Flu campaign video - Bengali
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Hi my name is Shiren, I live and work in Bristol
হাই আমার নাম শিররন, আশম শিস্টরে থাশি এবং িাজ িশর
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I'm a part of the Bristol Muslim Strategic Leadership Group
আশম শিস্টে মুসশেম স্ট্র্যারেশজি শেডারশিপ গ্রুরপর এিটি অংি
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I'm really passionate about public health
আশম জনস্বাস্থ্য সম্পরিে সশযযই আগ্রহী
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which is why i joined the NHS Health Task Group
এজনযই আশম এনএইচএস হহেথ োস্ক গ্রুরপ হ াগ শির়েশি
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and today I'm here with Ade Williams. Hi Shiren nice to meet you
এবং আজ আশম এড উইশে়োমরসর সারথ আশি। হাই শিররন আপনার সারথ হিখা িরর ভাে
োগে
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What do you do Ade?
এডি যু শম িী ির?
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I'm the lead pharmacist at Bedminster Pharmacy which is in south Bristol
আশম িশিণ শিস্টরের হবডশমনস্টার ফামোশসরয শেড ফামোশসস্ট
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So, Ade I was wondering why is the flu vaccine important
সুযরাং, এডি আশম ভাবশিোম হ
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ফ্লু ভযািশসন হিন গুরুত্বপূণে

especially for people across different communities in Bristol this year?
শবরিষয এই বির শিস্টরের শবশভন্ন সম্প্রিার়ের হোিরির জনয?
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One of the things that we sometimes forget is that flu itself kills and
hospitalises people
আমরা মারে মারে ভু রে যাই যয ফ্লু মানুষরি হমরর হফরে এবং হাসপাযারে ভশযে িরর

11

we lose thousands of people sadly to flu every year
আমরা প্রশয বির হাজার হাজার মানুষরি ফ্লুরয হারাই
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we also know just like we've seen with the coronavirus, that
আমরা িররানাভাইরাসরি যযমন হিরখশি ঠিি হযমনই জাশন, যয
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people who are in minority ethnic groups; black, Asian, and also people that
have
সংখযােঘু হগাষ্ঠীর হোরিরা; িারো, এশি়োন এবং এমন হোিজন যাদের
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underlying health conditions like diabetes and also the over 65s are vulnerable
to flu
ডা়োরবটিরসর মরযা অন্তশনেশহয স্বাস্থ্য সমসযা আদে এবং 65 এর হবশি বর়েস তাদের ফ্লুরয
আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা যবশী
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and we are concerned actually that the combination of flu and covid which we
know
এবং আমরা আসরেই উশিগ্ন হ
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া আমরা জাশন

increases the [risk] to have both of them at the same time poses a big risk
to those groups
উভ
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ফ্লু এবং হিাশভরডর সংশমশ্রণ

এিই সারথ এই গ্রুযের য াকদের হবার সম্ভাবনা [েুুঁ শি] বৃশি িরর

as well, so what we then know
এোড়া, আমরা যা জাশন তা হদ া
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is that in light of this risk the flu vaccine which is a safe and effective way
এই েুুঁ শি ডবদবচনায় ফ্লু ভযািশসন এিটি শনরাপি এবং িা েির উপা়ে
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to protect yourself from flu just makes a lot of sense to have it to protect you,
your family
ফ্লু হথরি শনরজরি ও আপনার পশরবাররি রিা িরার জনয,
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and also, your community as well.
এবং আপনার কডমউডনটিদকও রিা িরার জনয।
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I completely agree with you
আশম আপনার সারথ এিময
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So is the flu vaccine effective, does it actually work?

সুযরাং ফ্লু ভযািশসন িা েির, এটি শি আসরে িাজ িরর?
23

Yes, it is effective, the flu vaccine offers a very effective way of
হযাুঁ, এটি িা েির, ফ্লু ভযািশসন এিটি িা েির উপা়ে
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delivering protection to yourself, it doesn't give you the flu because it doesn't
have any
শনরজরি সুরিা িরার জনয, এটি আপনারি ফ্লু হি়ে না িারণ এদত হিানও
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live vaccines in it and it can take up to 14 days after it to be fully protected
from flu
জীবন্ত ভযািশসন নাই এবং এটি ফ্লু হথরি সম্পূণেরূরপ সুরশিয করদত 14 শিন সম়ে শনরয
পারর
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Yes, I think that's really important, wanting to protect the people around us
because we ourselves
হযাুঁ, আশম মরন িশর এটি সযযই গুরুত্বপূণে, আমরা শনরজরাই আমারির চারপারির হোিরির
রিা িররয চাই যযদহতু আমাদের ডনদজদের
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might not be at such high risk but [for] the people we love [it] might have a
much more disastrous effect so
এ জাযী়ে উচ্চ েুুঁ শি নাও থািরয পারর যরব আমরা যাদের ভারোবাশস এমন য াকদের জনয
এটা অরনি শবপ ে়েির প্রভাব করদত পারর তাই
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One thing I was wondering is
এিো শজশনস আশম ভাবশিোম
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Does the flu vaccine have any side effects?
ফ্লু ভযািশসরনর শি হিানও পার্শ্ে প্রশযশক্র়ো রর়েরি?
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It's a good question and one of the things that many people will say to you
এটি এিটি ভাে প্রশ্ন এবং হসই শজশনসগুশের মরযয এিটি
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া অরনি হোি আপনারি বেরব

is that flu vaccines give you flu and that's completely not true
যয ফ্লু ভযািশসনগুশে আপনারি ফ্লু হি়ে এবং এটি যমাদটই সযয ন়ে
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the most that you will experience is an aching arm after you've

আপশন যা সবরচর়ে হবশি অনুভব িররবন যা হ'ে এটা যনবার েদর আপনার হাদত সামানয
বযথা হদত োদর
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had it and that usually will resolve itself without much incident over a few
hours
যা সাযারণয ির়েি ঘন্টার মদযয যকান সমসযা িাডাই কদম যাদব
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if you are allergic to any of the constituents in a flu vaccine because some of
them are egg-based
শি আপনার ফ্লু ভযািশসরনর হ হিানও উপািান হথরি অযাোশজে হ়ে িারণ এদের
ির়েিটিযত শডম-শভশিি উোোন থাকদত োদর

35

you can actually ask the pharmacist or the nurse or the GP that's administering
it
তাহদ
ব ুন
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let them know that you do, and they can find you one that does not
হ
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আপশন আেনার ফামোশসস্ট বা নাসে বা শজশপ ডযডন এটি আেনাদক ডেদেন তাদক

আপনার অযাোশজে আদে এবং যারা আপনারি এমন একটি যেদবন যা যথদক

have that so the chances of you coming to any harm
আপনার হিানও িশয হও়োর সম্ভাবনা
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from a flu vaccine is very very minimal, it's a very safe and
effective intervention
খুব কম, এটি খুব শনরাপি এবং িা েির।
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Ok I think that's really important for everyone to know then because I think that
was
ঠিি আরি আশম মরন িশর সবার জনয এটি জানা সযযই গুরুত্বপূণে িারণ
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my worry that it would have bad side effects but to know that it's really safe,
আমার উরিগ ডে

41

হ

এর খারাপ পার্শ্ে প্রশযশক্র়ো হরব শিন্তু এটি সযযই শনরাপি যযদহতু ,

there's no live flu in it that's really important.
এটিরয হিানও োইভ ফ্লু নাই
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One particular worry

া সযযই গুরুত্বপূণে।

এিটি শবরিষ উরিগ
43

that I had was that I'd be putting myself
আমার শিে হ
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আশম শনরজরি

more at risk by coming into a doctor's surgery or pharmacy to
ভযািশসন ডনদত ডাক্তাররর সাজজাডর বা ফামোশসরয এরস
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get the vaccine.
আরও ঝুুঁ ডকদত যে ডে।
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No, you're not and one of the things that you know all of us in the NHS
have been
না, আপশন তা করদেন না এবং একটি ডজডনস আেনার জানা উডচত যয এনএইচএস এ
আমরা
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really conscious of because we've been planning for the flu vaccination
সযযই সরচযন িারণ আমরা ফ্লু টিিা হিও়োর জনয পশরিল্পনা িররডে
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this year for over a period of time is to think about
এই বির অদনক সময় ডনদয় ডচন্তাভাবনা কদর যেদেডে যয
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how do we make it safe for you to come in
আমাদের িারি আসার জনয আমরা িীভারব এটি শনরাপি িরব
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what I can say is that you will certainly not be putting yourself at risk
আশম
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া বেরয পাশর যা হ'ে আপশন অবিযই শনরজরি েুুঁ শিরয হফেরবন না

that is because all NHS colleagues will be
এ িাররণই সক
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এনএইচএস সহিমীরা

sanitizing our hands, will be wearing appropriate protection including
তাদের হায ডবশুদ্ধ করদবন, উপ ুক্ত সুরিা-সামগ্রী,
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mask, gloves, and also [for] each person as well. There will be appointments
or time gaps put in place to

মাস্ক, গ্লাভস েরদবন, প্রশযটি বযশক্তর জনয। এিাডাও সমদয়র বযবযান যরদে এেদয়ন্টদমন্ট
যেয়া হদব যাদত
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make sure that people are not coming in together, they're not congregating
together there and
শনশিয হয় হ
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actually if you have a particular need as well that makes you maybe at a
higher vulnerability
প্রিৃ যপরি
যেদ
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হোিজন এিসারথ না আদসন, যারা এক জায়গায় ডভড় না কদরন এবং

শি আপনার যকান শবরিষ চাডহো থাদক,

you will also find that there are special clinics being set up sometimes in
community locations
আপশন হিখরয পারবন হ
হরে
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া আপনারি সম্ভবয উচ্চযর ঝুুঁ ডকদত

কডমউডনটির ডবডভন্ন স্থাদন মারে মরযয শবরিষ শিশনি স্থ্াপন িরা

where you can go into a town hall or into a booked community setting to have
your vaccination done
হ খারন আপশন টিিা যনবার জনয হিানও োউন হরে বা বুি িরা কডমউডনটির যকান স্থাদন
দ্রুয হ রয পাররন,
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quickly, it is something that we're all very conscious of, we want to make sure
that in
এটি এমন এিটি শবষ়ে
চাই যয
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া ডনদয় আমরা সিরেই খুব সরচযন, আমরা এটি শনশিয িররয

protecting you we are protecting ourselves and we are also making sure we
don't cause you any harm.
আপনারি রিা িযর আমরা শনরজযেরদকও রিা িরশি এবং আমরা শনশিয িরশি হ
আমরা আপনার হিানও িশয না িশর।
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One thing that's particularly relevant to the Muslim communities in Bristol is
এিটি শবষ়ে

61

া শিস্টরের মুসশেম সম্প্রিার়ের জনয শবরিষভারব প্রাসশিি

and I've wondered about this and heard quite a few people ask, is the flu
vaccine halal, is it safe for
এবং আশম এই সম্পরিে যভদবডে এবং হবি ির়েিজনরি শজজ্ঞাসা িররশি, ফ্লু ভযািশসন ডক
হাোে, এটি শি
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the Muslim community to get it? The adult flu vaccinations that we're using in
our region do
মুস মানদের জনয যনয়া ডনরােে? আমরা আমারির অঞ্চরে প্রাপ্তব়েস্কযের যয ফ্লু
ভযািশসনগুশে বযবহার িশর
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not contain any traces of pork although it is not halal certified. We do know
that the children's
এরয শুিররর মাংরসর হিানও কনাও হনই
হ শিশুরির
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শিও এর হাোে সাটিজডেদকট নাই। আমরা জাশন

nasal vaccines will have pork traces in them. What we are saying is the
decision to get vaccinated is
নাদক যেবার ভযািশসনগুশের মরযয শুিররর মাংরসর কনা থািরব। আমরা
টিিা হিও়োর শসিান্ত
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া বেশি যা হদ া

one that is a personal one, so understand what the risks are, seek appropriate
advice to help you
এিটি বযশক্তগয বযাোর, যাই েুুঁ শিগুশে িী যা বুেরয যচস্টা করুন, আপনারি সহা়েযা
িরার জনয উপ ক্ত
ু পরামিে শনন
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to make an informed decision and also talk to your Doctor or pharmacist as
well. Thank you very much Ade
যাদত যজদনশুদন এিটি শসিান্ত শনরয োদরন এবং আপনার ডাক্তার বা ফামোশসরস্টর সারথও
িথা বেরয পাররন। আপনারি অরনি যনযবাি এডি
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that's really useful information, just
এো সশযযই িরিারী যথয, শুযু
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one last thing for people in the community who are
কডমউডনটির হোিরির জনয এিটি হিষ প্রশ্ন
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looking to get the vaccine who's eligible for the free NHS vaccine and where
can I get one?
শনখরচা়ে এনএইচএস ভযািশসরনর জনয যক হ াগয এবং আশম তা যকাথায় ডনদত োরদবা?
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Free NHS vaccination is available for those in the at-risk group, this includes
anyone over the age of 65

েুুঁ শিপূণে গ্রুরপর জনয শবনামূরেয এনএইচএস টিিা পাও়ো
ব়েসী য াকজন,
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া়ে, এর মরযয 65 বিররর হবশি

people with a long-term health condition such as diabetes and also pregnant
women at any stage of
যাদের িীঘেরম়োিী স্বাস্থ্য-সমসযা আদে হ মন ডা়োরবটিস এবং হ
গভে বযী মশহোরা
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their pregnancy. If you're eligible for the free NHS flu vaccination you may have
already received
আপশন
হয়দতা
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হিানও প োর়ের গভে াবস্থ্ায়

শি শনখরচা়ে এনএইচএস ফ্লু টিিা হিও়োর জনয হ াগয হন যরব আপশন ইশযমরযয

a letter from your GP, if not you can go into your community pharmacy or
contact your GP surgery and
আপনার শজশপর এিটি শচঠি যেদয়দেন, শি না োন তদব আপশন আপনার িশমউশনটি
ফামোশসরয হ রয পাররন বা আপনার শজশপ সাজোশরর সারথ হ াগার াগ িররয পাররন এবং
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they will be able to advise you on how to book in for your free vaccination,
so please go in if you're
আপনার শি টিিা যন়োর জনয িীভারব বুশিং শিরয হ়ে হস সম্পরিে যারা আপনারি পরামিে
শিরয সিম হরবন, যাই আপশন যডে
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entitled to a free NHS vaccination, get it as soon as possible, protect yourself,
protect your
এিটি শবনামূরেয এনএইচএস টিিা োওয়ার অশযিারী হন,
শনরজরি রিা িরুন,
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য যাডাযাশড সম্ভব এটি ডনন,

family, protect your community and the NHS as well. Thank you very much for
that, that's
আপনার পশরবার, আপনার কডমউডনটি এবং এনএইচএসরিও সুরিা শিন। এর জনয আপনারি
অরনি যনযবাি, এো
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a really important message I think everybody needs to hear that. Thank you for
coming in.
এিটি সযযই গুরুত্বপূণে বাযে া যা আশম মরন িশর প্ররযযযকর যশানা উডচত। এোদন আসার
জনয আপনারি যনযবাি।

