟକେ ସବିକେଷ ବିବେଣୀ ଯୋେୋ ପଯତୟୋୟ 3 ସମୋପ୍ତ େି ଛି |
ଟି ୋ
ବି ୋେ ୋେୀ
ୋଯତୟେ ର ୃତି |
କ ୋଭି େଲ୍
ି ଡ|

ଅକ୍ସକଫୋଡତ-ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କଜକନ ୋ |
(କସେମ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ିଚୁ ୟଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱୋେୋ ଉତ୍ପୋଦନ)
ଏ େିମ୍ପୋଞ୍ଜି ଆକଡକନୋଭୋଇେସ୍ େ ପେି ବର୍ତ୍ି ତ ସଂସ୍କେଣ, ଯୋେୋ ChAdOx1 / AZD1222 ଭୋବକେ ଜଣୋେୁଣୋ |

ଫୋଇଜେ
Pfizer-BioNTech |
mRNA (ଲି ପିଡ ନୋକନୋ-ପୋଟି ଲ୍ସକେ ଆବୃ ତ)
ମଡନତୋ |
ମୋସୋଚୁ କସଟ୍-ସ NIH |
mRNA1273
କ ୋଭୋକ୍ସିନ୍ |
ଭେତ ବୋକୟୋକଟ ୍, ନୟୋସନୋଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ିଚୁ ୟଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଇକେୋକଲୋଜି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍
େି ସର୍ଚ୍ତ (ଆଇସିଏମ୍ଆେ)
ନିଷ୍କ୍ରିୟ କେୋନୋଭୋଇେସ୍ (େୋସୋୟନି - ବିଟୋ-କରୋପିଓଲୋକକ୍ଟ୍ୋନ ସେିତ ଚି ିତ୍ସୋ େି )
ସ୍ପଟ
ୁ ନି ୍ ଭି

ୋଉନସିଲ୍ ଫେ୍ କମଡି ୋଲ୍

(ଗୋମ-କ ୋଭି ଡ୍-ଭୟୋ ୍)
ଗମୋଲି ଆ ଗକବଷଣୋ ରତିଷ୍ୋଠ ନ (Russian ଷେ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ)
ଆକଡକନୋ ଜୀବୋଣୁ (Ad26 ଏବଂ Ad5) ଭି ତକେ ଦୁ ଇଥେ ଷ୍ଟ୍ରୋକଣ୍ଡଡ୍ DNA |
ନଭୋଇକଡସିଆ |
(Ad5-nCoV)
ୋନସିକନୋ ବୋକୟୋକଲୋଜିକ୍ସ, ଚୀନ୍ |
Ad5 ଆକଡକନୋ ଭୋଇେସ୍ ଆଧୋେି ତ |
BBIBP-CorV |
କବଜିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ିଚୁ ୟଟ୍ ଅଫ୍ ବୋକୟୋକଲୋଜି ୋଲ୍ ରଡକ୍ଟ୍ (ସିକନୋଫୋେମ୍, ଚୀନ୍ ଦ୍ୱୋେୋ ଉତ୍ପୋଦିତ)
ନିଷ୍କ୍ରିୟ କେୋନୋଭୋଇେସ୍ ଟି ୋ |
ବୋକୟୋକଲୋଜି ୋଲ ଇ, ୟୋଡିଲୋ କେଲଥ କ ୟୋେ ଏବଂ କଜକନୋଭୋ ପେି ଅନୟ ଭୋେତୀୟ ମ୍ପୋନୀଗୁଡି ମଧ୍ୟ ଟି ୋ
ବି ୋେେ ଉନ୍ନତ ପଯତୟୋୟକେ ଅଛନ୍ତି।
୬. କ ଉ ଁଟି ୋ ବୋଛିକବ ଏବଂ ିଏ ରୋଥମି ତୋ ପୋଇକବ?
ଭୋେତକେ, ବର୍ତ୍ତମୋନ ଆମ ପୋଖକେ କ ବଳ ଦୁ ଇଟି ଟି ୋ (କ ୋଭି େଲ୍
ି ଡ ଏବଂ କ ୋଭୋକ୍ସିନ୍) ସୋଧୋେଣ ବୟବେୋେ ପୋଇ ଁ
ଉପଲବ୍ଧ | ଅଧ ି ୋଂେ ଟୀ ୋ େଣ କ ନ୍ଦ୍ରକେ କଗୋଟିଏ ବୋ ଅନୟଟି ଅଛି | ଆକମ ଉପଲବ୍ଧ ୁ ଗ୍ରେଣ େି ପୋେି ବୋ, ିମ୍ବୋ
ଅନୟ ଏ କମୋଡ ପୋଇ ଅକପେୋ
ଁ
େି ପୋେି ବୋ | ସୋଧୋେଣ ଜନତୋଙ୍କ ପୋଇ ଆମେ
ଁ
ଏ ୋଧ ି ବି ଳ୍ପ େେିବୋ ପୂବେ
ତ ୁ ଏେୋ
ଅଧ ି ସମୟ କନବ | ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମୋନ ମୂଲୟ ଏ ଚିନ୍ତୋେ ବିଷୟ ନୁ କେ,ଁ ଟି ୋ ର ୋେ (RNA ିମ୍ବୋ DNA ପେି ) ତଥୋ
ଏେୋେ ତିଆେି (ସ୍ୱକଦେୀ ିମ୍ବୋ ବିକଦେୀ) ଭବିଷୟତକେ ମୂଲୟ ଉପକେ ରଭୋବ ପ ୋଇବ |
ରୋଥମି ତୋ ତୋଲି ୋକେ, ଭୋେତ ସେ ୋେ ରୋୟ ୩୦ କ ୋଟି କଲୋ ଙ୍କୁ ଚୟନ

େି ଛନ୍ତି, ଯୋେୋ ୁ କ ୋଭି ଡ୍-୧୯

ଟୀ ୋ େଣ ୋଯତୟକ୍ରମ ପୋଇ ଁ“ରୋଥମି ଜନସଂଖୟୋ କଗୋଷ୍ଠୀ ୁେୋଯୋଏ | କସମୋକନ ରୋୟ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ େନ୍ତି |
• ଉଭୟ ସେ ୋେୀ ଏବଂ କବସେ ୋେୀ କେତ୍ରେୁ ୧ କ ୋଟି ସ୍ୱୋସ୍ଥୟକସବୋ ମତଚୋେୀ |
• ପୋଖୋପୋଖି 2 କ ୋଟି ଫ୍ରଣ୍ଟଲୋଇନ ମତଚୋେୀ କଯପେି ି ସୁେେୋ ବୟକ୍ତି ଏବଂ ଅତୟୋବେୟ କସବୋକେ ଜଡିତ ବୟକ୍ତି |
• ରୋୟ 27 କ ୋଟି ରୋଥମି ତୋ ବୟସ କଗୋଷ୍ଠୀ (<୫୦ ବଷତ ପୁେୁଣୋ ଏବଂ ସେ-ଅସୁସ୍ଥତୋ ସେିତ) |

ଟୀ ୋ େଣ କରୋକଟୋ ଲ୍ - ସୁେେୋ, ପୋଶ୍ୱତ ରତିକ୍ରିୟୋ ଏବଂ ୋଯତୟ ୋେି ତୋ |
୭. ିପେି ଟି ୋ ଦିଆଯିବ? ରକ୍ରିୟୋ ଣ ?

ସେ ୋେୀ ଏବଂ କବସେ ୋେୀ କ ନ୍ଦ୍ର ମୋଧ୍ୟମକେ ତୋଲି ମରୋପ୍ତ

ମତଚୋେୀ (ଡୋକ୍ତେ, ଦନ୍ତ ଚି ିତ୍ସ , ନସତ ଏବଂ

ପୋେୋକମଡିକ୍ସ ପେି ) ରତିଦିନ ସବତୋଧ ି ୧୦୦ ଟୀ ୋ େଣ ସେିତ ଟି ୋ ନିକୟୋଜିତ େୋଯିବ। ଟୀ ୋ େଣ େି ବୋ ୁ
କେକଲ କ ୋବିଦ ଭୟୋକ୍ସିନ୍ ଇକଣ୍ଟଲି କଜନ୍ସ କନଟୱୋ ତ (କ ୋ-ଡବ୍ ଲୁ) କମୋବୋଇଲ୍ ଆପକେ ପଞ୍ଜି େଣ େି ବୋ ୁ ପଡିବ |
ପଞ୍ଜୀ ୃତ କମୋବୋଇଲ୍ ନମ୍ବେ ମୋଧ୍ୟମକେ କଯୋଗୟ େିତୋଧ ି ୋେୀମୋନଙ୍କୁ ଟୀ ୋ େଣ କ ନ୍ଦ୍ର, ନିଦ୍ଧୋତ େି ତ ସମୟ ଏବଂ
ତୋେି ଖ ବିଷୟକେ ଅବଗତ େୋଯିବ। ଟୀ ୋ େଣ କ ନ୍ଦ୍ର ୁ ଟୀ ୋ େଣ ପକେ ଛୋଡିବୋ ପୂବେ
ତ ୁ 30 ମିନିଟ୍ ଅକପେୋ
େି ବୋ ୁ ପଡିବ |
ଫକଟୋ ସେିତ ଆଇଡି ୋଡତ (ଆଧୋେ ୋଡତ / ଡ୍ରୋଇଭି ଂ ଲୋଇକସନ୍ସ / ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ବୀମୋ ସ୍ମୋଟତ ୋଡତ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ / ମେୋତ୍ମୋ
ଗୋନ୍ଧୀ ଜୋତୀୟ ଗ୍ରୋମୀଣ, କେୋଜଗୋେ ଗୟୋକେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ୍ (MGNREGA), ଚୋ ିେି ୋଡତ / ସୋଂସଦ / ବିଧୋୟ / MLCs /
PAN ୁ ଦିଆଯୋଇଥିବୋ ସେ ୋେୀ ପେି ଚୟ ପତ୍ର ବୟୋଙ୍କ / ଡୋ ର୍େ / ପୋସକପୋଟତ / କପନ୍ସନ୍ ଡ ୁୟକମଣ୍ଟ / କସବୋ
ପେି ଚୟ

ୋଡତ (ଫକଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ସେିତ) ରଦୋନ େୋଯୋଇଥିବୋ

ୋଡତ / ପୋସବୁ ୍ ଗୁଡି କ ନ୍ଦ୍ରୀୟ / େୋଜୟ ସେ ୋେଙ୍କ

ମତଚୋେୀ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋେୋ ମତଚୋେୀଙ୍କୁ ରଦୋନ େୋଯୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀ େଣ ଏବଂ ଟୀ ୋ େଣ ସମୟକେ ଉତ୍ପୋଦିତ କେବ |

୮. ଟି ୋ େୁଖଲ
ି ୋ ଚୋଲି ବୋ ଣ ?
େୁଖ ିଲୋ ଚୋଲି ବୋ କେଉଛି ସମସ୍ତ େୋଜୟ ତଥୋ ୟୁନିଅନ୍ ଅଞ୍ଚଳ (UT) ମଧ୍ୟକେ ଚୋଲି ଥ ିବୋ ଟି ୋ ରୋଥତୀଙ୍କ ଏ
ରତିକେୋପଣ ରକ୍ରିୟୋ, କ ୋ-ୱୋଇନ୍ ଆପ୍ େ

ୋଯତୟେମତୋ ୁ ଆ ଳନ

ମ ୍

େି ବୋ, ସମ୍ଭୋବୟ କେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରକୟୋଗ

ସମସୟୋଗୁଡି (କଷ୍ଟ୍ୋକେଜ୍, କଯୋଗୋଣ ପେି ) ବ୍ ଲୁ ରିଣ୍ଟ ରସ୍ତୁ ତିେ େି ବୋ ଏବଂ କଯୋଜନୋ େି ବୋ | ର ୃତ ୋଯତୟ ୋେି ତୋ
ପୋଇ ଁ ଲଜିଷ୍ଟ୍ିକ୍ସ | େୁଖଲ
ି ୋ ଅବସ୍ଥୋକେ, ଏ

ଟି ୋ , ଟି ୋ େିତୋଧ ି ୋେୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକେ ଅଧ ି ୋଂେ ନିେିଷ୍ଟ୍ ଟି ୋ କ ନ୍ଦ୍ରେ

ମତଚୋେୀ ତଥୋ କବେଚ୍ଛୋକସବୀ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ କସବୋ ମତଚୋେୀ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ | େୁଖ ିଲୋ ଚୋଲି ବୋ ସମୟକେ, ରକତୟ ନିେିଷ୍ଟ୍ ଟି ୋ
କ ନ୍ଦ୍ର କସମୋନଙ୍କେ ID

ୋଡତ, ଯୋଞ୍ଚ, ମ ୍ ଟୀ ୋ େଣ ଏବଂ ଟି ୋ ପେବର୍ତ୍ତୀ ପଯତୟକବେଣ ସେିତ କ ୋୱିନ୍

ଡୋଟୋକବସକେ ପେୀେୋ େିତୋଧ ି ୋେୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀ େଣ େି ବୋ ଠୋେୁ ରତିକେୋପଣ କରୋକଟୋ ଲ୍ ରତି ପଦକେପ ଗ୍ରେଣ
େି ବୋ ଉଚିତ୍ |
୯. କ ୋ-ୱିନ ଣ?

କ ୋ-ୱିନ୍ କେଉଛି ଏ କମୋବୋଇଲ୍ ଆଟିକି ସନ୍ ଯୋେୋ କଟି କଷ୍ଟ୍ୋେେୁ ଉପଲବ୍ଧ କେବ | ଏେୋ କେଉଛି ବିଶ୍ୱ େ ରଥମ,
ଡିଜିଟୋଲ୍ , କେଷ ପଯତୟନ୍ତ, ଟି ୋ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପେି ଚୋଳନୋ ବୟବସ୍ଥୋ |

ଏଥିକେ େିତୋଧ ି ୋେୀ ପଞ୍ଜୀ େଣ,

ରୋମୋଣି ି େଣ, ଡ ୁୟକମଣ୍ଟ ଯୋଞ୍ଚ, ଅଧ ିକବେନ ଆବଣ୍ଟନ, AEFI (ରତିକେୋପଣ ପକେ ରତି ୂଳ ର୍ଟଣୋ) େି କପୋଟତ ଏବଂ
ରମୋଣପତ୍ର ଉତ୍ପୋଦନ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ | ଏେୋ ବର୍ତ୍ତମୋନ ରି-ରଡକ୍ଟ୍ ପଯତୟୋୟକେ ଏବଂ େୁଖ ିଲୋ ଚୋଲି ବୋ ସମୟକେ ୋଯତୟେମ
ସମ୍ଭୋବୟତୋ େ ବିକେଷଣକେ ଅଛି | ନୟୋସନୋଲ ଡିଜିଟୋଲ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ମିେନେ ଏ ଅଂେ ଭୋବକେ ଏ କ ୋ-ୱିନ କପୋଟତୋଲ
ମଧ୍ୟ ବି େିତ େୋଯୋଇଛି, ଯୋେୋ ଆଇସିଏମଆେ, ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମୋନ ଭୋେତ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଏକଜନ୍ିେ
ସ
ତଥୟ ୁ ଏ ତ୍ର େି ଥୋଏ |

୧୦. ଯଦି ମ ଁୁ କ ୌଣଷି ସୁକଯୋଗ ଦ୍ୱୋେୋ ରୋଥମି ତୋ ବଗତକେ ପକଡ, କତକବ ମ ଁୁ ିପେି ଉପଯୁକ୍ତ ଟୀ ୋ େଣ ର୍ତ୍ତୃପେଙ୍କ
ସେିତ କଯୋଗୋକଯୋଗ େି ବି?
ଏେୋ କମୋବୋଇଲ୍ ଆପ୍ ‘କ ୋ-ୱିନ ମୋଧ୍ୟମକେ ପେି ଚୋଳିତ କେବ, ଯୋେୋ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିବେଣୀ ଉପକେ ଆଧୋେ

େି

ଆପଣଙ୍କ ରୋଥମି ତୋ ୁ କଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ େି ବ |
୧୧. ଭୋେତକେ କ ୋବିଦ ଟି ୋ ୁ +୨ େୁ +୮ ଡିଗ୍ରୀ କସଲସିୟସ ସଂେେଣ

େି ବୋ ଏବଂ ଆବେୟ

ତୋପମୋତ୍ରୋକେ

ପେି ବେନ େି ବୋେ େମତୋ ଅଛି ?ି
େ ଁ 26 ମିଲିୟନେୁ ଅଧ ି ନବଜୋତ େିେ ୁ ଏବଂ ୨୯ ନିୟୁତ ଗଭତବତୀ ମେିଳୋଙ୍କ ଟୀ ୋ େଣ ଆବେୟ ତୋ ୁ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ିକେ
େଖି ଭୋେତ ବିଶ୍ୱେ ସବତବୃେତ ରତିକେୋପଣ ୋଯତୟକ୍ରମ ଚଳୋଇଥୋଏ। କଦେେ ବୃ େତ ଏବଂ ବିବିଧ ଜନସଂଖୟୋ ୁ ପୂେଣ
େି ବୋ ପୋଇ ଁ ୋଯତୟକ୍ରମ ରଣୋଳୀଗୁଡି ରଭୋବେୋଳୀ / ସଜ୍ଜିତ କେଉଛି | ସୋଧୋେଣ କେଫ୍ରିଜକେକଜସନ୍ ତୋପମୋତ୍ରୋକେ
ସଂେେଣ ଏବଂ ପେି ବେନ (+୨ େୁ +୮ ଡିଗ୍ରୀ କସଲସିୟସ୍) ଏ

ସୀମିତ

ୋେ

ନୁ କେ ଁ | ଆେୁ େି ମଧ୍ୟ, କସେମ୍

ଇନଷ୍ଟ୍ିଚୁ ୟଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ GAVI ଏବଂ ବିଲ୍ ଏବଂ କମଲି ଣ୍ଡୋ କଗଟ୍ସ ଫୋଉକଣ୍ଡସନ ସେିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିର୍ତ୍
କଦେମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁଟି ୋ ଉତ୍ପୋଦନ ତଥୋ ବିତେଣ ପୋଇ ଁସେଭୋଗୀ କେୋଇଥିଲୋ |

୧୨. ପେୋମେିତ ମୋତ୍ରୋ ଏବଂ ୋଯତୟସୂଚୀ ଣ? ଯଦି ଏ ୋଧ ି କଡୋଜ, କସଗୁଡି ସମୋନ ଏବଂ ଯଦି କ ବଳ କଗୋଟିଏ
କଡୋଜ ନିଆଯୋଏ କତକବ ଣ କେବ?
ଟୀ ୋ େଣ

ୋଯତୟସୂଚୀ ଅନୁ ଯୋୟୀ, ଦୁ ଇଟି କଡୋଜ ୁ ୨୧-୨୮ ଦିନ ବୟବଧୋନକେ ଦିଆଯୋଏ (ଟି ୋ ର ୋେ ଉପକେ

ନିଭେ
ତ
େି ) | କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ଟି ୋ େ ଉପଯୁକ୍ତ ମୋତ୍ରୋ ପୋଇବୋ ଉପକେ; େିତୋଧ ି ୋେୀ କସମୋନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀ ୃତ କମୋବୋଇଲ୍
ନମ୍ବେକେ SMS ପୋଇକବ | ସମସ୍ତ କଡୋଜ ଟି ୋ ଦିଆଯିବୋ ପକେ େିତୋଧ ି ୋେୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀ ୃତ କମୋବୋଇଲ୍ ନମ୍ବେ ୁ ଏ
QR କ ୋଡ୍ ଆଧୋେି ତ ରମୋଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଠୋଯିବ | ଅଧ ି ୋଂେ ଟି ୋ, ସମୋନ ମୋତ୍ରୋ ଦୁ ଇଥେ ଦିଆଯିବ | ଅବେୟ,
ସ୍ପଟ୍
ୁ ି ନ ୍- ଭି ଟି ୋ ଉଭୟ କଭକ୍ଟ୍େ ଭୋଇେସ୍ ଭୋବକେ ଥୋଏ, କତଣୁ ଏେୋେ ମୋତ୍ରୋ ୧ ଏବଂ ୨ ଭୋବକେ ଚିହ୍ନତ
ି କେବ |
କ ୋଭି େଲ୍
ି ଡ ଟି ୋ ମଧ୍ୟ ରଥମ କଡୋଜ ସେିତ ଅଧୋ କଡୋଜ୍ ଭୋବକେ ବୋେୋେି ପୋକେ | ଅବେୟ, ବୟବେୃ ତ ମୁଖୟ ଆଣ୍ଟିକଜନ୍
ସମୋନ |
ଏ

ମୋତ୍ରୋ କ ବଳ ଆଂେି ସୁେେୋ ରଦୋନ େି ପୋେି ବ (୬୦-୮୦%) ଏବଂ ଏେୋ ଯକଥଷ୍ଟ୍ ସମୟ ଧେି େେିପୋକେ

ନୋେି ଁ | କତଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ସୁେେୋ ପୋଇ ଁ ପେୋମେିତ ବୟବଧୋନକେ ଦୁ ଇଟି ମୋତ୍ରୋ ଗ୍ରେଣ
ତୋେି ଖକେ ଯଦି କ େି ଦ୍ୱିତୀୟ କଡୋଜ ୁ ଭୁଲି ଯୋଆନ୍ତି

େୋଯିବୋ ଆବେୟ | ନିେିଷ୍ଟ୍

ିମ୍ବୋ ଅସମଥତ େୁ ଅନ୍ତି, କତକବ ଏେୋ ୁ ନି ଟତମ ସମ୍ଭୋବୟ

ତୋେି ଖକେ ନିଆଯୋଇପୋକେ ଏବଂ ରଥମ କଡୋଜେ ପୁନେୋବୃ ର୍ତ୍ି େି ବୋେ କ ୌଣଷି ଆବେୟ ତୋ ନୋେି |ଁ
୧୩. ପୁନେୁଦ୍ଧୋେ କେୋଇଥିବୋ କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ପୋଇ ଁ ଟୀ ୋ େଣ ଆବେୟ
ଟିୋଜମୋ ଗ୍ରେଣ େି ଥବ
ି ୋ ବୟକ୍ତି ଙ୍କୁ ଏେୋ ଦିଆଯୋଇପୋେି ବ ?ି

ି? କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ପୋଇ ଁ ଚି ିତ୍ସୋ ଭୋବକେ

ରୋ ୃତି କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ ପକେ ବି େିତ ରତିେେୋ ସଂକ୍ରମଣେ ଗମ୍ଭୀେତୋ ଉପକେ ନିଭେ
ତ
କେ | ଏେିପେି ,
କଯଉମୋକନ
ଁ
ସୋମୋନୟ ସଂକ୍ରମଣ େି ଥକି ଲ କସମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ ସୁେେୋ ନିଶ୍ଚିତ କେୋଇନଥୋନ୍ତୋ | ତଥୋ ଟିୋଜୋକେ ଆଣ୍ଟି
କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ଆଣ୍ଟିବଡି ଥୋଏ ଯୋେୋ ଚି ିତ୍ସୋ ପୋଇ ଁ ବୟବେୃ ତ କେୋଇଛି | କଯଉମୋକନ
ଁ
ରୋ ୃତି ଭୋବକେ ପୁନେୁଦ୍ଧୋେ
କେୋଇଥିକଲ ିମ୍ବୋ ଟିୋଜମୋ ଚି ିତ୍ସୋ ଦ୍େୋେୋ,

ରୋେମ୍ଭି ପଯତୟୋୟକେ ଟି ୋ ଆବେୟ କେୋଇନପୋକେ |

ିନ୍ତୁ ଟିୋଜମୋ

କ ବଳ ପୁନେୁଦ୍ଧୋେ ରକ୍ରିୟୋକେ ସୋେୋଯୟ େି ବୋ ପୋଇ ଅସ୍ଥୋୟୀ
ଁ
ଆଣ୍ଟିବଡି କଯୋଗୋଇଥୋଏ ଏବଂ ଦୀର୍ତ ୋଳୀନ ରତିକେୋଧ
ପୋଇ ଁ ରତିକେୋପଣ ସ୍ମତ
ୃ ି ରଦୋନ କେ ନୋେି ଁ| ଏେିପେି , ଟିୋଜମୋ ଚି ିତ୍ସୋ ସେିତ ଏବଂ ବିନୋ ପୁନେୁଦ୍ଧୋେ କେୋଇଥିବୋ
ଉଭୟ କଶ୍ରଣୀଗୁଡି ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ତ ୋଳୀନ ସୁେେୋ ନିଶ୍ଚିତ େି ବୋ ୁ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକେ ଟୀ ୋ େଣ େି ବୋ ଉଚିତ୍ |
୧୪. ଗଭତବତୀ ମେିଳୋ, ସ୍ତନୟପୋନ େୋଉଥିବୋ ମୋ ଏବଂ ମଧୁକମେ କେୋଗୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଟି ୋ ସୁେେିତ ି?
ଗଭତବତୀ ମେିଳୋ ଏବଂ ସ୍ତନୟପୋନ

େୋଉଥିବୋ ମୋଆମୋନଙ୍କ ବିଷୟକେ, ଏପଯତୟନ୍ତ ଟୀ ୋ େଣ ଗ୍ରେଣ

ପେୋମେତ ଦିଆଯୋଇ ନୋେି ଁ ୋେଣ କସଗୁଡି

ଏପେି କେତ୍ରକେ ପେୀେୋ

େି ବୋ ୁ

େୋଯୋଇ ନୋେି ଁ | ଏେିପେି ସିଡିସି (କେୋଗ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ରତିକେୋଧ କ ନ୍ଦ୍ର) ଏେି କଗୋଷ୍ଠୀ ୁ ଟି ୋ କଦବୋ ବିେୁଦ୍ଧକେ ପେୋମେତ କଦଇଛି ଏବଂ ଗୁଳି ପକେ ଦୁ ଇ ମୋସ
ପଯତୟନ୍ତ ଗଭତବତୀ ନକେବୋ ୁ ବ୍ରିକଟନ ର୍ତ୍ତୃପେ ମଧ୍ୟ ପେୋମେତ କଦଇଛନ୍ତି। କଯକେତୁ ବର୍ତ୍ତମୋନ ପଯତୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ଟି ୋ
ଜୀବନ୍ତ ଟି ୋ ନୁ କେ,ଁ ଅଜୋଣତକେ ଦିଆଗକଲ ଏେୋ ୁ କନଇ କ ୌଣଷି ଅସୁବିଧୋ ସୃଷ୍ଟ୍ି େି ବୋ ଉଚିତ୍ ନୁ କେ |ଁ
ିନ୍ତୁ ମଧୁକମେ କେୋଗୀଙ୍କ କେତ୍ରକେ ଏେୋ ନିେୋପଦ ଏବଂ ରୋଥମି
ଦିଆଯୋଇଛି

ଭୋବକେ ଟୀ ୋ େଣ

ୋେଣ ମଧୁକମେ ଏବଂ କ ୋବିଦ ପେି ଭୟଙ୍କେ କେୋଗ ପୋଇ ଁ ଏ

େି ବୋ ୁ ପେୋମେତ

ରତିଷ୍ିତ
ଠ ବିପଦ

ୋେଣ େେିଛି।

ଟୀ ୋ େଣ େି ବୋ ଏ ପସେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ କବେଚ୍ଛୋ ୃତ, ିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋବକେ ପେୋମେତଦୋୟ |
୧୫. କ ଉ ବୟସେ
ଁ
ପିଲୋମୋନଙ୍କୁ ଟୀ ୋ େଣ େୋଯୋଇପୋେି ? ବୟସ୍କ ମୋନଙ୍କ ସେିତ କସମୋନଙ୍କୁ ଅଧ ି

ି ମ୍ କଡୋଜ

ଦିଆଯିବୋ ଉଚିତ୍?
ବର୍ତ୍ତମୋନ ପଯତୟନ୍ତ କ ବଳ ବୟସ୍କମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ (୧୮ େୁ ଅଧ ି ) ପେୀେୋ ଚୋଲି ଥବ
ି ୋକବକଳ ପିଲୋମୋନଙ୍କ ପୋଇ ଁ (୧୨ େୁ
ଅଧ ି ) ପେୀେୋ ମଧ୍ୟ ଆେମ୍ଭ କେୋଇଛି | କଛୋଟ ପିଲୋ ଏବଂ େିେମ
ୁ ୋନଙ୍କ ଉପକେ େୋଯୋଇଥିବୋ ପେୀେଣ ପକେ େି ଁ
କଡୋଜ ସ୍ଥିେ େୋଯିବ | ଏେିପେି , ପିଲୋମୋନଙ୍କେ ଟୀ ୋ େଣ ସଫଳ ପେୀେଣ ଫଳୋଫଳେ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ େୁ ଏ |
୧୬. ଏେୋ ରତିକେୋପିତ ବୟକ୍ତି ବିକେଷଙ୍କୁ ଦିଆଯୋଇପୋେି ବ ?ି
mRNA ଟି ୋ ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟି ୋ ନିେୋପଦ ଅକଟ | କ ୋଭି େଲ୍
ି ଡ ଏବଂ ସ୍ପଟ
ୁ ନି ୍-ଭି ଆକଡକନୋଭୋଇେସ୍ କଭକ୍ଟ୍େ ଟି ୋ
ମଧ୍ୟ ନିେୋପଦ

ୋେଣ କସମୋକନ ଭୋଇେୋଲ୍ କଭକ୍ଟ୍େ ଟି ୋ େ ନ ଲ

େୁନୋେୋନ୍ତି
ଁ । ଜୀବନ୍ତ ଟି ୋ ଏବଂ ଭୋଇେୋଲ୍

କଭକ୍ଟ୍େ ଟି ୋ ନ ଲ ୁ ଏଡୋଇବୋ ୁ ପଡିବ |
୧୭. ଟି ୋ କନବୋ ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳ

?ି ଯଦି ଏ ପସେ ଦିଆଯୋଏ, କତକବ କ ଉଟିଁ କନବୋ ଉଚିତ୍?

ଅଧ ି ୋଂେ କଦେକେ ଏେୋ ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳ କେବ ନୋେି |ଁ ପସେ ତୁ ମେ ଅକଟ | ସମ୍ପ୍ରତି କ ବଳ ଦୁ ଇଟି ବି ଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ
ଏବଂ କତଣୁ ଟୀ ୋ େଣ କ ନ୍ଦ୍ରଗୁଡି କେ କ ୌଣଷି ବି ଳ୍ପ ନୋେି ଁ | ସ ୋେୋତ୍ମ ଭୋବିବୋ ବୁ ଦ୍ଧିମୋନ କେୋଇପୋକେ କଯ
ଅନ୍ତତଃ ଅନୟ ଅକପେୋ ଟି ୋ ଦିଆଯୋଉଛି |
(ଯଥୋ ଦୁ ଇଟି ମୋତ୍ର)

ିନ୍ତୁ ଏେୋ ନିଶ୍ଚିତ କେବୋ ଆବେୟ କଯ ଟୀ ୋ େଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ୋଯତୟସୂଚୀ

୧୮. ଟି ୋ ପୋଇବୋ ପକେ କ କତ ଦିନ ସୁେେୋ ବି ୋେ େି ବ ଏବଂ ଏେୋ କ କତ ଦିନ େେିବ?
ଦ୍ୱିତୀୟ କଡୋଜେ ୧୦ ଦିନ ପକେ ସକବତୋର୍ତ୍ମ ସୁେେୋ ଆେମ୍ଭ େୁ ଏ | ସମସ୍ତ ଗମ୍ଭୀେତୋ ବିକେୋଧକେ ୋଯତୟେମତୋ ରୋୟ
70-90% ଏବଂ େସ୍ପିଟୋଲକେ ୧୦୦% | ତୁ େନ୍ତ ଲେୟ କେଉଛି ଡୋକ୍ତେଖୋନୋକେ ଭର୍ତ୍ି କେବୋ ଏବଂ ମୃତୁୟେୋେ ୁ
କେୋ ିବୋ | ଏ ନୂ ତନ ରଯୁକ୍ତିବିଦୟୋ କେୋଇ, ସୁେେୋ ବୟବଧୋନ ବିଷୟକେ ଆକମ ଠି ୍ ଜୋଣିନୋେୁ |ଁ ଦୀର୍ତ ସମୟ ଧେି
ରତିକେୋପିତ କଲୋ ଙ୍କୁ ଅନୁ ସେଣ େି ବୋ ପକେ ଏେୋେ ଉର୍ତ୍େ ଦିଆଯୋଇପୋକେ |
୧୯. ତ୍ୱେି ତ ପେୀେଣ କେତୁ , କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ଟି ୋ କେତ୍ରକେ କ ଉ ଁଆକପୋଷ ବୁ ଝୋମଣୋ େୋଯୋଇଥିଲୋ?

ଟୀ ୋ େଣ ବି ୋେ କେଉଛି ଏ ଦୀର୍ତ ୋଳୀନ ରକ୍ରିୟୋ ଯୋେୋ ି ତିନିଟି ପଯତୟୋୟ ସେିତ ଅକନ କଚ ପଏଣ୍ଟ ସେିତ
ଜଡିତ ଅଛି ଯୋେୋ ନିଶ୍ଚିତ କେ କଯ କ ବଳ ନିେୋପଦ ଏବଂ ରଭୋବେୋଳୀ ରୋଥତୀମୋକନ ଦୀର୍ତସ୍ଥୋୟୀ ରତିେେୋ ସେିତ
ସବତସୋଧୋେଣଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଗଢୋ ଯିବ | ତିକନୋଟି ରମୁଖ କ୍ଟିିନି ୋଲ୍ ଟ୍ରୋଏଲ୍ ପଯତୟୋୟ (I, II ଏବଂ III) ରକତୟ ଙ୍କେ ନିଜସ୍ୱ
ଉକେେୟ ଅଛି ଏବଂ ଏେୋ ମଧ୍ୟ ପେସ୍ପେଠୋେୁ ଭି ନ୍ନ ଅକଟ କଯ ନିଯକ୍ତ
ୁ କବେଚ୍ଛୋକସବୀ ମୋନଙ୍କ ସଂଖୟୋ ଯଥୋକ୍ରକମ ୧୦ େୁ
୧୦୦ େୁ ୧୦୦୦ପଯତୟନ୍ତ ଏବଂ ରଥମ ପଯତୟୋୟେୁ ଭି ନ୍ନ କେୋଇଥୋଏ | ମ ଁୁ ନିେୋପର୍ତ୍ୋ, ଇମୁୟକନୋକଜନିସିଟି ପୋଇ ଁ ଦ୍ୱିତୀୟ
ପଯତୟୋୟ ଏବଂ ୋଯତୟ ୋେି ତୋ ପୋଇ ଁ ପଯତୟୋୟ ୩ ନିଶ୍ଚିତ େି ବୋ ୁ ଉେିଷ୍ଟ୍ | ବଜୋେକେ ବର୍ତ୍ତମୋନେ ଅଧ ି ୋଂେ ଟି ୋ
ରୋଥତୀଙ୍କ ପୋଇ ଁ ପଯତୟୋୟ ୩ କେ ପେଞ୍ଚିଥବ
ି ୋକବକଳ କ କତ କେତ୍ରକେ ପଯତୟୋୟ ୩ ପେୀେଣେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଫଳୋଫଳ
ଉପଲବ୍ଧ େୋଯୋଇଥିଲୋ ଏବଂ ସମୋନ ଆଧୋେକେ ଅନୁ କମୋଦନ ଦିଆଯୋଇଥିଲୋ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ପଯତୟୋୟ trial ପେୀେୋ ତଥୟ
ନି ଟ ଭବିଷୟତକେ ଆସିବ କବୋଲି ଆେୋ େୋଯୋଉଛି) । କଯକେତୁ ଆକମ ମେୋମୋେୀେ ସମ୍ମଖ
ୁ ୀନ କେଉଛୁ ଏବଂ
ଏେି ମେୋମୋେୀକେ ଅକନ ମୃତୁୟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ କଦଖିବୋ ୁ ମିଳଛ
ି ି, ଏେୋ ଏ ଜନସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ଜେୁେୀ ୋଳୀନ ପେି ସ୍ଥିତି | କତଣୁ,
ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ତଥୟ ଉପକେ ଆଧୋେ

େି ଜେୁେୀ ୋଳୀନ ବୟବେୋେ ପୋଇ ଁ କ କତ

ଟି ୋ ଅନୁ କମୋଦିତ

କେୋଇଥିବୋକବକଳ ସୂଚନୋକଯୋଗୟ କ୍ଟିିନି ୋଲ ଟ୍ରୋଏଲ୍ କମୋଡକେ ଟୀ ୋ େଣ ପୋଇ ଁ କଗୋଟିଏ ଟି ୋ ଅନୁ କମୋଦନ
େୋଯୋଇଛି ଯୋେୋେ ଅଥତ କେଉଛି ଟି ୋ ଦିଆଯୋଇଥିବୋ କଲୋ ମୋକନ ପଯତୟୋୟ ୩ ପେୀେଣେ ଏ ଅଂେ କେକବ ଏବଂ
ଭବିଷୟତକେ ଏେୋ ଉପକେ ନଜେ େଖୋଯିବ।

୨୦. କ ଉ ଁପୋଶ୍ୱତ ରତିକ୍ରିୟୋ ଆେୋ େୋଯୋଏ ଏବଂ େି କପୋଟତ େୋଯୋଏ?
ପେୀେଣ ଜନସଂଖୟୋ ଦ୍ୱୋେୋ େି କପୋଟତ କେୋଇଥିବୋ ପୋଶ୍ୱତ ରତିକ୍ରିୟୋଗୁଡି ରୋୟତ ସୋମୋନୟ କ ୋବିଦ ଅକଟ, କଯପେି ି
ିଛି ଜ୍ୱେ, ମୋୟୋଲଜିଆ, ଅସୁସ୍ଥତୋ ଏବଂ ଥ ୋପଣ | ସ୍ଥୋନୀୟ ଇକଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସୋଇଟ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣୋ ଏବଂ ଇନଡୁ କେସନ୍ ମଧ୍ୟ
େି କପୋଟତ େୋଯୋଇଛି | ଟ୍ରୋନ୍ସଭସତ ମୋକୟଲୋଇଟିସ ୍ ଏବଂ କଫସିଆଲ୍ ପୋଲସିେ େି କପୋଟତ ଟି ୋ ସେିତ ଜଡିତ ଥିବୋ
ଜଣୋପଡିନୋେି।ଁ କ ୋଭି େଲ୍
ି ଡ କେତ୍ରକେ, ଉଷ୍ମତୋ, କ ୋମଳତୋ, ଲୋଲତୋ, ଫୁ ଲୋ ିମ୍ବୋ ଫୁ ଲୋ ଭଳି ଲେଣ ସେିତ ଇକଞ୍ଜକ୍ସନ
ସୋଇଟକେ ଫୁ ଲୋ ଭଳି ଲେଣ ୧% େୁ ମ୍ କବୋଲି ଜଣୋଯୋଇଛି। ଉପକେୋକ୍ତ ଲେଣ ବୟତୀତ କ ୋଭୋକ୍ସିନ୍ ପୋଇ ଁବୋେୁ େ
ଠିନତୋ, ବୋନ୍ତି, ବୋନ୍ତି ଏବଂ ଆଲଜି ଲେଣ (ନିଶ୍ୱୋସ କନବୋକେ ଅସୁବଧ
ି ୋ, ଦୋଗ, ମୁେ ଫୁ
ଁ ଲି ଯିବୋ, ମୁଣ୍ଡ ବୁ ଲୋଇବୋ) ମଧ୍ୟ%
୦% େୁ ମ୍ େି କପୋଟତ କେୋଇଛି |

୨୧. କଯକେତୁ ଜୀବୋଣୁ ପେି ବର୍ତ୍ତନ କେବୋକେ ଲୋଗିଛନ୍ତି, କସଠୋକେ ଅନୟ ଏ ଟି ୋ ଆବେୟ କେୋଇପୋକେ | କତକବ
ଅକପେୋ େି ବୋ ଯୁକ୍ତିଯକ୍ତ
ୁ
?ି
କଯ

କ ୌଣଷି ଜୀବୋଣୁ ପେି କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ଜୀବୋଣୁ ମଧ୍ୟ ଅକନ

ପେି ବର୍ତ୍ତନ

େି ଛନ୍ତି |

ିନ୍ତୁ ଫ୍ ଲୁ ଜୀବୋଣୁ ପେି

ବୋେମ୍ବୋେ ପେି ବର୍ତ୍ତନ େୁଥିବୋ ମୁୟକଟସନ୍ େୋେ ସମୋନ ନୁ କେ |ଁ D614G ପେି ିଛି ପେି ବର୍ତ୍ତନ ିମ୍ବୋ ବ୍ରିକଟନେ କଷ୍ଟ୍ରନ୍
ପେି ସୋମ୍ପ୍ରତି

ପେି ବର୍ତ୍ତନ ଧ୍ୟୋନ ଆ ଷତଣ

େି ଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବୟୋପୀ ଏ

ନୂ ତନ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ୍ି

େି ଛି | ସମ୍ପ୍ରତି ଟି ୋ

ରୋଥତୀଙ୍କ ଫଳରଦତୋ ଉପକେ ଏେି ପେି ବର୍ତ୍ତନଗୁଡି େ ରଭୋବ ଉପକେ ବିକେଷ ମନ୍ତବୟ କଦବୋ ପୋଇ ଁଆମେ ପଯତୟୋପ୍ତ
ରମୋଣ

ିମ୍ବୋ ତଥୟେ ଅଭୋବ ଅଛି ଯଦି କ ୌଣସି ରୋଥତୀ ଟି ୋ ପୂର୍ଣ୍ତ ସ୍ପୋଇ ୍ କରୋଟିନ୍

ଆଧୋେି ତ କତକବ ଇଚ୍ଛୋମୁତୋବ

ିମ୍ବୋ ପୁେୋ ଜୀବୋଣୁ ଉପକେ

ୋଯତୟ ବଜୋୟ େଖିବୋ ପୋଇ ଁ ବି ଳ୍ପ ଆଣ୍ଟିକଜନି ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଉପଲବ୍ଧ | ଏ ଟି ୋ ଏେୋ

ମକନ େଖିବୋ ଜେୁେୀ କଯ ଏେି ର ୋେଗୁଡି

ମଧ୍ୟ ‘କସକେୋଟୋଇପ୍’ ଅକଟ

ି ଅନୟ ବିଦୟମୋନ ର ୋେ ତୁ ଳନୋକେ

କେୋଷ୍ଟ୍ କସଲ୍ ରତିେେୋ ରତିକ୍ରିୟୋେୁ ପୃଥ ଭୋବକେ ଆଣ୍ଟିକଜନି ୍ ଭୋବକେ ଭି ନ୍ନ ଅକଟ |
ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ, କନୈତି ଏବଂ ଧୋମି ଚିନ୍ତୋ |
୨୨. କଯକେତୁ

ିଛି ଟି ୋ mRNA ଆଧୋେି ତ, ଟି ୋ ଠୋେୁ ଆସିଥ ିବୋ ବୋର୍ତ୍ତୋ ମୋନବ ଜିକନୋମକେ ଅନ୍ତଭତୂକ୍ତ କେୋଇ ଆମେ

କଜକନଟି ୍ ଗଠନ ୁ ପେି ବର୍ତ୍ତନ େି ବୋେ କ ୌଣସି ସମ୍ଭୋବନୋ ଅଛି ି?

ନୋ। କ ୌଣସି ସମ୍ଭୋବନୋ ନୋେି ଁକଯପେି mRNA ସୋଇକଟୋଟିୋଜକେ ସ୍ଥୋନିତ କେୋଇଥିବୋକବକଳ କ ୋଷେ ନୁ ୟକ୍ଟିିୟସକେ
DNA କଲୋ ୋଲୋଇଜ୍ କେୋଇଛି | mRNAs ପଲି କପଟ୍ୋଇଡ୍ / କରୋଟିନ୍ ଉତ୍ପୋଦନ
ସୋଇକଟୋଟିୋଜୋମକେ କ ୋଡ୍

େି ବୋ ୁ ଅନୁ ବୋଦ

କେ ଯୋେୋ

କେ | ଏେିପେି mRNA ଟି ୋ mRNA ୁ ଅନୁ ବୋଦ କେତୁ ଆଗ୍ରେେ ଆଣ୍ଟିକଜନ୍ (ଯଥୋ

ସ୍ପୋଇ ୍ କରୋଟିନ୍ ିମ୍ବୋ େି କସଟ୍େ ବୋଇଣ୍ଡିଂ କଡୋକମନ୍ ଇତୟୋଦି) ଉତ୍ପୋଦନ େି ବୋ ୁ କ ୋଷ ୁ ଏ ବୋର୍ତ୍ତୋ ବେନ କେ
| ଠି ୍ ସମୟକେ ଏେି ଆଣ୍ଟିକଜନ୍ କ ୋଷ ଭି ତକେ ରକ୍ରିୟୋ େଣ େୁ ଏ ଏବଂ ଏେୋ କେଷକେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଉତ୍ପୋଦନ ଏବଂ
ସ୍ମତ
ୃ ି ଏବଂ ଇକଫକ୍ଟ୍େ୍ ଟି ଏବଂ ବି କ ୋଷ ସୃଷ୍ଟ୍ି େି ଥୋଏ |

୨୩. ଅଟିଜିମ ୍ ିମ୍ବୋ େକ୍ତି େୀନତୋ ପେି ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ସମସୟୋ ସେିତ କ ୋବିଦଟି ୋ ସଂଯୁକ୍ତ ି?
ବିଦୟମୋନ ସୂଚନୋ ଉପକେ ଆଧୋେ
ସଂକଯୋଗ

େୁଥିବୋ ଏ

େି , ଏେି େି କପୋଟତଗଡ
ୁ ି

ଭି ର୍ତ୍ିେୀନ | ୧୯୮୫ କେ MMR

ୁ ଅଟିଜିମ ୍ ସେିତ

ୋଗଜ େି କପୋଟତ କେୋଇଥିବୋକବକଳ ଲେ ଲେ ପିଲୋଙ୍କୁ କନଇ ଅନୁ ସନ୍ଧୋନ

େୋଯୋଇଥିବୋ

ସକଭତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋବକେ ରମୋଣିତ େି ଛି କଯ କ ୌଣସି ସମ୍ପ ତ ନୋେି |ଁ ଅଦୟୋବଧ ି ଅପୋେଗତୋ ସେିତ ଜଡିତ ଟି ୋଗୁଡି େ
ରଭୋବ ଉପକେ କ ୌଣସି େି କପୋଟତ ନୋେି |ଁ
୨୪. ଅନୟ କ ୌଣସି ଟି ୋ କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ େୁ େେୋ େି ବୋକେ ସୋେୋଯୟ େି ପୋେି ବ ି?
ଯଦିଓ ଏେି ଧୋଡିକେ ଯକ୍ଷ୍ମୋ ଟି ୋ େ ରଭୋବ ବୁ ଝିବୋ ପୋଇ ଁ ଅଧ୍ୟୟନ େୋଯୋଇଛି - ଯଥୋ ବୋ ିଲ ୋଲକମଟ-ଗୁକେନ
(କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ଆଡ ୁ BCG, ିନ୍ତୁ ଆମେ କ ୌଣସି ଚେମ ତଥୟ ନୋେି |ଁ

୨୫. େୋ ୋେୋେୀ ିମ୍ବୋ ଅଣ୍ଡୋ ପୋଇ ଁଆଲଜି, ଏେୋ ଆମ େେୀେକେ ଟୀ ୋ େଣେ ରଭୋବ ୁ ରଭୋବିତ େି ବ ି?

କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ଟି ୋ ସୋଧୋେଣ ଜନତୋଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅନୟ ଏ
େୋ ୋେୋେୀ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି କବୋଲି

ଟି ୋ ପେି ଏବଂ ଏେୋ ୁ େୋ ୋେୋେୀ

ିମ୍ବୋ ଅଣ-

େିବୋ ଉଚିତ୍ ନୁ କେ ଁ | କସେିଭଳି, ଅଣ୍ଡୋ ଟି ୋ ଉତ୍ପୋଦନ ପୋଇ ଁ ବୟବେୃ ତ େୁ ଏ ନୋେି ଁ ଏବଂ

କତଣୁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡୋ ପୋଇ ଁଆଲଜି କେୋଇଥିକଲ ମଧ୍ୟ ସୁେେିତ ଭୋବକେ ନିଆଯୋଇପୋକେ |

୨୬. କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ଟି ୋ େୋଲ୍

ି?

କ ୋଭି ଡ୍-୧୯ ଟି ୋ ସୋଧୋେଣ ଜନତୋଙ୍କ ପୋଇ ଉପଲବ୍ଧ
ଁ
ଅନୟ ଏ ଟି ୋ ପେି ଏବଂ ଏେୋ ୁ େୋଲ୍ ିମ୍ବୋ େୋେୋମ ୁେୋଯିବୋ
ଉଚିତ୍ ନୁ କେ |ଁ
ଟୀ ୋ େଣ ଏବଂ ଟୀ ୋ େଣେ ଭବିଷୟତ |
୨୭. କ ୌଣସି ରତିକଷଧ ବୟବସ୍ଥୋ ଏବଂ ସତ ତ
ତ ୋ ଅଛି ଯୋେୋ ୁ ଟୀ ୋ େଣ କ ନ୍ଦ୍ରକେ ଅନୁ ସେଣ େି ବୋ ଆବେୟ ?

ଅତି ମକେ ଅଧ ର୍ଣ୍ଟୋ କପୋଷ୍ଟ୍ ଟୀ ୋ େଣ ପୋଇ ଁ ଟୀ ୋ େଣ କ ନ୍ଦ୍ରକେ ବିଶ୍ରୋମ କନବୋ ୁ ଅନୁ କେୋଧ େୋଯୋଇଛି।
ଯଦି ଆପଣ ପେବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକେ କ ୌଣସି ଅସୁବିଧୋ ିମ୍ବୋ ଅସକନ୍ତୋଷ ଅନୁ ଭବ େନ୍ତି କତକବ ନି ଟସ୍ଥ ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ର୍ତ୍ତୃପେ
/ ANM (ସେୋୟ ନସତ ମିଡୱୋଇଫ୍ ) / ASHA (ସ୍ୱୀ ୃତିରୋପ୍ତ ସୋମୋଜି ସ୍ୱୋସ୍ଥୟ ୋଯତୟ ର୍ତ୍ତୋ) ୁ ଜଣୋନ୍ତୁ | ମୋସ୍କ ପିନ୍ଧିବୋ,
େୋତ ସୋନିଟୋଇକଜସନ୍ ବଜୋୟ େଖିବୋ, କଧୋଇ ନଥିବୋ େୋତ ୁ ମୁେ ଁ ୁ ଛୁଇବୋ,
ଁ େୋେୀେି

ଦୂ େତୋ େଖିବୋ ଭଳି ରମୁଖ

କ ୋବିଦ ଆଚେଣ ଜୋେି େଖିବୋ ୁ ମକନେଖ |
୨୮. ଟୀ ୋ େଣ ପକେ ମଧ୍ୟ ମୋସ୍କ ପିନ୍ଧିବୋେ ଆବେୟ ତୋ ଅଛି ଏବଂ ୋେି ଁ ି?
େ,ଁ ବର୍ତ୍ତମୋନ ସୁଦ୍ଧୋ କ ୋବିଦ ଆଚେଣ ଜୋେି େଖିବୋ ଗୁେୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ତ | କଯକତକବକଳ ଅଧ ି ୋଂେ କଲୋ ଏେି କେୋଗକେ
ଆକ୍ରୋନ୍ତ କେୋଇଥିକଲ, ଟି ୋ ଗ୍ରେଣ େି ଥକି ଲ ିମ୍ବୋ କଗୋେୁ ରତିକେୋଧ େକ୍ତି େୋସଲ େି ଥ ିକଲ କସକତକବକଳ ମୋସ୍କ
ପିନ୍ଧିବୋ ବେ କେୋଇପୋକେ | ଏେୋ ବୁ ଝିବୋ ଜେୁେୀ କଯ ଟୀ ୋ େଣ କ ବଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ

କେ କଯ ଟୀ ୋ େଣ

େୋଯୋଇଥିବୋ ବୟକ୍ତି ‘କେୋଗ’ ପୋଇବ ନୋେି।ଁ ଟୀ ୋ େଣ ସଂକ୍ରମଣ ୁ କେୋ ିବ ନୋେି |ଁ ଜକଣ ଟୀ ୋ ୃତ ବୟକ୍ତି ତଥୋପି
ସଂକ୍ରମିତ କେୋଇ ଜୀବୋଣୁ ସଂକ୍ରମଣ େି ପୋେନ୍ତି ଯଦିଓ କସ ଏେି କେୋଗକେ ପୀଡିତ ନୁ େନ୍ତିଁ ।
୨୯. ନି ଟ ଭବିଷୟତକେ ଆକମ ନୂ ତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କ ୋବିଦ ଟି ୋ ଆେୋ େି ପୋେି ବୋ ି?
ଡିକସମ୍ବେ ୨୦୨୦ ସୁଦ୍ଧୋ, ବିଭିନ୍ନ ପଯତୟୋୟକେ ୨୫୦େୁ ଅଧ ି ଟି ୋ ପେୀେୋ ଚୋଲି ଛି। ନୂ ତନ ବିତେଣ ପଦ୍ଧତିଗଡ
ୁ ି େ
ବି ୋେ ପୋଇ ମଧ୍ୟ
ଁ
ଅକନ ଗକବଷଣୋ ଚୋଲି ଛି | ନୋସୋଲ୍ କସ୍ପର ଟି ୋ କବୋଧେୁ ଏ ସବୁ ଠୋେୁ ଆେୋବୋଦୀ | ଏ ମଲ୍ି -୍ କଡୋଜ୍
ନୋସୋଲ୍ କସ୍ପର ବିତେଣ ଉପ େଣ ଅତୟନ୍ତ ସୁବିଧୋଜନ କେୋଇପୋକେ ୋେଣ ଏେୋ ନିକଜ ରକବେ ସମୟକେ ଜୀବୋଣୁ ୁ
କେୋ ିବୋ ପୋଇ ଁସ୍ଥୋନୀୟ IgA ଆଣ୍ଟିବଡି ଉତ୍ପୋଦନ େି ବ | ଏେୋ ନୋ ଉପନିକବେ ୁ ହ୍ରୋସ େି ବ ଏବଂ ଏେିପେି କେୋଗ
ସଂକ୍ରମଣ ୁ ମଧ୍ୟ କେୋ ିବ | ଦୁ ଭୋତ ଗୟବେତ।, କଯକେତୁ ଏେୋ ଏ

ଜୀବନ୍ତ ଟି ୋ କେବ, ଏଥିପୋଇ ଁ ସବତୋଧ ି ଏବଂ

କଠୋେ ପେୀେଣ ଆବେୟ

କେବ ଏବଂ ଏେିପେି ବଜୋେ ୁ ଆସିବୋ ପୋଇ ଁ ଅଧ ି ସମୟ ଲୋଗିବ | ରୋଥତୀମୋନଙ୍କ

ମଧ୍ୟକେ, କ ଉଟିଁ ଭଲ ିମ୍ବୋ ଅଧ ି ରଭୋବେୋଳୀ ତୋେୋ କ ବଳ କଠୋେ ପଯତୟୋୟ ୩ କ୍ଟିିନି ୋଲ୍ ପେୀେୋ ସମୋପ୍ତ କେବୋ
ପକେ ଏବଂ ଫଳୋଫଳ ତୁ ଳନୋ େୋଯିବୋ ପକେ େି ଜୋଣି
ଁ
କେବ ଏବଂ ଏେୋ ଏେୋେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କନବ |
୩୦. ଏେି ଟି ୋ ିଏ ପୋଇବୋ ଉଚିତ୍ ନୁ କେ?ଁ
ଇମୁୟକନୋକ ୋକରୋମୋଇଜଡ୍ ବୟକ୍ତି ବିକେଷ ତଥୋ ଟି ୋ ିମ୍ବୋ ଏେୋେ ଉପୋଦୋନ ରତି ଆଲଜି ରତିକ୍ରିୟୋେ ଇତିେୋସ ଥିବୋ
ବୟକ୍ତି ଏେି ଟି ୋ ଗ୍ରେଣ େି ବୋ ଉଚିତ୍ ନୁ କେ |ଁ
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