કોરોનાવાઇરસ
(COVID-19)
રસીકરણ
ઇંગ્લેન્ડ, સ્કૉટલેન્ડ અને વૅલ્સ

કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) રસી સરુ ક્ષિત અને અસરકારક છે . તે
કોરોનાવાઇરસ સામે તમને સૌથી શ્રેષ્ઠ સરુ િા આપે છે .

સંસ્કરણ 1 (તા. 03.03.2021ના રોજ અપડેટ કર્)ું ુ

અંગ્રેજી | GUJARATI

1

વવષયવસ્ત ુ
COVID-19 રસીકોણ લઈ શકે? .......................................................................................................................................................................................... 2
કેવી રીતે COVID-19 રસી આપવામાં આવે છે ............................................................................................................................................................... 4
COVID-19 રસી કે વી રીતે લેશો ........................................................................................................................................................................................ 4
COVID-19 રસી કેટલી સલામત છે ? ................................................................................................................................................................................ 8
COVID-19 રસી કેટલી અસરકારક છે ? ............................................................................................................................................................................ 8
COVID-19 રસીના આડઅસરો .......................................................................................................................................................................................... 9
COVID-19 રસીના ઘટકો ................................................................................................................................................................................................ 10
વધુ જાણકારી ..................................................................................................................................................................................................................... 10

COVID-19 રસીકોણ લઈ શકે?
COVID-19 રસી એન.એચ.એસ. દ્વારા આપવામાં આવે છે અને તે ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને વૅલ્સમાં
તમામ પખ્ુ તો માટે તેમના ઇમમગ્રેશનની સ્સ્થમતને ધ્યાને લીધા મવના મન:શ ૂલ્ક ઉપલબ્ધ છે . આમાં
પબ્બ્લક ફં ડમાંથી લાભ નહિ મેળવનાર લોકોનો સમાવેશ થાય છે . એન.એચ.એસ. િાલમાં

કોરોનાવાઇરસન ંુ સૌથી વધ ુ જોખમ છે એવા લોકોને COVID-19 રસી પ્રદાન કરી રિેલ છે .
આ રસી કેટલીક દવાની દુકાનોમાં, જનરલ પ્રેક્ટટશનસસ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા સ્થામનક રસી કેન્રો
અને મોટા મોટા રસી કેન્રો પર આપવામાં આવી રિેલ છે .
એન.એચ.એસ. મોટા ભાગે િાલની કોઈ તબીબી ક્ષબમારીઓ તેમજ નાનાથી લઈને મોટી વયજૂથના
ુ ામનત ઉપચારાત્મક જોખમ અનસ
ુ ાર લોકોને રસી આપશે. કેટલાક લોકોમાં
આધારે તેમના અનમ
COVID-19 થી પેદા થતી ગંભીર મશ્ુ કેલીઓન ંુ જોખમ બીજાઓ કરતા ઘણંુ વધારે િોય છે .
તે નીચેના લોકોને આપવામાં આવી રિેલ છે :
• 55 અને તેથી ઉપરની વયની વ્યસ્ટતઓને
• જેમને કોરોનાવાઇરસના સંક્રમણન ંુ જોખમ સૌથી વધારે છે (એવા લોકો જેમને લાંબા
સમયથી સ્વાસ્્યને લગતી ક્ષબમારી છે )

• જે લોકોને તેમની િાલની તબીબી સમસ્યાઓ (જેમ કે સી.ઓ.પી.ડી., અસ્થમા (દમ), હૃદય
સંબમં ધત તકલીફો, હકડની અથવા ક્ષલવરના રોગો, ડાયાક્ષબટીસ અને બીજી કેટલીક લાંબા
ગાળાની સ્વાસ્્ય મવષયક સમસ્યાઓ) ને લીધે કોરોનાવાઇરસથી સંક્રમમત થવાન ંુ વધારે
જોખમ રિેલ ં ુ છે
• જે લોકો સ્વાસ્્ય સારવાર કેન્રોમાં રિે છે અથવા ત્યાં કામ કરે છે
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• સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાર-સંભાળમાં કામ કરતા કમીઓ
• અભ્યાસ સંબમં ધત મવકલાંગતા ધરાવતી વ્યસ્ટતઓ
• જેઓ કેરરના ભ્થામાટે લાયક છે
ુ ીમાં પખ્ુ ત વયની તમામ વ્યસ્ટતઓને પિેલો ડોઝ આપવાનો છે .
ર્કુ ે સરકારનો આશય જુલાઈ અંત સધ
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

ુ ી લાયક ઠયાા નથી તો
જો તમે હજી સધ
ુ ી રાિ જુઓ એન.એચ.એસ. તમને જણાવશે કે રસી લેવા માટે
તમારો સંપકસ કરવામાં આવે ત્યાં સધ
તમારો વારો ક્યારે આવે છે .

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

શુંુ આ રસી દરે ક વ્યક્તત માટે અનકુ ળ
ૂ છે ?
જો તમે સગભાસ છો તો, એવા કોઈ પરુ ાવા નથી કે COVID-19 રસી અસરુ ક્ષિત છે . પણ તે તમને
મનત્યક્રમના ભાગ રૂપે આપવામાં આવે એ પિેલા િજી વધારે પરુ ાવાની જરૂર છે .

જો તમે સગભાસ છો અને તમને નીચેન ંુ જોખમ છે તો તમને રસી આપવા માટે મવચારણામાં લેવાની
ુ ાઇઝેશન અંગેની સંર્ટુ ત સમમમત તેની સલાિમાં એ મજ
ુ બ
ભલામણ કરવા વેસ્ટસનેશન અને ઇમ્ર્ન
ફેરફાર કરે છે :
• તમે જયાં કામ કરો છો ત્યાં તમને કોરોનાવાઇરસ સંક્રમણન ંુ જોખમ વધારે છે
• તમને એવી કોઈ સ્વાસ્્ય સમસ્યા છે જેને લીધે તમને કોરોનાવાઇરસથી પેદા થતી મશ્ુ કેલીઓન ંુ
જોખમ વધારે છે
રસી લીધા પછી તમારે સગભાસવસ્થા ટાળવાની જરૂર નથી. આ રસીમાં કોઈ જીવંત વાઇરસ નથી અને
તમને કે તમારા બાળકને COVID-19 થી સંક્રમમત કરી શકતો નથી. COVID-19 રસી ગભસધારણ
િમતાને અસર કરે એવા કોઈ પરુ ાવા જોવા મળતા નથી.
જો તમે સ્તનપાન કરાવી રહ્યા િો તો પણ તમે COVID-19 રસી લઈ શકો છો. રસી લેતા પિેલા
સ્વાસ્્ય કમીઓ સાથે 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 વાંચો.
સ્કોટલેન્ડ: જો તમે સગભાસ છો, ગભસ ધારણ કરવાના છો અથવા સ્તનપાન કરાવી રહ્યા છો તો COVID-19 રસીની અદ્યતન સલાિ મવશે
વાંચો
3

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

જો આ રસીના આ પિેલાના ડોઝ કે રસીના કોઈ ઘટક તત્ત્વોને કારણે તમને ક્યારે ય ગંભીર એલજિક
હરએટશન (એનાફાયલેસ્ટસસ સહિત) આવ્ર્ ંુ િત ુ તો તમારે COVID-19 રસી લેવી જોઈએ નિીં.
ુ ોસપ્રેશન અથવા એચ.આઇ.વી.નો ચેપ િોય (CD4 કાઉન્ટને ધ્યાનમાં લીધા મવના)
જે લોકોને ઇમ્ર્ન
તેમને પણ રસી આપવી જોઈએ.
જે લોકોન ંુ લોિી ગંઠાઈ જત ંુ િોય અથવા રટતસ્ત્રાવનો મવકાર રિેતો િોય તેઓ પણ રસી લઈ શકે છે
પણ એ સારવાર દરમમયાન યોગ્ય સમયે આપવામાં 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 ભાગમાં એક ઇન્જેટશન તરીકે આપવામાં આવે છે . તે બે ડોઝ
રૂપે આપવામાં આવે છે . પિેલો ડોઝ લઈ લીધા પછી ત્રણથી 12 અઠવાહડયા બાદ તમારે બીજો ડોઝ
લેવાનો રિેશ.ે
જયારે તમને પિેલો ડોઝ આપવામાં આવે છે ત્યારે તમને એક નાનકડું કાડસ આપવામાં આવશે જેના પર
રસીની મવગતો દશાસવેલ િશે. તમારે આ કાડસ સાચવીને રાખવ ંુ 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 આપવામાં આવે છે અને તે ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને વૅલ્સમાં
તમામ પખ્ુ તો માટે તેમના ઇમમગ્રેશનની સ્સ્થમતને ધ્યાને લીધા મવના મન:શ ૂલ્ક ઉપલબ્ધ છે .

જો તમે જનરલ પ્રેક્ટટશનર (જી.પી.) સાથે નોંધાયેલ છો તો રસી મેળવવાન ંુ આસાન છે . આનાથી એ
વાતની ખાતરી થશે કે તમારી પાસે એન.એચ.એસ. નંબર છે અને જયારે તમે રસી માટે લાયક બનો છો
(વય અને મનદાનાત્મક ક્ષબમારીના આધારે ) ત્યારે તમે રસીકરણ માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ બકુ કરી શકશો.
જનરલ પ્રેક્ટટશનર સાથે નોંધણી કરવાનો અથસ એ છે કે તમે આરોગ્ય અને સ્વાસ્્ય મવષયક સારવાર
સેવાઓ પણ મેળવી શકશો.
જનરલ પ્રેક્ટટશનર એ પાહરવારીક વૈદ્યકીય ડૉટટર છે . ઇંગ્લેન્ડ સ્કોટલેન્ડ, અને વૅલ્સ માં, દરે ક વ્યસ્ટત
જનરલ પ્રેક્ટટશનર સાથે નોંધણી કરાવી તેમના ઇમમગ્રેશનની સ્સ્થમતને ધ્યાનમાં લીધા મવના મન:શ ૂલ્ક
પ્રાથમમક સારવાર સેવાઓ મેળવી શકે છે .
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જો િાલમાં તમે જનરલ પ્રેક્ટટશનર સાથે નોંધણી કરાવેલ નથી તો તમારે કોઈ સ્થામનક જનરલ
પ્રેક્ટટશનરને 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 જયાં વસવાટ કરો છો તેની નજીકમાં જનરલ પ્રેક્ટટશનરને શોધી શકશો, અથવા તમે
તમારા જનરલ પ્રેક્ટટશરને ટેલીફોન કરીને દદી તરીકે નોંધણી કરાવવા મવનંતી કરી શકો છો.
જીપી સિરી માત્ર તેમના સ્થામનક મવસ્તારમાં રિેતા 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 ફોમસમાં મવગતો ભરવાની જરૂર પડશે. 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 કિેવ ંુ જોઈએ. ફોમસમાં મવગતો ભરવા તમને જો
મદદની જરૂર જણાય તો તમે જીપી સિરીને મવનંતી કરી શકશો.
જીપી સાથે નોંધણી કરાવવા શુંુ મને કોઈ દસ્તાવેજોની જરૂર પડશે?
કેટલાક સિરીઝ નોંધણી કરાવવાના િેત ુ માટે તમને સરનામાનો પરુ ાવો, ઓળખનો પરુ ાવો અથવા
ઇમમગ્રેશનની સ્સ્થમતનો પરુ ાવો અથવા એન.એચ.એસ. નંબર 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 કિેવ ંુ જોઈએ કે તમારી પાસે આ દસ્તાવેજો નથી
પણ તમે પ્રેક્ટટસ િદની અંદર રિો છો અને દદી તરીકે જીપી સાથે નોંધણી કરાવવા માગો છો.
જીપી સાથે નોંધણી કરાવવામાં જો તમને કોઈ મુશ્કેલી પડી રિી િોય તો નીચેના સંસાધનો તમને મદદ કરી શકે છે . જો તમે ઓનલાઇન
નોંધણી કરાવી રહ્યા છો અને તમારી પાસે દસ્તાવેજો માગવામાં આવે છે તો તમે જીપી સિરીને આ સંસાધનો ઇમેલ કરી શકો છો:

•

ઇંગ્લેન્ડમાં જીપી સાથે નોંધણી કરાવવા દસ્તાવેજ મવનાના લોકોને મદદ કરવા એન.એચ.એસ. ઇંગ્લેન્ડે યલો કાડસ બનાવ્ર્ું છે . જયારે
તમે નોંધણી કરાવવા માટે જાઓ ત્યારે તમે જીપી હરસેપ્શમનસ્ટને આ કાડસ બતાવી શકો છો. તમે સ્થામનક સખાવતી સંસ્થાઓ,

•

ફૂડબેંકો, તમારા સ્થામનક િેલ્થવોચ અથવા ડૉટટસસ ઑફ ધ વલ્ડસ પાસેથી યલો કાડસ મેળવી શકો છો.
સ્કોહટશ સરકારે સ્કોટલેન્ડના જીપી માટે ગાઇડલાઇન્સ d ઇસ્ર્ુ કરે લ છે જે જણાવે છે : “"જીપી સાથે નોંધણી કરાવવા કોઈ
દસ્તાવેજોની જરૂર નથી. ઓળખ અથવા સરનામાનો પુરાવો આપી નહિ શકવાની દદીની અસમથસતા દદીની નોંધણીનો ઈનકાર

•

કરવાનું કે તેને મવલંક્ષબત કરવાનું કારણ ગણવામાં આવતું 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 કરવાનું વ્યાજબી કારણ નથી”.

જો જીપી પ્રેક્ટટસ તમને રજીસ્ટર કરવાનો ઈનકાર કરે છે તો ઇંગ્લેન્ડમાં દદી 0300 311 2233 પર કોલ કરી શકે છે . સ્કોટલેન્ડ અને વૅલ્સ માં
દદીઓએ તેમના સ્થામનક િેલ્થ બોડસ નો સંપકસ કરવો જોઈએ. જીપી સાથે નોંધણી કરાવવામાં મદદ માટે દદીઓ 0808 1647 686 (મન:શ ૂલ્ક
ફોન નંબર) પર ડૉટટસસ ઑફ ધ વલ્ડસ નો સંપકસ કરી શકશે.
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જો તમે ઘર વવનાના છો તો
જો તમારં ુ કોઈ ચોક્કસ સરનામ ંુ ન િોય તો પણ તમે જીપી સાથે નોંધણી કરાવી શકશો. તમારે જીપી

પ્રેક્ટટસને એ સમજાવવ ંુ જોઈએ કે તમારં ુ કોઈ ચોક્કસ સરનામ ંુ નથી પણ તમે સ્થામનક મવસ્તારમાં રિો
છો અને દદી તરીકે નોંધણી કરાવવા માગો છો. તમે િંગામી સરનામાનો ઉપયોગ કરી શકશો જે તમારા
મમત્રન ંુ અથવા ડે સેન્ટરન ંુ સરનામ ંુ િોઈ શકે છે અથવા પ્રેક્ટટસ સરનામા મવના તમારી નોંધણી કરી
શકશે.

તમારે એ વાતની ખાતરી કરવી જોઈએ કે જરૂર પડયે (દા.ત. ટેસ્ટના પહરણામોમાં) તમારો સંપકસ કરવા
જીપી પાસે સંપકસ 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 વગેરેમાં રોકાયા છો તો જીપી સાથે નોંધણી કરાવતી વખતે તમારે આ આવાસના સરનામાનો

ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને કિેવ ંુ જોઈએ કે તમારી પાસે સરનામાના દસ્તાવેજોનો પરુ ાવો નથી કારણ
કે તમે િોમ ઓહફસ દ્વારા પ ૂરા પાડવામાં આવેલ આશ્રય ઈચ્છુકોના આવાસમાં રોકાયા છો. જો જીપી

નોંધણી કરવાનો ઈનકાર કરે તો તમારે 0808 8010 503 (મન:શ ૂલ્ક ફોન નંબર) પર તમારા આવાસ
પ્રદાતા અથવા માઇગ્રન્ટ િેલ્પ સાથે વાત કરવી જોઈએ.
ુ ી તમને નવી
જો તમને જણાય કે િોમ ઓહફસ તમને નવા આવાસમાં ખસેડવા જઈ રિી છે તો જયાં સધ

ુ ીમાં તમારે COVID-19 રસી લેવામાં મવલંબ ન કરવો જોઈએ. તમે
જગ્યાએ ખસેડવામાં ન આવે ત્યાં સધ
તમારી રસીનો બીજો ડોઝ તમારા નવા આવાસની નજીકના રસીકરણ કેન્ર પર મેળવી શકશો.
તમારા પ્રથમ રસીકરણ કેન્ર પર તમને આપવામાં આવેલ નાનકડું કાડસ તમારે સાચવીને રાખવ ંુ જોઈએ
અને તમારી બીજી અપોઇન્ટમેન્ટ વખતે તેને સાથે લઈ જવ ંુ જોઈએ જેથી રસીકરણ કેન્રને એ વાતની
ખાતરી થઈ શકે કે તમે યોગ્ય પ્રકારની રસી લીધેલ છે .
રસી લેવા માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ બ ૂક કરાવવી
ઇંગ્લેન્ડ

જો તમને નીચે પૈકીન ંુ કોઈ લાગંુ પડત ંુ િોય તો તમે રસી લેવા માટેની તમારી અપોઇન્ટમેન્ટ ઓનલાઇન
બ ૂક કરાવી શકશો:
• જો તમારી વય 55 વષસ કે તેથી વધારે છે
• જો તમને કોરોનાવાઇરસથી સંક્રમમત થવાન ંુ વધારે જોખમ છે (જેમને લાંબા ગાળાથી
સ્વાસ્્ય મવષયક ક્ષબમારીઓ છે )

• જો તમને િાલની તબીબી સમસ્યાઓ (જેમ કે સી.ઓ.પી.ડી., અસ્થમા (દમ), હૃદય સંબમં ધત
તકલીફો, હકડની અથવા ક્ષલવરના રોગો, ડાયાક્ષબટીસ અને બીજી કેટલીક લાંબા ગાળાની
સ્વાસ્્ય મવષયક સમસ્યાઓ) ને લીધે કોરોનાવાઇરસથી સંક્રમમત થવાન ંુ વધારે જોખમ રિેલ ં ુ
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છે

•
•
•
•

જો તમે લાયકાત ધરાવતા ફ્રન્ટલાઇન સ્વાસ્્ય કમી છો
જો તમે લાયકાત ધરાવતા ફ્રન્ટલાઇન સામાજજક સ્વાસ્્ય કમી છો
અભ્યાસ સંબમં ધત મવકલાંગતા ધરાવતી વ્યસ્ટતઓ
જો તમે કેરરના ભ્થા માટે લાયકાત ધરાવો છો

તમે મોટા રસીકરણ કેન્રો અથવા COVID-19 રસી આપતી કોઈ ફામસસી પર અપોઇન્ટમેન્ટ બ ૂક કરાવી
ુ ી તમારે રાિ જોવાની જરૂર નથી.
શકશો. એન.એચ.એસ. દ્વારા તમારો સંપકસ કરવામાં આવે ત્યાં સધ
તમે રસી લેવા માટેની અપોઇન્ટમેન્ટ ઓનલાઇન પણ બ ૂક કરાવી શકશો.
સ્કોટલેન્ડ

તમારી અપોઇન્ટમેન્ટની મવગતો સાથે તમારા પર એક આમંત્રણ પત્ર અથવા ફોન કોલ આવશે. જો તમે
અપોઇન્ટમેન્ટમાં િાજર રિેવાના છો તો તમે અપોઇન્ટમેન્ટમાં આવવાના છો એની પક્ુ ષ્ટ કરવા માટે કં ઇ
કરવાની જરૂર નથી. જો તમે અપોઇન્ટમેન્ટમાં િા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 આવશે ત્યારે એન.એચ.એસ. દ્વારા સીધો જ તમારો સંપકસ કરવામાં
આવશે. તમારો સંપકસ કાં તો ટેલીફોન અથવા પત્ર દ્વારા કરવામાં આવશે.
જો હુું રસી મેળવ ુંુ ુું તો મારે હોમ ઓફિસને જાણ કરવી પડશે?
જયારે તમે એન.એચ.એસ. સેવા, જે ઇમમગ્રેશનની સ્સ્થમતને ધ્યાનમાં લીધા મવના દરે ક માટે મન:શ ૂલ્ક છે ,
પ્રાપ્ત કરો છો ત્યારે તમારી માહિતી િોમ ઓહફસ મવભાગ સાથે શેર કરવામાં આવશે નિીં. આમાં જીપી
સેવાઓ, COVID-19 પરીિણ, સારવાર અને રસીકરણ સેવાનો સમાવેશ થાય છે .
જીપી સાથે નોંધણી કરાવતી વખતે અથવા COVID-19 રસી લેવા માટે અપોઇન્ટમેન્ટ બ ૂક કરાવતી
વખતે તમને તમારી ઇમમગ્રેશનની સ્સ્થમત સાક્ષબત કરવામાં કિેવામાં નહિ આવે.
કોરોનાવાઇરસન ંુ પરીિણ, સારવાર અથવા રસીકરણ સંબમં ધત કેટલીક એન.એચ.એસ. િોસ્સ્પટલ અને
ુ ાય સેવાઓ ઇમમગ્રેશનની સામાન્ય સ્સ્થમત મવનાના લોકો માટે મન:શ ૂલ્ક નથી. આ સેવાઓ તમારા
સમદ
મવશેની માહિતી જેમ કે નામ, સરનામ ંુ અને જન્મ તારે ખ વગેરે િોમ ઓહફસ ઇમમગ્રેશન મવભાગ સાથે
શેર કરી શકે છે . આ તમારી િાલની ઇમમગ્રેશન સ્સ્થમતની પક્ુ ષ્ટ કરવા માટે અથવા ચ ૂકવણી નહિ કરે લ
સ્વાસ્્ય સારવાર મવષયક ચાજિસની જાણ કરવા માટે છે . તમારી સ્વાસ્્ય મવષયક માહિતી શેર
કરવામાં આવશે નિીં.
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વ્યસ્ટતઓ અથવા જાિેર જનતા માટે સલામતીની ક્ષચિંતાજનક પહરસ્સ્થમતના સંજોગોમાં
એન.એચ.એસ.ને દદીની માહિતી પોલીસ, અદાલતો અને સરકારી મવભાગો સાથે શેર કરવાની જરૂર
પડી શકે છે .
COVID-19 રસી કેટલી સલામત છે ?
ુ ેટરી એજન્સી
ર્.ુ કે.માં ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ રસી િેલ્થકેર પ્રોડટ્સ રે ગ્ર્લ

ુ વત્તા અને અસરકારકતાના ચસ્ુ ત
(એમ.એચ.આર.એ.) દ્વારા મનધાસહરત કરવામાં આવેલ સલામતી, ગણ
ધોરણોને સંતોષે છે .

મંજૂરી આપવામાં આવેલ કોરોનાવાઇરસની કોઈપણ રસીએ લાયસન્સવાળી બીજી બધી દવાઓની
જેમ તમામ પ્રકારના મનદાનાત્મક પરીિણ અને સલામતીની ખાતરીમાંથી પસાર થવ ંુ પડત ંુ િોય છે .
એમ.એચ.આર.એ. સલામતીના આંતરરાક્ષ્િય ધોરણોન ંુ પાલન કરે છે .
બધી રસીઓન ંુ પરીિણ સમગ્ર મવશ્વના 15,000 થી 50,000 લોકો ઉપર કરવામાં આવત ંુ િોય છે . તેન ંુ
પરીિણ 18 થી 84 ની તમામ વયજૂથના જુદી જુદી વંશીય પ ૃષ્ટભ ૂમમમાંથી આવતા લોકોના સ્ત્રીઓ અને
પરૂુ ષો એમ બંને પર કરવામાં આવે છે . ચેપને રોકવામાં અથવા વાઇરસનો ફેલાવો કરવામાં જે એક
વ્યસ્ટતમાંથી બીજામાં પસાર થઈ શકે છે તેને રોકવામાં કેટલી અસરકારક છે તે જોવા અને બાળકો માટે
તેનો ઉપયોગ મવસ્તારવા રસીકારણના તબક્કા દરમમયાન પણ અભ્યાસો ચાલ ં ુ રિેશે.
ુ ીમાં લાખો લોકોને COVID-19 રસી આપવામાં આવેલ છે અને તેની ગંભીર આડઅસરો
અત્યાર સધ
જેમ કે એલજિક હરએટશન વગેરે સાવ નહિવત છે . લાંબા ગાળના કોઈ કોમ્પમ્પ્લકેશન્સ જાણમાં આવેલ
નથી.
ર્ુ.કે.માં મંજૂરી આપવામાં આવેલ રસી મવશે વધુ 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 સારં ુ રિણ આપશે. પણ તમે લાંબા

ુ ી સરુ ક્ષિત રિી શકો એ માટે તમારે રસીના બે ડોઝ લેવાની જરૂર છે . જો તમે રસી લો છો તો
સમય સધ
પણ તમને કોરોનાવાઇરસન ંુ સંક્રમણ થવાનો કે બીજામાં ફેલાવવાની શક્યતા છે . આનો અથસ એ કે:
•
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સોમશયલ હડસ્ટન્સીંગ ગાઇડન્સન ંુ પાલન ચાલ ં ુ રાખવ ંુ અગત્યન ંુ છે

•

જયાં બીજા લોકોથી દૂ ર રિેવ ંુ મશ્ુ કેલ િોય છે એવી જગ્યાએ જો તમે કરી શકો એમ િો તો એવી
કોઈ વસ્ત ુ પિેરવાન ંુ રાખો જે તમારા નાક અને મોંને ઢાંકી દે છે .

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

• િાથમાં જે જગ્યાએ સોય ભોંકવામાં આવી િતી ત્યાં દુ:ખાવો થવો
• કં ટાળો આવવો
• માથાનો દુ:ખાવો
• કળતર થવી
• માંદા થઈ જવ ંુ કે એવ ંુ લાગવ ંુ
• શરીર ગરમ રિેવ ંુ કે તાવ આવવો
જો જરૂર લાગે તો તમે પેઇનહકલર લઈ શકો છો જેમ કે પેરામસટામોલ.
જો તમારા શરીરન ંુ તાપમાન 48 કલાક કરતા વધ ુ સમયથી સતત વધારે રિેત ંુ િોય તો તમને

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

રસીની કોઈ આડઅસરો નથી તેથી જો તમારામાં આ લિણો દે ખાતા િોય તો તમારે ઓનલાઇન થઈને
કોરોનાવાઇરસનો ટેસ્ટ કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
જો તમારા લિણો વધ ુ વકરતા જતા િોય, 48 કલાક કરતા વધ ુ સમયથી દે ખાતા િોય અથવા તો તમને
એવી ક્ષચિંતા જણાય તો સવારના 8 થી સાંજના 6.30 વચ્છચે અથવા બાકીના સમયે 111 (આ કોલ કરવા
માટે મન:શ ૂલ્ક નંબર છે ) પર તમારા જીપીને કોલ કરો. વારે વારે બધા પ્રશ્નોના જવાબ " yes” માં
આપવા તમે તમારી ભાષાના દુભામષયાની સેવા લઈ શકશો.
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એલર્જિક ફરએતશન
જો તમને ગંભીર પ્રકારના એલજિક હરએટશનની સમસ્યા િોય તો તમને રસી આપવામાં આવે એ પિેલા
સ્વાસ્્યકમી સાથે વાર કરો. જો તમને નીચેના વખતે આ પિેલા ક્યારે ય એલજિક હરએટશન

(એનાફાઇલેસ્ટસસ સહિત) કોઈ સમસ્યા થઈ િતી તો તમારે COVID-19 રસી લેવી જોઈએ નિીં:
• આ જ રસીનો આ પિેલાનો ડોઝ લેતી વખતે
• રસીના કોઈપણ ઘટકો લેતી વખતે
ગંભીર પ્રકારના એલજિક હરએટશનની સમસ્યા સાવ નહિવત છે . જો તમને રસીથી કોઈ હરએટશન

આવવાન ંુ િોય તો સામાન્ય રીતે એ થોડી મમમનટોમાં જ એ બને છે . રસીકરણ કેન્રના કમસચારીઓ અને
સ્વયંસેવીઓ એલજિક હરએટશન સામે કેવી રીતે કામ કરવ ંુ અને કેવી રીતે તેની તાત્કાક્ષલક સારવાર
કરવી તે અંગે પ્રમશક્ષિત િોય છે .

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

COVID-19 રસીના ઘટકો
મંજૂર કરવામાં આવેલ COVID-19 રસીમાં પ્રાણીજન્ય કોઈ પેદાશો 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 કરેલ COVID-19 માહિતી
ક્ષિહટશ રે ડ ક્રોસ: COVID-19 રસી: જે તમારે જાણવું જરૂરી છે
એન.એચ.એસ. ઇંગ્લેન્ડ: કોરોનાવાઇરાસ (COVID-19) રસી
NHS જાણકારી: કોરોનાવાઇરસ (COVID-19) રસી
પબ્બ્લક િેલ્થ વૅલ્સ: COVID-19 રસીની માહિતી

10

