
COVID-19 રસીકરણ માટેની માર્ગદર્શિકા  

તમારી COVID-19 રસી મેળવવી શા માટે અર્ત્યની છે? 

તમારી COVID-19 રસી મેળવવાથી તમાર ું રક્ષણ થશે અને તમારાું ક ટ ુંબીજનો અને તમે 

જેઓની સુંભાળ લો છો એવા લોકોન ું રક્ષણ કરવામાું મદદ કરી શકે છે. 

 

COVID-19 રસી ગુંભીર બબમારીના દરો ઘટાડવામાું અને જીવન બચાવવામાું મદદ કરશે અન ે

NHS તથા સામાજજક સુંભાળ સેવાઓ પરન ું દબાણ ઓછું કરશે. 

 

COVID-19 રસી કોણ મેળવી શકે? 

NHS તબક્કાવાર રીતે રસીના પ રવઠા દ્વારા માન્ય હોય તે રીતે લોકોને રસીકરણ કરાવવા 
માટે આમુંત્રિત કરે છે.  GP પ્રૅક્ટટસ તેઓના દદીઓની યાદીઓ તૈયાર કરી રહલે છે અને 
સમગ્રર દેશમાું કોઈ એક સ્થાત્રનક કેન્ર પર રસીકરણ બકૂ કરાવવા માટે લોકોને આમુંત્રિત 

કરશે.  
NHS હાલમાું જેઓના પર કોરોનાવાઇરસન ું જોખમ સૌથી વધારે હોય એવા લોકોન ેCOVID-

19ની રસી ઑફર કરી રહ્ ું છે: 

1. વદૃ્ધ લોકો અને તેઓના સુંભાળકતાાઓ માટે સુંભાળગહૃોમાું ત્રનવાસીઓ 

2. જેઓની ઉંમર 80 વર્ા અન ેતેથી વધ  છે; અન ેપ્રથમ હરોળના સ્વાસ્્ય અને 
સુંભાળકમીઓ 

3. એવા લોકો જેઓની ઉંમર 75 વર્ા અન ેતેથી વધ  છે 

4. જેઓની ઉંમર 70 વર્ા અન ેતેથી વધ  છે; અન ેજેઓ તબીબી રીતે અત્યુંત કમજોરની 
શ્રેણીમાું હોય.   

   

રસીકરણ માટે દદીઓને કેવી રીતે આમતં્રણ આપવામા ંઆવશે? 

મોટાભાગના લોકોને તેઓના GP અથવા નૅશનલ બકૂકિંગ ત્રસસ્ટમ તરફથી ફોન, ટૅટસ્ટ કે પિ 

દ્વારા આમુંત્રિત કરવામાું આવશે; આમાું તમારા NHS ક્રમાુંક સકહત તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ બકૂ 

કરાવવા માટે જરૂરી બધી માકહતીનો સમાવેશ થશે.  
 

અપોઇન્ટમેન્ટના સ્લૉટ ત્રવશ ેકૃપા કરીને તમારી GP સર્જરી/NHS દ્વારા સુંપકા  કરવામાું આવે 
તેની રાહ જ ઓ. 

 



COVID-19ની રસી કેટલી અસરકારક છે? 

COVID-19ની રસીનો પ્રથમ ડોઝ તમને કોરોનાવાઇરસ સામે સાર ું રક્ષણ આપશ,ે પરુંત   તમને 
લાુંબો સમય ચાલનાર ું રક્ષણ મળે તે માટે તમારે રસીના બેઉ ડોઝની જરૂર છે. તમે પ્રથમ ડોઝ 

બાદ 12 અઠવાકડયાું સ ધીમાું પોતાનો બીજો ડોઝ લઈ શકો છો.  
 

એવી સુંભાવના છે કે તમે રસી લીધી હોય તો પણ તમને હજીયે કોરોનાવાઇરસ થઈ શકે છે 

અથવા તમે તેનો ફેલાવો કરી શકો છો.  તમે સામાજજક અંતરના ત્રનદેશોન ું પાલન કરતા રહો 
અન ેએ જયાું અન્ય લોકોથી દૂર રહવે  ું મ શ્કેલ હોય એવી જગ્યાઓ પર તમે તમારાું નાક અન ે

મોં પર માસ્ક પહરેો તે જરૂરી છે.  

 

COVID-19 માટે હાલમા ંકેવી રસી ઉપલબ્ધ છે? 

Pfizer/BioNTech અને Oxford/AstraZeneca એ બુંનેની COVID-19 રસીઓ હવે ઉપલબ્ધ છે. 

બુંન ેરસીઓ અસરકારક હોવાન ું, ઉચ્ચસ્તરીય રક્ષણ આપતી હોવાન ું જોવામાું આવ્ ું છે અને 
મૅકડત્રસન્સ & હલે્થકેયર પ્રૉડટ્સ રૅગ્્ લેટરી એજ ુંસી (MHRA) દ્વારા તેને મુંજૂરી આપવામાું 
આવી છે.  અન્ય રસીઓને ભત્રવષ્યમાું મુંજૂરી આપવામાું આવી શકે છે, પરુંત   જેમ બીજી બધી 
લાયસન્સપ્રાપ્ત દવાઓએ નૈદાત્રનક અજમાયશો અન ેસ રક્ષાની તપાસોમાુંથી પસાર થવ ું પડે 
છે તેમ આ બધી રસીઓએ પણ પસાર થવ ું પડશે. 
 

શ  ંઆ રસી પ્રાણીજ પેદાશો ધરાવે છે? 

મુંજૂર થયેલ COVID-19 રસીઓ કોઈ પ્રાણીજ પેદાશો, ભ્રણૂ સુંબુંત્રધત પેદાશો, અથવા 
માઇક્રોબચપ્સ ધરાવતી નથી.  મૉસ્ટસ ઍન્ડ ઇમામ્સ નૅશનલ ઍડવાઇઝરી બૉડા (MINAB) અન ે

અન્ય ધમોના આગેવાનો દ્વારા રસીનો સકક્રયપણે પ્રચાર કરવામાું આવી રહ્યો છે.  

 

રસીમાું જીવુંત વાઇરસનો ઉપયોગ થતો નથી અન ેતેનાથી તમને COVID-19 થશે નકહ. 

તેનાથી તમારા ડીએનએ પર કોઈ પ્રકારે અસર થતી નથી.   
 

શ  ંNHSને આત્મર્વશ્વાસ છે કે રસીઓ સ રક્ષિત છે? 

હા. જયાું સ ધી સ્વતુંિ ત્રનષ્ણાતો એ બાબતે સુંમત ન થાય કે COVID-19ની રસી આપવી 
સ રબક્ષત છે ત્યાું સ ધી NHS આવી કોઈ રસી આપશે નકહ. MHRA કે જે UKના સત્તાવાર 

ત્રનયામક છે તેઓએ કહ્ ું છે કે હાલની બુંને રસીઓ સ રબક્ષત છે અને તે ઉચ્ચસ્તરીય રક્ષણ 

આપે છે.   

 



રસીકરણ કેન્દ્ર પર શ  ંથાય છે? 

રસીકરણ કેન્રો હાજરી બાબતે કાળજીપવૂાક ત્રનયમન કરી રહ્યાું છે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે 

લોકો સામાજજક અંતરની આવશ્યકતાઓન ું ચ સ્તપણે પાલન કરે.   જયારે તમે પોતાની 
અપોઇન્ટમેન્ટમાું હાજરી આપો ત્યારે તમારે માસ્ક પહરેવ ું જોઈએ, ત્રસવાય કે તમને તબીબી 
કારણોથી મ ક્ટત મળેલી હોય.   

 

જો તમને તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ દરત્રમયાન દ ભાત્રર્યાની જરૂર હોય અથવા અન્ય કોઈ 

સહાયતાની જરૂર હોય તો કૃપા કરીને કેન્રને અગાઉથી જાણ કરો.  જો તમને તમારી 
અપોઇન્ટમેન્ટ ત્રવશે કોઈ બચિંતાઓ હોય તો તમારી GP પ્રૅક્ટટસ સાથે વાત કરો.  
 

સભંર્વત આડઅસરો કઈ છે? 

બધી દવાઓની જેમ, રસીઓથી આડઅસરો થઈ શકે છે. આમાુંની મોટાભાગની આડઅસરો 
હળવી અને ટૂુંકાગાળાની હોય છે અને દરેકને તે થતી નથી. તમને પ્રથમ ડોઝ બાદ લક્ષણો 
જણાય તો પણ તમારે હજીયે બીજો ડોઝ લેવો જરૂરી છે.  

 

બહ  સામાન્ય આડઅસરોમાું નીચેનાુંનો સમાવેશ થાય છે: 

▪ જયાું તમે ઇન્જેટશન લીધ ું હોય એ બાહ માું પીડાદાયક, ભારેપણા અન ેઆળાપણાની 
લાગ્ણી થવી. રસી લીધાના 1થી 2 કદવસો બાદ આ અસર વધ  ખરાબ થવાની 
સુંભાવના રહલેી છે. 

▪ થાક લાગવો 
▪ માથાનો દ ખાવો, સામાન્ય કળતર અથવા ફ્લ  જેવાું હળવાું લક્ષણો 
▪ બબમારી જેવ ું લાગવ ું કે બબમાર હોવ ું.  
 

અત્યાર સ ધીમાું, લાખો લોકોન ેCOVID-19 રસી આપવામાું આવી છે અને ઍલજર્જક 

પ્રત્રતકક્રયાઓ જેવી ગુંભીર આડઅસરો થવાના અહવેાલો જવલ્લે જ મળ્યા છે. લાુંબા ગાળાના 
કોઈ ઉપરવો નોંધાયા નથી.  
 

જો તમને ખરેખર રસીની કોઈ પ્રત્રતકક્રયા આવે તો તે સામાન્ય રીતે થોડી ત્રમત્રનટોમાું થાય છે. 

રસી આપતા કમાચારીઓને ઍલજર્જક પ્રત્રતકક્રયાઓને પહોંચી વળવા અને તાકીદે તેનો 
ઉપચાર કરવા માટેની તાલીમ આપવામાું આવી છે. 

 
 



મારે મારી બીજી રસી ક્યારે લેવી જોઈએ? 

્ કેના મ ખ્ય તબીબી અત્રધકારીઓએ પ્રથમ અન ેબીજા ડોઝ વચ્ચે વધ  લાુંબા સમયગાળા 
(12 અઠવાકડયાું સ ધી) અંગે સુંમત્રત સાધી છે, જેથી વધ  લોકો પોતાનો પ્રથમ ડોઝ ઝડપથી 
મેળવી શકે. તમને સમાન પ્રકારની રસીનો બીજો ડોઝ આપવામાું આવશે.   
 

જો તમે ર્ભગવતી હો, ર્ભગ ધારણ કરવાન  ંઆયોજન હોય અથવા સ્તનપાન કરાવતા ંહો તો 
જાણ કરો 
જો તમ ેગભાવતી હો તો COVID-19 રસી અસ રબક્ષત છે એવ ું કોઈ પ્રમાણ મળ્્ ું નથી, પરુંત   
તમને ત્રનયત્રમતપણે રસી આપવામાું આવી શકે તે પહલેાું વધ  પ્રમાણ મળે તે આવશ્યક છે. 

 

નીચેની ક્સ્થત્રતઓમાું રસીકરણ ત્રવશે તમારા GP સાથે વાત કરો 
• તમે જયાું કામ કરતા હો તેના કારણે તમને કોરોનાવાઇરસ થવાન ું જોખમ વધારે હોય 

• તમને એવો રોગ હોય જેના કારણે કોરોનાવાઇરસના ગુંભીર ઉપરવો થવાન ું જોખમ 

તમારા પર વધારે હોય  

 

જો તમ ેસ્તનપાન કરાવતાું હો તો તમે COVID-19 રસી લઈ શકો છો. 
 

તમારે રસીકરણ બાદ ગભાાવસ્થા ટાળવાની જરૂર નથી. રસીથી તમને કે તમારા બાળકને 
COVID-19 થઈ શકે નકહ. રસીથી પ ર ર્ કે સ્ત્રીની પ્રજનનક્ષમતા પર કોઈ અસર પડતી હોવાન ું 
સચૂવત ું પ્રમાણ મળ્્ ું નથી.  
 

હાલમા ંમને COVID-19ની ક્ષબમારી છે તો હ ં રસી લઈ શક ં? 

જો હાલમાું તમને COVID-19 હોય અથવા તમે COVID-19 જેવા લક્ષણો સાથે નાદ રસ્ત હો તો તમે 

જયાું સ ધી સાજા ન થાઓ ત્યાું સ ધી તમારે રસી મ કાવવી જોઈએ નકહ. 

 

મને અર્ાઉ COVID-19ની ક્ષબમારી થઈ હતી તો મારે હજીયે રસી મ કાવવાની જરૂર છે? 

હા, તમારે હજીયે રસી મ કાવવાની જરૂર છે.  હાલમાું એવ ું કોઈ પ્રમાણ મળ્્ ું નથી કે જેઓને 
COVID-19 થયો હોય એવા લોકોને વાઇરસ સામે લાુંબા ગાળાની પ્રત્રતકારશક્ટત મળી હોય.  


