
આ પત્રિકા કોત્િડ-19 રસીકરણ, 
તે માટે કોણ લાયક બને છે અન ે
કોરોનાિાઈરસથી તેમનું રક્ષણ કરિા 
માટે કોણે રસી લેિાની જરૂર છે તે 
સમજાિે છે.

 COVID-19 રસીકરણ 

 પખુત િયના ંલોકો  
 માટેની માર્ગદર્શિકા 

તમારી જાતનું રક્ષણ કરો.

કોત્િડ-19 રસીકરણ
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અનુક્રમણણકા
કોવિડ-19 અથિા કોરોનાિાઈરસ શું છે?

રસીના પ્રકારો વિશે

કોવિડ-19 રસી કોણે લેિી જોઈએ?

શું મને કોવિડ-19 ના ચેપનુ ંજોખમ િધારે છે?

રસી કોણ ન લઈ શકે? 

રસીથી મને રક્ષણ મળશ?ે 

રસીની આડઅસરો હશે?

રસીથી મને કોવિડ-19 થઈ શકે? 

મારે હિ ેપછી શું કરિાનું છે?

મારી હિ ેપછીની અપોઈન્ટમેન્ટ િખત ેજો 
મારી તબિયત સારી ન હોય તો મારે શું 
કરવું જોઈએ?

મેં રસી લીધા પછી શુ ંહંુ િીજા 
કોઈન ેકોવિડ-19 નો ચેપ 
લગાડી શકંુ છંુ?
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કોત્િડ-19 અથિા કોરોનાિાઈરસ શું છે?
કોવિડ-19 એક નિા કોરોનાિાઈરસથી થાય છે, જે 
SARS-CoV-2 તરીકે ઓળખાય છે. ત ેસૌ પ્રથમિાર 
2019 ના અંતમા ંઓળખિામા ંઆવયો હતો. ત ેઅતયંત 
ચેપી છે અને તેના કારણે શ્ાસોચ્છ્ાસનો ગંભીર રોગ 
થઈ શકે છે. 

તેનો ચેપ લાગેલાં ઘણા ંલોકોને તેનાં કોઈ જ વચહ્ો ન 
થાય અથિા માત્ર હળિા ંજ વચહ્ો થાય એવુ ંિને. આ 
સામાનય રીતે ઉધરસ, તાિ, માથાનો દખુાિો તેમજ સિાદ 
અને સૂંઘિાની શક્ત ગુમાિિાથી શરૂ થાય છે. 

કે્ટલાંક લોકોને ખૂિ જ થાક લાગે, સનાયુઓમાં દખુાિો 
થાય, ઝાડા અને ઉલ્ટીઓ થાય, તાિ આિ ેઅને 
ગભરામણ થશે. ત ેપછી નાની સંખયામા ંકે્ટલાંક લોકોને 
તેમાંથી ગંભીર િીમારી થઈ જાય છે જેના કારણે તેમન ે
હોકસપ્ટલમા ંકે ઈન્ટકેનસિ સંભાળમાં દાખલ કરિાં પડી 
શકે. 

એકંદરે ચેપ લાગેલાં લોકોમાં 100 માંથી 1 કરતાં 
ઓછી વયક્તનુ ંકોવિડ-19 થી મતૃય ુથશ,ે પરંતુ 75 
િર્ષથી િધ ુઉંમરના ંલોકોમા ંઆ આંકડો િધીન ે10 
માથંી 1 વયક્ત થઈ જાય છે. 

કોવિડ-19નો કોઈ ઈલાજ નથી, જો કે કે્ટલીક 
નિી ચકાસિામાં આિેલી સારિારોથી તેના લીધે 
ઊભી થતી જટ્ટલતાઓનું જોખમ ઘ્ટાડિામા ં
મદદ જરૂર થાય છે. 

રસીના પ્રકારો ત્િ્ે
એક િાર મંજૂરી અપાઈ ગયા પછી યુ.કે.માં 
કોવિડ-19ની િે પ્રકારની રસીઓ િાપરિામા ં
આિશે. સિવોત્તમ રક્ષણ પૂરંૂ પાડિા મા્ટે તે િંને 
રસીના િે ડોઝ આપિાની જરૂર પડશે.



4

કોવ િડ-19 રસીકરણ

કોત્િડ-19 રસી કોણે લેિી જોઈએ?
જોઈન્ટ કવમટ્ટ ઓન િકૅ્સનશેન એનડ ઈમયનુાઈઝેશન 
(JCVI), જે એક સિતંત્ર નનષણાતોનુ ંજૂથ છે, તેમણે 
ભલામણ કરી છે કે NHS એ આ રસીઓ સૌથી પહેલાં 
જેમના પર ચેપ લાગિાનુ ંઅન ેજો તેમન ેચેપ લાગે તો 
તેના લીધે ગંભીર જટ્ટલતાઓનો ભોગ િનિાનુ ંસૌથી 
િધારે જોખમ રહેલુ ંછે ત ેલોકોન ેઆપિી.

આમા ંવૃદ્ધજનો, આરોગય અને સંભાળનાં આગલી 
હરોળનાં કમ્ષચારીઓ, કેર હોમનાં રહેિાસીઓ તેમજ 
કમ્ષચારીઓ, અને કે્ટલીક તિીિી િીમારીઓ ધરાિતા ં
લોકોનો સમાિેશ થાય છે. જયારે િધારે રસીઓ 
ઉપલબધ થશે, તયારે આ રસીઓ જોખમમા ંરહેલાં 
િીજાં લોકોને શક્ય તે્ટલી જલદી આપિામા ંઆિશ.ે

શું મને કોત્િડ-19ના ચેપનુ ંજોખમ િધારે છે?
કોરોનાિાઈરસ કોઈને પણ અસર કરી શકે છે. જો તમ ે
વૃદ્ધ વયક્ત હો અને તમન ેઆરોગયની લાંિા સમયની 
િીમારી હોય, તો કોવિડ-19 ખૂિ જ ગંભીર િની શકે 
છે, અને કે્ટલાક ટકસસાઓમા ંજીિલેણ પણ. 

તમારે કોત્િડ-19 રસી લેિી જોઈએ, જો તમેઃ

 • વૃદ્ધજનો મા્ટનેા કેર હોમમા ંરહેતા ંકે કામ કરતાં પુખત 
વયક્ત હો 

 • આરોગય સંભાળનાં આગલી હરોળનાં કમ્ષચારી હો
 • સામાણજક સંભાળનાં આગલી હરોળનાં કમ્ષચારી હો 
 • વૃદ્ધજનોની સંભાળ રાખતાં ઘરેલૂ સંભાળના ક્ષેત્રમાં 
કામ કરતાં કેરર હો

 • 65 િર્ષ કે તેથી િધ ુઉંમરનાં હો
 • લાિંા સમયની તિીિી િીમારી ધરાિતા ંયિુાન પુખત 
વયક્ત હો (હિે પછીનુ ંપાનુ ંજુઓ) 
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આ રસી નીચ ેજણાવયા જેિી બીમારીઓ ધરાિતાં 
પુખત િયના ંલોકોને પણ ઓફર કરિામા ંઆિ્ઃે

 • લોહીનું કેનસર (જેમ કે લયૂટકમીયા, વલમ્ોમા અથિા 
માયલોમા)

 • ડાયાબિ્ટીસ
 • ડીમેન્શયા (યાદ શક્ત ગુમાિિી)
 • હ્રદયની તકલી્
 • છાતીની તકલી્ અથિા શ્ાસની તકલી્ો, જેમ કે 
બ્ોનકાઈ્ટીસ, એમ્ીસીમા અથિા ગંભીર ઍસથમા

 • ટકડનીનો રોગ
 • વલિરનો રોગ
 • કોઈ રોગ અથિા સારિારને કારણે ઘ્ટી ગયેલી 
રોગપ્રવતકારક શક્ત (જેમ કે એચ.આઈ.િી. 
ઈન્ે્શન, સ્ટીરોઈડની દિાઓ, કીમોથેરનપ અથિા 
રેટડયોથેરનપ)

 • રૂમે્ટોઈડ આથ્ષરાઈટ્ટસ, લુપસ અથિા સોરાયબસસ
 • અંગ પ્રતયારોપણ (ઓગ્ષન ટ્ાનસપલાન્ટ) કરાિેલું હોય
 • સટ્ોક (પક્ષાઘાતનો હુમલો) આિેલ હોય, અથિા 
ટ્ાનસેઈન્ટ ઈ્શકેવમક અ્ટકૅ (TIA) આવયો હોય

 • નયૂરોલોણજકલ અથિા સનાયુ િગાડની િીમારી
 • ગંભીર અથિા અતયંત ગંભીર શીખિાની અસમ્ષથતા
 • તમારી સપલીન (િરોળ)ન ેલગતી તકલી્, દા.ત. બસકલ 
સલેનો રોગ, અથિા તમારી સપલીન કાઢી નાખંલે હોય

 • ખૂિ ગંભીર રીતે મેદસિી હો (િધારે પડતું િજન હોય) 
(40 અને તેથી BMI હોય)

 • માનબસક રીતે ગંભીરપણ ેિીમાર હોય

તિીિી રીતે અતયતં અરબક્ષત હોય તેિા ંિધા ંલોકો 
કોવિડ-19ની રસી મેળિિા મા્ટ ેલાયક િનશ.ે તમન ેરસી 
આપિાનુ ંકહેિામા ંઆિ ેછે કે નનહ તેનો આધાર તમારી 
િીમારી કે્ટલી ગંભીર છે તેના પર રહેલો હશ.ે તમે લાયક 
િનો છો કે નનહ તેની તમારા જી.પી. સલાહ આપી શકશ.ે
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રસી કોણ ન લઈ ્કે? 
આ રસીમા ંજીિતં જીિાણુઓ હોતા ંનથી, અને તેથી 
રોગપ્રવતકારક શક્તના વિકારો ધરાિતા ંલોકો મા્ટ ેત ે
લેિાની સલામત છે. આ લોકો કદાચ રસીનો સારી રીતે 
પ્રવતસાદ ન આપ ેએવુ ંિને. જેમના પર કોવિડ-19 
નું જોખમ રહેલું છે તેિા ંિહુ ઓછી સંખયાનાં લોકો 
આ રસી નનહ લઈ શકે - આમા ંજે લોકોને ગંભીર 
એલજી્ષ ઓ હોય તેમનો સમાિેશ થાય છે. 

ગભ્ષિતી થિાની ઉંમરની સ્તીઓ, જેઓ ગભ્ષિતી 
હોય ત ેસ્તીઓ, ગભ્ષિતી થિાનું વિચારી રહેલી કે 
સતનપાન કરાિતી સ્તીઓએ આની વિગતિાર માનહતી 
www.nhs.uk/covidvaccination પરથી િાચંિી 
જોઈએ. 

રસીથી મને રક્ષણ મળ્?ે 
કોવિડ-19 રસી લેિાથી તમ ેકોવિડ-19 રોગથી 
પીડાિાની તમારી સંભાિનાઓ ઘ્ટી જશે. રસીના પહેલા 
ડોઝથી તમારા શરીરમાં સુરક્ષા ઊભી કરિામાં એકાદ િે 
અઠિાટડયાંનો સમય લાગી શકે.

20,000 કરતા ંિધારે લોકો પર કરિામાં 
આિલેા અભયાસમા,ં આ રસી અસરકારક 
હોિાનુ ંઅન ેતેની સલામતીન ેલગતી કોઈ 
ચચતંાઓ નનહ હોિાનુ ંજોિામા ંઆવયુ ંછે. 

િધી દિાઓની જેમ, કોઈ પણ રસી 
સંપૂણ્ષપણ ેઅસરકારક હોતી  
નથી - કે્ટલાંક લોકોને રસી લેિામાં 
આવયા છતાં હજુ પણ કોવિડ-19 
થઈ શકે, પરંત ુત ેઓછો ગંભીર 
હોિો જોઈએ.

http://www.nhs.uk/covidvaccination
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રસીની આડઅસરો હ્?ે
િધી દિાઓની જેમ, રસીઓની પણ આડઅસરો થઈ 
શકે છે. આમાથંી મો્ટા ભાગની અસરો હળિી હોય છે, 
અન ેદરેકજણન ેત ેથતી નથી. પહેલો ડોઝ લીધા પછી, 
જો તમન ેવચહ્ો જણાય, તો પણ તમારે તેનો િીજો ડોઝ 
લિેો જરૂરી રહેશ.ે તમન ેપહેલા ડોઝથી થોડંુ રક્ષણ તો 
મળશ,ે પરંતુ, િીજો ડોઝ લિેાથી તમન ેિાઈરસ સામે 
લાિંા સમય મા્ટનેુ ંરક્ષણ મળશ.ે

અત્ત સામાનય આડઅસરોમા ંનીચનેાનો સમાિે્  
થાય છેઃ

 • તમે તમારં ઈનજે્શન લીધંુ હોય ત ેહાથનુ ંિાિડંુ 
દખુવુ,ં ભારે થઈ જવુ ંકે આળું થઈ જવુ.ં આ રસી 
લીધાના 1-2 ટદિસ સધુી િધારે ખરાિ રહે છે.

 • થાક લાગિો
 • માથાનો દખુાિો
 • સામાનય દખુાિા, અથિા હળિા ફલ ૂજેિા ંવચહ્ો

જો કે િેથી ત્રણ ટદિસ સુધી તાિ આિિા જેવુ ં
લાગિાનું અસામાનય નથી, પરંત ુખૂિ િધારે તાિ 
આિિાનુ ંઅસાધારણ છે અને તમન ેકોવિડ-19 અથિા 
િીજંુ કોઈ ઈન્ે્શન લાગયું હોિાનું તેનાથી સૂચન 

મળી શકે. તમ ેઆરામ કરી શકો અને 
તબિયત સારી કરિામાં મદદ મા્ટ ે
પેરાબસ્ટામોલનો સામાનય ડોઝ લઈ 

શકો (તેના પૅકે્ટ પર આપેલી સલાહ 
અનુસરો). 

રસી લીધા પછીનાં વચહ્ો સામાનય 
રીતે એક અઠિાટડયા કરતાં ઓછો 
સમય ચાલે છે. જો તમારાં વચહ્ો 

િધારે ખરાિ થતાં લાગે અથિા 
જો તમને ચચંતા હોય, તો  
NHS 111 પર કોલ કરો.
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જો તમે ડો્્ટર કે નસ્ષ પાસેથી સલાહ મેળિો, તો 
તમારી રસી વિશે તેમને જાણ કરિાની ખાતરી કરો 
(શક્ય હોય તો તમારં િૅક્સનેશન કાડ્ડ  તેમને િતાિો), 
જેથી તેઓ યોગય રીતે તમને તપાસી શકે. 

તમે રસીઓ અને દિાઓની શંકાયુ્ત આડઅસરો વિશ ે
યલો કાડ્ડ  સકીમ માર્તે પણ જાણ કરી શકો છો. પાનું 
11 જુઓ.

જો તમે હાલમાં તિીિી રીતે અતયંત અરબક્ષત 
લોકોનાં જૂથમાં આિતાં હો, તો કૃપા કરીને સરકારની 
માગ્ષદરશંકાનું પાલન કરિાનું ચાલુ રાખો.
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તમને રસીથી કોવિડ-19 લાગી શકે નનહ, પરંતુ 
િની શકે કે તમને કોવિડ-19 થયેલો હોય અને 
રસી મા્ટેની અપોઈન્ટમેન્ટ જતી રહ્ા પછીથી 
તમને તેનાં વચહ્ો દેખાતાં હોિાનો ખયાલ આિે. 

કોવિડ-19 નાં સૌથી અગતયનાં વચહ્ો નીચેનામાંથી 
કોઈપણની તાજેતરની શરૂઆત છેઃ

 • નિી સતત ઉધરસ

 • ખૂિ િધારે તાિ

 • સિાદ અથિા સૂંઘિાની તમારી સામાનય શક્ત 
જતી રહેિી કે તેમાં ્ેર્ાર થિો

જો તમને ઉપરો્ત વચહ્ો હોય, તો ઘરે જ રહો 
અને ્ટેસ્ટ કરાિિાની ગોઠિણ કરો.

જો તમને વચહ્ો વિશે િધુ માનહતી જોઈતી 
હોય, તો જુઓ www.nhs.uk/conditions/
coronavirus-COVID-19/symptoms

રસીથી મને કોત્િડ-19  
થઈ ્કે? 

મેં મારી ફ્લૂની રસી લીધેલી છે, શું મારે 
કોત્િડ-19ની રસી પણ લેિાની જરૂર છે? 
ફલૂની રસી તમને કોવિડ-19 સામે રક્ષણ આપતી 
નથી. તમે િંને રસીઓ મેળિિા મા્ટે લાયક િનતાં 
હોિાથી, તમારે તે િંને લેિી જોઈએ, પરંતુ સામાનય 
રીતે તે ઓછામાં ઓછા એક અઠિાટડયાના અંતરે 
લેિી જોઈએ.

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms/
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મારે હિ ેપછી શું કરિાનું છે?
તમ ેપહેલો ડોઝ લઈ લો ત ેપછી તમારે તમારી િીજી 
અપોઈન્ટમેન્ટ ગોઠિિાનુ ંવિચારિાનું રહેશે. તમારી 
પાસે રેકોડ્ડ  કાડ્ડ  હોવું જોઈએ અને તમારી આગામી 
અપોઈન્ટમેન્ટ હિે પછીનાં 3થી 12 અઠિાટડયાં પછી 
હોિી જોઈએ. 

તમન ેસિવોત્તમ સુરક્ષા પૂરી પાડિા મા્ટ ેરસીના િંને ડોઝ 
લેિાનું અગતયનું છે.

મારી હિ ેપછીની અપોઈનટમેનટ િખતે જો 
મારી તબબયત સારી ન હોય તો મારે શું કરવુ ં
જોઈએ?
જો તમારી તબિયત સારી ન હોય, તો તમારી રસી લેતાં 
પહેલાં તમ ેપૂરેપૂરાં સાજાં થઈ જાિ તેની રાહ જોિાનું 
િધારે સારં છે, પરંત ુતમારે ત ેિને તે્ટલી જલદી લઈ 
લેિાનો પ્રયતન કરિો જોઈએ. જો તમ ેસેલ્-આઈસોલે્ટ 
કરી રહ્ાં હો, કોવિડ-19 ્ટસે્ટની રાહ જોઈ રહ્ાં હો, 
અથિા તમ ેસાજાં નરિાં છો કે નનહ તેની ચોક્કસ ખિર 
ન પડતી હોય, તો તમારે રસી મા્ટનેી અપોઈન્ટમેન્ટમા ં
જવુ ંજોઈએ નનહ.  

 તમારં કાડ્ડ  સાચિીને રાખો અને તમારો િીજો ડોઝ  
 લેિા મા્ટ ેતમ ેઅપોઈન્ટમેન્ટમા ંહાજરી આપો છો  
 તેની ખાતરી કરો. 

Don’t forget to attend your appointment to have your second 
dose of vaccine. You will have the best protection after two doses. 
Second appointment date:

Public Health England gateway number: 2020311. Product code: COV2020311

Name

1

2

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Make sure you keep this record 
card in your purse or wallet

Don’t forget your

COVID-19 vaccination

 

For more information on the 
COVID-19 vaccination or what 
to do after your vaccination, 
see www.nhs.uk/covidvaccine

Enjoy life. Protect yourself.
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મેં રસી લીધા પછી શું હંુ બીજા કોઈને  
કોત્િડ-19નો ચેપ લરાડી ્કંુ છંુ?
રસી તમન ેકોવિડ-19 આપી શકે નનહ, અને િે ડોઝ 
લેિાથી ગંભીરપણ ેિીમાર પડિાની તમારી શક્યતાઓ 
ઘ્ટી જશે. તેનાથી તમન ેિાઈરસ લાગતો અને િીજાંમાં 
્ેલાિાતો અ્ટકાિી શકાશે કે નનહ તેની હજુ સુધી અમન ે
ખિર નથી. આથી, તમારી આસપાસનાં લોકોનું રક્ષણ 
કરિા મા્ટ ેતમારા સથાનનક વિસતાર મા્ટનેી માગ્ષદરશંકાનું 
પાલન કરિાનું અગતયનું છે. 

તમારં, અને તમારાં કુ્ંુટિીજનો, વમત્રો તેમજ સાથી 
કમ્ષચારીઓનું રક્ષણ કરિા મા્ટ,ે તમારે હજુ પણ આ 
કરિાનું જરૂરી રહેશેઃ

 • સામાણજક અંતર જાળિવું
 • ચહેરા પર આિરણ પહેરવું
 • સાિધાનીથી અને અિારનિાર તમારા હાથ ધોિા 
 • હાલની માગ્ષદરશંકા અનુસરો  
www.gov.uk/coronavirus

કોરોનાિાઈરસ યલો કાડ્ડ  સચ્ગ કરીન,ે તમારી રસીની 
સંભત્િત આડઅસરો સત્હતની તે ઉપરની િધારે 
ત્િરતો માટે, કૃપા કરીન ેઉતપાદન ત્િ્ે માત્હતી 
આપતી પત્રિકા િાંચો

તમે ્ંકાયુકત આડઅસરો ત્િ્ે તે જ િેબસાઈટ 
પર અથિા યલો કાડ્ડ  ઍપ ડાઉનલોડ કરીન ેપણ 
જાણ કરી ્કો છો.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk

http://www.gov.uk/coronavirus
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk


કોવિડ-19 નાક અથિા મોઢામાંથી િહાર ઉડતાં 
પ્રિાહી (થૂંક)નાં ્ટીપાં દ્ારા ્ેલાય છે, ખાસ કરીને 
િોલતી કે ઉધરસ ખાતી િખતે. તે પ્રદૂવરત થયેલ 
િસતુઓ અને સપા્ટીઓને અડ્ા પછી તમારી 
આંખો, નાક અને મોઢંુ 
અડિાથી પણ લાગી  
શકે છે.

યાદ રાખો

© ક્રાઉન કોપીરાઈ્ટ 2020 
COV2020351V2GU 5.8M 1p NOV (APS) 2020 
Public Health England gateway number: 2020481

તમે િધુ સંખયામાં આ મ્ત પવત્રકાઓ અહીંથી  
મંગાિી શકો છો www.healthpublications.gov.uk

રસીકરણ, સૌથી િધારે અરબક્ષત હોય તેિા ં
લોકોનું રક્ષણ કરિામાં મદદ કરે છે. 

જો તમને કોવિડ-19 રસીકરણ વિશ ે
િધુ માનહતી જોઈતી હોય, તો જુઓ 
www.nhs.uk/covidvaccination

http://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/

