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કોરોનાવાઇરસ 

(COVID-19) 

રસીકરણ 
ઇંગ્લેન્ડ, સ્કૉટલેન્ડ અને વૅલ્સ 

 
કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) રસી સરુક્ષિત અને અસરકારક છે. તે 

કોરોનાવાઇરસ સામે તમને સૌથી શે્રષ્ઠ સરુિા આપે છે. 
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COVID-19 રસીકોણ લઈ શકે? 

COVID-19 રસી એન.એચ.એસ. દ્વારા આપવામા ંઆવે છે અને તે ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને વૅલ્સમા ં
તમામ પખુ્તો માટે તેમના ઇમમગે્રશનની સ્સ્થમતને ધ્યાને લીધા મવના મન:શલૂ્ક ઉપલબ્ધ છે. આમા ં
પબ્બ્લક ફંડમાથંી લાભ નહિ મેળવનાર લોકોનો સમાવેશ થાય છે. એન.એચ.એસ. િાલમા ં
કોરોનાવાઇરસનુ ંસૌથી વધ ુજોખમ છે એવા લોકોને COVID-19 રસી પ્રદાન કરી રિલે છે. 

આ રસી કેટલીક દવાની દુકાનોમા,ં જનરલ પે્રક્ટટશનસસ દ્વારા ચલાવવામા ંઆવતા સ્થામનક રસી કેન્રો 
અને મોટા મોટા રસી કેન્રો પર આપવામા ંઆવી રિલે છે.   

એન.એચ.એસ. મોટા ભાગે િાલની કોઈ તબીબી ક્ષબમારીઓ તેમજ નાનાથી લઈને મોટી વયજૂથના 
આધારે તેમના અનમુામનત ઉપચારાત્મક જોખમ અનસુાર લોકોને રસી આપશે. કેટલાક લોકોમા ં
COVID-19 થી પદેા થતી ગભંીર મશુ્કેલીઓનુ ંજોખમ બીજાઓ કરતા ઘણુ ંવધારે િોય છે.  

તે નીચેના લોકોને આપવામા ંઆવી રિલે છે: 

• 55 અને તેથી ઉપરની વયની વ્યસ્ટતઓને 

• જેમને કોરોનાવાઇરસના સકં્રમણનુ ંજોખમ સૌથી વધારે છે (એવા લોકો જેમને લાબંા 
સમયથી સ્વાસ્્યને લગતી ક્ષબમારી છે) 

• જે લોકોને તેમની િાલની તબીબી સમસ્યાઓ (જેમ કે સી.ઓ.પી.ડી., અસ્થમા (દમ), હૃદય 

સબંમંધત તકલીફો, હકડની અથવા ક્ષલવરના રોગો, ડાયાક્ષબટીસ અને બીજી કેટલીક લાબંા 
ગાળાની સ્વાસ્્ય મવષયક સમસ્યાઓ) ને લીધે કોરોનાવાઇરસથી સકં્રમમત થવાનુ ંવધારે 

જોખમ રિલે ુ ંછે 

• જે લોકો સ્વાસ્્ય સારવાર કેન્રોમા ંરિ ેછે અથવા ત્યા ંકામ કરે છે 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
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• સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાર-સભંાળમા ંકામ કરતા કમીઓ 

• અભ્યાસ સબંમંધત મવકલાગંતા ધરાવતી વ્યસ્ટતઓ 

• જેઓ કેરરના ભ્થામાટે લાયક છે  

ર્કેુ સરકારનો આશય જુલાઈ અંત સધુીમા ંપખુ્ત વયની તમામ વ્યસ્ટતઓને પિલેો ડોઝ આપવાનો છે.  

ઇંગ્લેન્ડ: Read the latest information on COVID-19 vaccination for older adults   

સ્કોટલેન્ડ: Read the latest information on COVID-19 vaccination for adults  

વૅલ્સ:  Read the latest information on COVID-19 vaccination  

 

જો તમે હજી સધુી લાયક ઠયાા નથી તો  

તમારો સપંકસ  કરવામા ંઆવે ત્યા ંસધુી રાિ જુઓ એન.એચ.એસ. તમને જણાવશે કે રસી લેવા માટે 

તમારો વારો ક્યારે આવે છે.  

ઇંગ્લેન્ડ: Read the latest Information about COVID-19 vaccine eligibility and vaccine supplies 

શુું આ રસી દરેક વ્યક્તત માટે અનકુળૂ છે? 

જો તમે સગભાસ છો તો, એવા કોઈ પરુાવા નથી કે COVID-19 રસી અસરુક્ષિત છે. પણ તે તમને 

મનત્યક્રમના ભાગ રૂપ ેઆપવામા ંઆવે એ પિલેા િજી વધારે પરુાવાની જરૂર છે.  

જો તમે સગભાસ છો અને તમને નીચેનુ ંજોખમ છે તો તમને રસી આપવા માટે મવચારણામા ંલેવાની 
ભલામણ કરવા વેસ્ટસનેશન અને ઇમ્ર્નુાઇઝેશન અંગેની સરં્ટુત સમમમત તેની સલાિમા ંએ મજુબ 

ફેરફાર કરે છે: 

• તમે જયા ંકામ કરો છો ત્યા ંતમને કોરોનાવાઇરસ સકં્રમણનુ ંજોખમ વધારે છે 

• તમને એવી કોઈ સ્વાસ્્ય સમસ્યા છે જેને લીધે તમને કોરોનાવાઇરસથી પેદા થતી મશુ્કેલીઓનુ ં
જોખમ વધારે છે 

રસી લીધા પછી તમારે સગભાસવસ્થા ટાળવાની જરૂર નથી.  આ રસીમા ંકોઈ જીવતં વાઇરસ નથી અને 

તમને કે તમારા બાળકને COVID-19 થી સકં્રમમત કરી શકતો નથી. COVID-19 રસી ગભસધારણ 

િમતાને અસર કરે એવા કોઈ પરુાવા જોવા મળતા નથી.  

જો તમે સ્તનપાન કરાવી રહ્યા િો તો પણ તમે COVID-19 રસી લઈ શકો છો. રસી લેતા પિલેા 
સ્વાસ્્ય કમીઓ સાથ ેવાત કરો. તેઓ જોખમો અને ફાયદા મવશે તમારી સાથે ચચાસ કરશે.  

ઇંગ્લેન્ડ: જો તમે સગભાસ છો, ગભસ ધારણ કરવાના છો અથવા સ્તનપાન કરાવી રહ્યા છો તો COVID-19 રસીની અદ્યતન સલાિ મવશે વાચંો.   

સ્કોટલેન્ડ: જો તમે સગભાસ છો, ગભસ ધારણ કરવાના છો અથવા સ્તનપાન કરાવી રહ્યા છો તો COVID-19 રસીની અદ્યતન સલાિ મવશે 

વાચંો  

https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
http://www.healthscotland.com/documents/37397.aspx
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-why-you-are-being-asked-to-wait
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
http://www.healthscotland.com/documents/37392.aspx
http://www.healthscotland.com/documents/37392.aspx
http://www.healthscotland.com/documents/37392.aspx
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વૅલ્સ: જો તમે સગભાસ છો, ગભસ ધારણ કરવાના છો અથવા સ્તનપાન કરાવી રહ્યા છો તો COVID-19 રસીની અદ્યતન સલાિ મવશે વાચંો  

જો આ રસીના આ પિલેાના ડોઝ કે રસીના કોઈ ઘટક તત્ત્વોને કારણે તમને ક્યારેય ગભંીર એલજિક 

હરએટશન (એનાફાયલેસ્ટસસ સહિત) આવ્ર્ુ ંિત ુતો તમારે COVID-19 રસી લેવી જોઈએ નિીં. 

જે લોકોને ઇમ્ર્નુોસપે્રશન અથવા એચ.આઇ.વી.નો ચેપ િોય (CD4 કાઉન્ટને ધ્યાનમા ંલીધા મવના) 
તેમને પણ રસી આપવી જોઈએ.   

જે લોકોનુ ંલોિી ગઠંાઈ જતુ ંિોય અથવા રટતસ્ત્રાવનો મવકાર રિતેો િોય તેઓ પણ રસી લઈ શકે છે 

પણ એ સારવાર દરમમયાન યોગ્ય સમયે આપવામા ંઆવે એની ખાતરી કરવા તેમના સ્વાસ્્ય પ્રદાતો 
સાથે પરામશસ કરવો જરૂરી છે. 

 

કેવી રીતે COVID-19 રસી આપવામાું આવે છે 

COVID-19 રસી તમારા િાથની ઉપરના ભાગમા ંએક ઇન્જેટશન તરીકે આપવામા ંઆવે છે. તે બે ડોઝ 

રૂપ ેઆપવામા ંઆવે છે. પિલેો ડોઝ લઈ લીધા પછી ત્રણથી 12 અઠવાહડયા બાદ તમારે બીજો ડોઝ 

લેવાનો રિશેે. 

જયારે તમને પિલેો ડોઝ આપવામા ંઆવે છે ત્યારે તમને એક નાનકડંુ કાડસ આપવામા ંઆવશ ેજેના પર 

રસીની મવગતો દશાસવેલ િશે. તમારે આ કાડસ સાચવીને રાખવુ ંજોઈએ. જો તમારે તમારી રસીનો બીજો 
ડોઝ કોઈ જુદા રસીકરણ કેન્ર પર લેવાનો છે તો કાડસ એ વાતની ખાતરી કરાવશે કે તમે સાચા પ્રકારની 
રસી મેળવેલ છે.  

COVID-19 રસી કેવી રીતે લેશો 

COVID-19 રસી એન.એચ.એસ. દ્વારા આપવામા ંઆવે છે અને તે ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને વૅલ્સમા ં
તમામ પખુ્તો માટે તેમના ઇમમગે્રશનની સ્સ્થમતને ધ્યાને લીધા મવના મન:શલૂ્ક ઉપલબ્ધ છે.  

જો તમે જનરલ પે્રક્ટટશનર (જી.પી.) સાથ ેનોંધાયેલ છો તો રસી મેળવવાનુ ંઆસાન છે. આનાથી એ 

વાતની ખાતરી થશ ેકે તમારી પાસે એન.એચ.એસ. નબંર છે અને જયારે તમે રસી માટે લાયક બનો છો 
(વય અને મનદાનાત્મક ક્ષબમારીના આધારે) ત્યારે તમે રસીકરણ માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ બકુ કરી શકશો. 
જનરલ પે્રક્ટટશનર સાથે નોંધણી કરવાનો અથસ એ છે કે તમે આરોગ્ય અને સ્વાસ્્ય મવષયક સારવાર 

સેવાઓ પણ મેળવી શકશો. 
જનરલ પે્રક્ટટશનર એ પાહરવારીક વૈદ્યકીય ડૉટટર છે. ઇંગ્લેન્ડ સ્કોટલેન્ડ, અને વૅલ્સ મા,ં દરેક વ્યસ્ટત 

જનરલ પે્રક્ટટશનર સાથે નોંધણી કરાવી તેમના ઇમમગે્રશનની સ્સ્થમતને ધ્યાનમા ંલીધા મવના મન:શલૂ્ક 

પ્રાથમમક સારવાર સેવાઓ મેળવી શકે છે.  

https://sanctuary.gov.wales/covid-19
https://www.england.nhs.uk/publication/primary-medical-care-policy-and-guidance-manual-pgm/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/media/1838/bma-refugee-and-asylum-seeker-health-resource-june-19.pdf
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જો િાલમા ંતમે જનરલ પે્રક્ટટશનર સાથે નોંધણી કરાવેલ નથી તો તમારે કોઈ સ્થામનક જનરલ 

પે્રક્ટટશનરને શોધી કાઢવા જોઈએ અને અત્યારે જ નોંધણી કરાવી લેવી જોઈએ પછી ભલે તમે અત્યારે 

રસી લેવા માટે લાયક નથી. તમે ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અથવા વૅલ્સ માટે એન.એચ.એસ.ની વેબસાઇટનો 
ઉપયોગ કરીને તમે જયા ંવસવાટ કરો છો તેની નજીકમા ંજનરલ પે્રક્ટટશનરને શોધી શકશો, અથવા તમે 

તમારા જનરલ પે્રક્ટટશરને ટેલીફોન કરીને દદી તરીકે નોંધણી કરાવવા મવનતંી કરી શકો છો.   
જીપી સિરી માત્ર તેમના સ્થામનક મવસ્તારમા ંરિતેા લોકોની જ નોંધણી કરી શકે છે. જો તમે જીપી 
સિરીની િદની બિાર વસવાટ કરો છો તો તમારે એવા બીજી કોઈ જીપીને શોધવાની જરૂર પડશે જે 

તમારા ઘરથી નજીક છે.  

જીપી સાથે નોંધણી કરાવવા તમારે એક ફોમસમા ંમવગતો ભરવાની જરૂર પડશ.ે તમે ઓનલાઇન નોંધણી 
કરી શકશો કે કેમ એ જોવા તમે જીપી સિરીની વેબસાઇટ ચેક કરી શકશો. તમારે સ્થાયી દદી 
(અસ્થાયી દદી તરીકે નહિ) તરીકે નોંધણી કરાવવા માટે કિવે ુ ંજોઈએ. ફોમસમા ંમવગતો ભરવા તમને જો 
મદદની જરૂર જણાય તો તમે જીપી સિરીને મવનતંી કરી શકશો. 

જીપી સાથે નોંધણી કરાવવા શુું મને કોઈ દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે?  

કેટલાક સિરીઝ નોંધણી કરાવવાના િતે ુમાટે તમને સરનામાનો પરુાવો, ઓળખનો પરુાવો અથવા 
ઇમમગે્રશનની સ્સ્થમતનો પરુાવો અથવા એન.એચ.એસ. નબંર વગેરે જેવા દસ્તાવેજો આપવા માટે 

જણાવી શકે છે, પણ જો તમે તેમને એ નથી આપતા તો તેઓ તમારી નોંધણી કરવાનો ઈનકાર કરી 
શકતા નથી.   

જો તમે આ દસ્તાવેજો આપી શકતા નથી તો તમારે કિવે ુ ંજોઈએ કે તમારી પાસે આ દસ્તાવેજો નથી 
પણ તમે પે્રક્ટટસ િદની અંદર રિો છો અને દદી તરીકે જીપી સાથ ેનોંધણી કરાવવા માગો છો.   
જીપી સાથે નોંધણી કરાવવામા ંજો તમને કોઈ મશુ્કેલી પડી રિી િોય તો નીચેના સસંાધનો તમને મદદ કરી શકે છે. જો તમે ઓનલાઇન 

નોંધણી કરાવી રહ્યા છો અને તમારી પાસે દસ્તાવેજો માગવામાં આવે છે તો તમે જીપી સિરીને આ સસંાધનો ઇમેલ કરી શકો છો: 

• ઇંગ્લેન્ડમા ંજીપી સાથે નોંધણી કરાવવા દસ્તાવેજ મવનાના લોકોને મદદ કરવા એન.એચ.એસ. ઇંગ્લેન્ડે યલો કાડસ બનાવ્ર્ુ ંછે. જયારે 

તમે નોંધણી કરાવવા માટે જાઓ ત્યારે તમે જીપી હરસેપ્શમનસ્ટને આ કાડસ બતાવી શકો છો. તમે સ્થામનક સખાવતી સસં્થાઓ, 

ફૂડબેંકો, તમારા સ્થામનક િલે્થવોચ અથવા ડૉટટસસ ઑફ ધ વલ્ડસ પાસેથી યલો કાડસ મેળવી શકો છો.  
• સ્કોહટશ સરકારે સ્કોટલેન્ડના જીપી માટે ગાઇડલાઇન્સ d ઇસ્ર્ ુકરેલ છે જે જણાવે છે: “"જીપી સાથે નોંધણી કરાવવા કોઈ 

દસ્તાવેજોની જરૂર નથી. ઓળખ અથવા સરનામાનો પરુાવો આપી નહિ શકવાની દદીની અસમથસતા દદીની નોંધણીનો ઈનકાર 

કરવાનુ ંકે તેને મવલકં્ષબત કરવાનુ ંકારણ ગણવામા ંઆવતુ ંનથી. 
• ક્ષિહટશ મેહડકલ એસોમસએશનની ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ, વૅલ્સ અને ઉત્તરીય આયલેન્ડના ડોટટસસ માટેની ગાઇડલાઇન્સ  જણાવે છે, 

“જો દદી ઓળખના દસ્તાવેજો આપી શકતા નથી તો એ તેમની નોંધણીનો ઈનકાર કરવાનુ ંવ્યાજબી કારણ નથી”. 

જો જીપી પે્રક્ટટસ તમને રજીસ્ટર કરવાનો ઈનકાર કરે છે તો ઇંગ્લેન્ડમા ંદદી 0300 311 2233 પર કોલ કરી શકે છે. સ્કોટલેન્ડ અને વૅલ્સ મા ં
દદીઓએ તેમના સ્થામનક િલે્થ બોડસનો સપંકસ  કરવો જોઈએ. જીપી સાથે નોંધણી કરાવવામા ંમદદ માટે દદીઓ 0808 1647 686 (મન:શલૂ્ક 

ફોન નબંર) પર ડૉટટસસ ઑફ ધ વલ્ડસનો સપંકસ  કરી શકશે. 

https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/Default.aspx?s=GPSurgeries
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.scot.nhs.uk/organisations/
https://gov.wales/nhs-wales-health-boards-and-trusts#:~:text=Contents-,Overview,Taf%20Morgannwg%20University%20Health%20Board
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જો તમે ઘર વવનાના છો તો 

જો તમારંુ કોઈ ચોક્કસ સરનામુ ંન િોય તો પણ તમે જીપી સાથે નોંધણી કરાવી શકશો. તમારે જીપી 
પે્રક્ટટસને એ સમજાવવુ ંજોઈએ કે તમારંુ કોઈ ચોક્કસ સરનામુ ંનથી પણ તમે સ્થામનક મવસ્તારમા ંરિો 
છો અને દદી તરીકે નોંધણી કરાવવા માગો છો. તમે િંગામી સરનામાનો ઉપયોગ કરી શકશો જે તમારા 
મમત્રનુ ંઅથવા ડે સેન્ટરનુ ંસરનામુ ંિોઈ શકે છે અથવા પે્રક્ટટસ સરનામા મવના તમારી નોંધણી કરી 
શકશે.  
તમારે એ વાતની ખાતરી કરવી જોઈએ કે જરૂર પડય ે(દા.ત. ટેસ્ટના પહરણામોમા)ં તમારો સપંકસ  કરવા 
જીપી પાસે સપંકસ  કરવાની કોઈ પદ્ધમત છે. 

જો તમે આશ્રય મેળવવા ઈચ્છુકોના આવાસમાું રોકાયા છો  

જો તમે આશ્રય મેળવવા ઈચ્છુકોના આવાસ િોમ ઓહફસ આવાસ અથવા કક્ન્ટન્જન્સી આવાસ જેમ કે 

િોટલ વગેરેમા ંરોકાયા છો તો જીપી સાથ ેનોંધણી કરાવતી વખતે તમારે આ આવાસના સરનામાનો 
ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને કિવે ુ ંજોઈએ કે તમારી પાસે સરનામાના દસ્તાવેજોનો પરુાવો નથી કારણ 

કે તમે િોમ ઓહફસ દ્વારા પરૂા પાડવામા ંઆવેલ આશ્રય ઈચ્છુકોના આવાસમા ંરોકાયા છો. જો જીપી 
નોંધણી કરવાનો ઈનકાર કરે તો તમારે 0808 8010 503 (મન:શલૂ્ક ફોન નબંર) પર તમારા આવાસ 

પ્રદાતા અથવા માઇગ્રન્ટ િલે્પ સાથે  વાત કરવી જોઈએ.  

જો તમને જણાય કે િોમ ઓહફસ તમને નવા આવાસમા ંખસેડવા જઈ રિી છે તો જયા ંસધુી તમને નવી 
જગ્યાએ ખસેડવામા ંન આવે ત્યા ંસધુીમા ંતમારે COVID-19 રસી લેવામા ંમવલબં ન કરવો જોઈએ. તમે 

તમારી રસીનો બીજો ડોઝ તમારા નવા આવાસની નજીકના રસીકરણ કેન્ર પર મેળવી શકશો.   
તમારા પ્રથમ રસીકરણ કેન્ર પર તમને આપવામા ંઆવેલ નાનકડંુ કાડસ તમારે સાચવીને રાખવુ ંજોઈએ 

અને તમારી બીજી અપોઇન્ટમેન્ટ વખતે તેને સાથ ેલઈ જવુ ંજોઈએ જેથી રસીકરણ કેન્રને એ વાતની 
ખાતરી થઈ શકે કે તમે યોગ્ય પ્રકારની રસી લીધેલ છે.  

રસી લેવા માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ બકૂ કરાવવી 
ઇંગ્લેન્ડ 

જો તમને નીચ ેપૈકીનુ ંકોઈ લાગુ ંપડતુ ંિોય તો તમે રસી લેવા માટેની તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ ઓનલાઇન 

બકૂ કરાવી શકશો: 

• જો તમારી વય 55 વષસ કે તેથી વધારે છે 

• જો તમને કોરોનાવાઇરસથી સકં્રમમત થવાનુ ંવધારે જોખમ છે (જેમને લાબંા ગાળાથી 
સ્વાસ્્ય મવષયક ક્ષબમારીઓ છે) 

• જો તમને િાલની તબીબી સમસ્યાઓ (જેમ કે સી.ઓ.પી.ડી., અસ્થમા (દમ), હૃદય સબંમંધત 

તકલીફો, હકડની અથવા ક્ષલવરના રોગો, ડાયાક્ષબટીસ અને બીજી કેટલીક લાબંા ગાળાની 
સ્વાસ્્ય મવષયક સમસ્યાઓ) ને લીધે કોરોનાવાઇરસથી સકં્રમમત થવાનુ ંવધારે જોખમ રિલે ુ ં
છે 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/


 

7 
 

• જો તમે લાયકાત ધરાવતા ફ્રન્ટલાઇન સ્વાસ્્ય કમી છો 
• જો તમે લાયકાત ધરાવતા ફ્રન્ટલાઇન સામાજજક સ્વાસ્્ય કમી છો 
• અભ્યાસ સબંમંધત મવકલાગંતા ધરાવતી વ્યસ્ટતઓ 

• જો તમે કેરરના ભ્થા માટે લાયકાત ધરાવો છો  

તમે મોટા રસીકરણ કેન્રો અથવા COVID-19 રસી આપતી કોઈ ફામસસી પર અપોઇન્ટમેન્ટ બકૂ કરાવી 
શકશો. એન.એચ.એસ. દ્વારા તમારો સપંકસ  કરવામા ંઆવે ત્યા ંસધુી તમારે રાિ જોવાની જરૂર નથી. 

તમે રસી લેવા માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ ઓનલાઇન પણ બકૂ કરાવી શકશો.  

સ્કોટલેન્ડ 

તમારી અપોઇન્ટમેન્ટની મવગતો સાથે તમારા પર એક આમતં્રણ પત્ર અથવા ફોન કોલ આવશે. જો તમે 

અપોઇન્ટમેન્ટમા ંિાજર રિવેાના છો તો તમે અપોઇન્ટમેન્ટમા ંઆવવાના છો એની પકુ્ષ્ટ કરવા માટે કંઇ 

કરવાની જરૂર નથી. જો તમે અપોઇન્ટમેન્ટમા ંિાજર રિી શકો એમ નથી તો તમે  તમારી 
અપોઇન્ટમેન્ટનો સમય બદલી શકશો અથવા રદ કરી શકો છો જેથી કરીને તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ બીજા 

કોઈને આપી શકાય. 

વૅલ્સ 

જયારે રસી લેવા માટે તમારો વારો આવશ ેત્યારે એન.એચ.એસ. દ્વારા સીધો જ તમારો સપંકસ  કરવામા ં
આવશે. તમારો સપંકસ  કા ંતો ટેલીફોન અથવા પત્ર દ્વારા કરવામા ંઆવશે. 

જો હુું રસી મેળવુું ુું તો મારે હોમ ઓફિસને જાણ કરવી પડશે? 

જયારે તમે એન.એચ.એસ. સેવા, જે ઇમમગે્રશનની સ્સ્થમતને ધ્યાનમા ંલીધા મવના દરેક માટે મન:શલૂ્ક છે, 

પ્રાપ્ત કરો છો ત્યારે તમારી માહિતી િોમ ઓહફસ મવભાગ સાથે શેર કરવામા ંઆવશ ેનિીં. આમા ંજીપી 
સેવાઓ, COVID-19 પરીિણ, સારવાર અને રસીકરણ સેવાનો સમાવેશ થાય છે. 

જીપી સાથે નોંધણી કરાવતી વખતે અથવા COVID-19 રસી લેવા માટે અપોઇન્ટમેન્ટ બકૂ કરાવતી 
વખતે તમને તમારી ઇમમગે્રશનની સ્સ્થમત સાક્ષબત કરવામા ંકિવેામા ંનહિ આવે.  

કોરોનાવાઇરસનુ ંપરીિણ, સારવાર અથવા રસીકરણ સબંમંધત કેટલીક એન.એચ.એસ. િોસ્સ્પટલ અને 

સમદુાય સેવાઓ ઇમમગે્રશનની સામાન્ય સ્સ્થમત મવનાના લોકો માટે મન:શલૂ્ક નથી. આ સેવાઓ તમારા 
મવશેની માહિતી જેમ કે નામ, સરનામુ ંઅને જન્મ તારેખ વગેરે િોમ ઓહફસ ઇમમગે્રશન મવભાગ સાથે 
શેર કરી શકે છે. આ તમારી િાલની ઇમમગે્રશન સ્સ્થમતની પકુ્ષ્ટ કરવા માટે અથવા ચકૂવણી નહિ કરેલ 

સ્વાસ્્ય સારવાર મવષયક ચાજિસની જાણ કરવા માટે છે. તમારી સ્વાસ્્ય મવષયક માહિતી શેર 

કરવામા ંઆવશ ેનિીં.  

https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
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વ્યસ્ટતઓ અથવા જાિરે જનતા માટે સલામતીની ક્ષચિંતાજનક પહરસ્સ્થમતના સજંોગોમા ં
એન.એચ.એસ.ને દદીની માહિતી પોલીસ, અદાલતો અને સરકારી મવભાગો સાથ ેશેર કરવાની જરૂર 

પડી શકે છે. 

 

COVID-19 રસી કેટલી સલામત છે? 

ર્.ુકે.મા ંઉપયોગ માટે મજૂંરી આપવામા ંઆવેલ રસી િલે્થકેર પ્રોડટ્સ રેગ્ર્લેુટરી એજન્સી 
(એમ.એચ.આર.એ.) દ્વારા મનધાસહરત કરવામા ંઆવેલ સલામતી, ગણુવત્તા અને અસરકારકતાના ચસુ્ત 

ધોરણોને સતંોષે છે.  

મજૂંરી આપવામા ંઆવેલ કોરોનાવાઇરસની કોઈપણ રસીએ લાયસન્સવાળી બીજી બધી દવાઓની 
જેમ તમામ પ્રકારના મનદાનાત્મક પરીિણ અને સલામતીની ખાતરીમાથંી પસાર થવુ ંપડતુ ંિોય છે. 

એમ.એચ.આર.એ. સલામતીના આંતરરાક્ષ્િય ધોરણોનુ ંપાલન કરે છે. 

બધી રસીઓનુ ંપરીિણ સમગ્ર મવશ્વના 15,000 થી 50,000 લોકો ઉપર કરવામા ંઆવતુ ંિોય છે. તેનુ ં
પરીિણ 18 થી 84 ની તમામ વયજૂથના જુદી જુદી વશંીય પષૃ્ટભમૂમમાથંી આવતા લોકોના સ્ત્રીઓ અને 

પરુૂષો એમ બનેં પર કરવામા ંઆવે છે. ચપેને રોકવામા ંઅથવા વાઇરસનો ફેલાવો કરવામા ંજે એક 

વ્યસ્ટતમાથંી બીજામા ંપસાર થઈ શકે છે તેને રોકવામા ંકેટલી અસરકારક છે તે જોવા અને બાળકો માટે 

તેનો ઉપયોગ મવસ્તારવા રસીકારણના તબક્કા દરમમયાન પણ અભ્યાસો ચાલુ ંરિશે.ે 

અત્યાર સધુીમા ંલાખો લોકોને COVID-19 રસી આપવામા ંઆવેલ છે અને તેની ગભંીર આડઅસરો 
જેમ કે એલજિક હરએટશન વગેરે સાવ નહિવત છે.  લાબંા ગાળના કોઈ કોમ્પમ્પ્લકેશન્સ જાણમા ંઆવેલ 

નથી. 

ર્.ુકે.મા ંમજૂંરી આપવામા ંઆવેલ રસી મવશે વધ ુજાણકારી મેળવવા, જુઓ: 

• GOV.UK: Pfizer/BioNTech vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only)  

• GOV.UK: Oxford/AstraZeneca vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only)  

• GOV.UK: Moderna vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only) 

 

COVID-19 રસી કેટલી અસરકારક છે? 

COVID-19 ની રસીનો પ્રથમ ડોઝ તમને કોરોનાવાઇરસ સામે સારંુ રિણ આપશે. પણ તમે લાબંા 
સમય સધુી સરુક્ષિત રિી શકો એ માટે તમારે રસીના બે ડોઝ લેવાની જરૂર છે. જો તમે રસી લો છો તો 
પણ તમને કોરોનાવાઇરસનુ ંસકં્રમણ થવાનો કે બીજામા ંફેલાવવાની શક્યતા છે. આનો અથસ એ કે: 

• સોમશયલ હડસ્ટન્સીંગ ગાઇડન્સનુ ંપાલન ચાલુ ંરાખવુ ંઅગત્યનુ ંછે  

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/social-distancing/what-you-need-to-do/
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• જયા ંબીજા લોકોથી દૂર રિવે ુ ંમશુ્કેલ િોય છે એવી જગ્યાએ જો તમે કરી શકો એમ િો તો એવી 
કોઈ વસ્ત ુપિરેવાનુ ંરાખો જે તમારા નાક અને મોંને ઢાકંી દે છે. 

 

COVID-19 રસીના આડઅસરો 

COVID-19 રસીની મોટાભાગની આડઅસરો િળવી િોય છે અને 2 - 3 હદવસ કરતા વધ ુસમય રિતેી 
નથી, જેમ કે: 

• િાથમા ંજે જગ્યાએ સોય ભોંકવામા ંઆવી િતી ત્યા ંદુ:ખાવો થવો 
• કંટાળો આવવો 
• માથાનો દુ:ખાવો 
• કળતર થવી 
• માદંા થઈ જવુ ંકે એવુ ંલાગવુ ં
• શરીર ગરમ રિવે ુ ંકે તાવ આવવો 

જો જરૂર લાગે તો તમે પેઇનહકલર લઈ શકો છો જેમ કે પેરામસટામોલ.  

જો તમારા શરીરનુ ંતાપમાન 48 કલાક કરતા વધ ુસમયથી સતત વધારે રિતે ુ ંિોય તો તમને 

કોરોનાવાઇરસ કે બીજો કોઈ ચપે િોઈ શકે છે. કફ થવો કે કોઇ જાતની ગધં કે સ્વાદ ન આવવો એ 

રસીની કોઈ આડઅસરો નથી તેથી જો તમારામા ંઆ લિણો દેખાતા િોય તો તમારે ઓનલાઇન થઈને  

કોરોનાવાઇરસનો ટેસ્ટ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.  

જો તમારા લિણો વધ ુવકરતા જતા િોય, 48 કલાક કરતા વધ ુસમયથી દેખાતા િોય અથવા તો તમને 

એવી ક્ષચિંતા જણાય તો સવારના 8 થી સાજંના 6.30 વચ્છચે અથવા બાકીના સમયે 111 (આ કોલ કરવા 
માટે મન:શલૂ્ક નબંર છે) પર તમારા જીપીને કોલ કરો.  વારે વારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ " yes” મા ં
આપવા તમે તમારી ભાષાના દુભામષયાની સેવા લઈ શકશો.  

https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
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એલર્જિક ફરએતશન 

જો તમને ગભંીર પ્રકારના એલજિક હરએટશનની સમસ્યા િોય તો તમને રસી આપવામા ંઆવે એ પિલેા 
સ્વાસ્્યકમી સાથ ેવાર કરો. જો તમને નીચેના વખતે આ પિલેા ક્યારેય એલજિક હરએટશન 

(એનાફાઇલેસ્ટસસ સહિત) કોઈ સમસ્યા થઈ િતી તો તમારે COVID-19 રસી લેવી જોઈએ નિીં: 
• આ જ રસીનો આ પિલેાનો ડોઝ લેતી વખતે 

• રસીના કોઈપણ ઘટકો લેતી વખતે 

ગભંીર પ્રકારના એલજિક હરએટશનની સમસ્યા સાવ નહિવત છે. જો તમને રસીથી કોઈ હરએટશન 

આવવાનુ ંિોય તો સામાન્ય રીતે એ થોડી મમમનટોમા ંજ એ બને છે. રસીકરણ કેન્રના કમસચારીઓ અને 

સ્વયસેંવીઓ એલજિક હરએટશન સામે કેવી રીતે કામ કરવુ ંઅને કેવી રીતે તેની તાત્કાક્ષલક સારવાર 

કરવી તે અંગે પ્રમશક્ષિત િોય છે. 

તમે કોરોનાવાઇરસ યલો કાડસ સેફ્ટી સ્કીમ નો ઉપયોગ કરીને તમે શકંાસ્પદ આડઅસરો મવશે હરપોટસ  કરી શકો છો. 

 

COVID-19 રસીના ઘટકો 

મજૂંર કરવામા ંઆવેલ COVID-19 રસીમા ંપ્રાણીજન્ય કોઈ પદેાશો કે ઇંડા નથી.  

ક્ષિહટશ ઇસ્લામમક મેહડકલ કાઉસ્ન્સલ ભલામણ કરે છે કે રસી લઈ શકાય છે. કેથોક્ષલક ચચસ જણાવે છે કે 

COVID-19 રસીનો ઉપયોગ નૈમતક રીતે સ્વીકારવા યોગ્ય છે. 

 

વધ ુજાણકારી 
ડૉટટસસ ઓફ ધ વલ્ડસ : મ્પટલમનક અને  અનુવાદ કરલે COVID-19 માહિતી  

ક્ષિહટશ રેડ ક્રોસ:  COVID-19 રસી: જે તમારે જાણવુ ંજરૂરી છે  

એન.એચ.એસ. ઇંગ્લેન્ડ: કોરોનાવાઇરાસ (COVID-19) રસી 

NHS જાણકારી: કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) રસી  

પબ્બ્લક િલે્થ વૅલ્સ: COVID-19 રસીની માહિતી 

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
link:%20https://britishima.org/operation-vaccination/hub/statements/#VAX
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/patient-clinic/
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
https://www.redcross.org.uk/get-help/coronavirus/coronavirus-vaccine
https://www.redcross.org.uk/get-help/coronavirus/coronavirus-vaccine
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/vaccines/coronavirus-covid-19-vaccine
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/vaccines/coronavirus-covid-19-vaccine
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/
https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

