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તમે વધુ સંખ્યામયાં આ મફત પત્રિકયાઓ અહીંથી  
મંગયાવી શકો છો www.healthpublications.gov.uk

હંુ ઉપર જણાવેલા જૂથોમાંથી એકમાં છંુ, 
મારે કેમ રાહ જોવી પડે છે?
કોત્વડ-19 ની રસી તેનયા વપરયાશ મયાટે જેમ મંજૂરી 
મેળવશે અને જેમ તેનયા દરેક જથથયાનું ઉતપયાદન થશે  
તેમ ઉપલબ્ધ થશે. 

આથી જેમનયા પર સવવોચ્ચ જોખમ રહેલું છે તેમનું 
રક્ષણ કરવયા મયાટે દરેક ડોઝની જરૂર છે. જેવી 
પૂરતયા પ્રમયાણમયંા રસીઓ ઉપલબ્ધ થશે એટલે તમન ે
બોલયાવવયામયાં આવશે. 

ઘરમયાંથી બહયાર ન નીકળી શકતયાં હો્ અથવયા કેર 
હોમમયાં રહેતયાં કેટલયંાક લોકો અને જેઓ સથયાનનક 
રસીકરણ કેન્દ્રમયંા ન જઈ શકતયાં હો્ તેમણે ્ોગ્ 
પ્રકયારની રસીનયા પૂરવઠયા મયાટે કદયા્ચ રયાહ જોવી પડશે. 
આનું કયારણ એ છે કે મયારિ કેટલીક જ રસીઓ લોકોનયાં 
ઘરો સુ્ધી પહોં્ચયાડી શકયા્ છે.

મને મારી કોવવડ-19 ની રસી કાંથી મળી 
શકશે?
અનેક જુદયાં જુદયાં સથયાનોમયાં રસીઓ આપવયામયંા આવશે. 
રસીઓ આપતી કેટલીક ટુકડીઓ રસી આપવયા મયાટ ે
લોકોનયાં ઘરે જશે, દયાખલયા તરીકે, કેર હોમમયાં, કેટલયંાક 
લોકોએ તેમનયા નજીકનયા કેન્દ્રમયંા તે લેવયા જવું પડશે. 
કેટલીક રસીઓ ફ્ીઝરમયાં ખૂબ જ ની્ચયા તયાપમયાન ે
સંઘરવી પડતી હોવયાથી, તમે તમયારયા જી.પી.ની સયામયાન્્ 
સજ્જરીમયાં રસી કદયા્ચ નનહ મેળવી શકો.

મને આપવામાં આવેલ કેન્દ્ર સુધી જવાનું 
સહેલું ન હોય તો?
કૃપયા કરીને તમને આપવયામયંા આવેલ રસીકરણ કેન્દ્રમયંા 
જવયાનો પ્ર્તન કરો. જો તમે તે કેન્દ્રમયંા ન જઈ શકો, તો 
તમયારે વ્ધયારે અનુકૂળ સથળે રસી લેવયા જવયા મયાટે કદયા્ચ 
રયાહ જોવી પડશે. 

કોવવડ-19 રસી ખાનગી રીતે અથવા  
કોઈ ફામ્મસીમાંથી મેળવવા માટે હંુ પૈસા 
ચૂકવી શકંુ?
નયા, કોત્વડ-19 રસી મયારિ NHS મયારફતે લયા્ક બનતયાં 
જૂથોને જ મળી શકે છે અને તે મફત રસી છે.

કોરોનાવાઈરસ યલો કાડ્ડ  સર્મ કરીને, તમારી 
રસીની સંભવવત આડઅસરો સવહતની તે ઉપરની 
વધારે વવગતો માટે, કૃપા કરીને ઉતપાદન વવશે 
માવહતી આપતી પવરિકા વાંરો

તમે શંકાયુકત આડઅસરો વવશે તે જ વેબસાઈટ 
પર અથવા યલો કાડ્ડ  ઍપ ડાઉનલોડ કરીને પણ 
જાણ કરી શકો છો.

રસીકરણ, સૌથી વ્ધયારે અરક્ક્ષત હો્ તેવયાં 
લોકોનું રક્ષણ કરવયામયાં મદદ કરે છે. 

જો તમને કોત્વડ-19 રસીકરણ ત્વશે વધુ મયાનહતી જોઈતી 
હો્, તો જુઓ www.nhs.uk/covidvaccination

 કોવવડ-19 રસીકરણ 

કોવવડ-19 રસીના પુરવઠા  
વવશે માવહતી

 મારે શા માટે રાહ  
 જોવી પડે છે 

તમયારી જાતનું રક્ષણ કરો.

કોવવડ-19 રસીકરણ
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વદૃ્ધ રહેવાસીઓ 
માટેના કેર હોમમાં 
કામ કરતા  
કેરર હો

જે લોકો પર કોત્વડ-19 ને લી્ેધ 
જટટલતયાઓ ઊભી થવયાનું સૌથી 
વ્ધયારે જોખમ રહેલું છે તેમને રસી 
પહેલયાં આપવયામયા ંઆવી રહી છે. 

તમને જયારે આપવામાં આવે તયારે તમારે રસી લેવી જોઈએ, જો તમેઃ

તે પછી રસી ઉંમરના ક્રમમાં નીરેનાં લોકોને 
પણ આપવામાં આવશેઃ
• 80 થી વધુ ઉંમરનયાં લોકો

• 75 થી વધુ ઉંમરનયાં લોકો

• 70 થી વધુ ઉંમરનયાં લોકો

• NHSનયાં ક્શલડ કરી રહેલયાં દદદીઓની ્યાદી પર રહેલયા ં
પુખત વ્નયાં લોકો

• 65 થી વધુ ઉંમરનયાં લોકો

• લયાંબયા સમ્ની બીમયારી ્ધરયાવતયાં 65 વર્ષથી વધુ 
ઉંમરનયાં લોકો (્યાદી જુઓ).

50-64 વર્ષની ઉંમરનયાં લોકોને તે બયાદમયાં આપવયામયંા 
આવશે. 

તબીબી બીમારીઓની યાદીઃ 
• લોહીનુ ંકેન્સર (જેમ કે 

લ્ટૂકમી્યા, ત્લમફોમયા અથવયા 
મયા્લોમયા)

• ડયા્યાક્બટીસ
• ડીમેન્્શ્યા (્યાદ શક્ત ગુમયાવવી) 
• હ્રદ્ની તકલીફ
• છયાતીની તકલીફ અથવયા 

શ્યાસની તકલીફો, જેમ કે 
બ્ોન્કયાઈટીસ, એમફીસીમયા 
અથવયા ગંભીર ઍસથમયા

• ટકડનીનો રોગ
• ત્લવરનો રોગ
• કોઈ રોગ અથવયા સયારવયારને 

કયારણે ઘટી ગ્ેલી 
રોગપ્રત્તકયારક શક્ત (જેમ કે 
એ્ચ.આઈ.વી. ઈન્ફે્શન, 
સટીરોઈડની દવયાઓ, કીમોથેરનપ 
અથવયા રેટડ્ોથરેનપ)

• રૂમેટોઈડ આથ્ષરયાઈટટસ, લપુસ 
અથવયા સોરયા્ક્સસ 

• અંગ પ્રત્યારોપણ (ઓગ્ષન 
ટ્યાન્સપલયાન્ટ) કરયાવેલુ ંહો્

• સટ્ોક (પક્ષયાઘયાતનો હુમલો) 
આવેલ હો્, અથવયા  
ટ્યાન્સઈેન્ટ ઈ્શકેત્મક અટકૅ  
(TIA) આવ્ો હો્

• ન્્ૂરોલોજજકલ અથવયા સનયા્ ુ
બગયાડની બીમયારી 

• ગંભીર અથવયા અત્ંત ગંભીર 
શીખવયાની અસમ્ષથતયા

• તમયારી સપલીનન ેલગતી 
તકલીફ - દયાખલયા તરીકે ક્સકલ 
સલે રોગ અથવયા તમયારી સલપીન 
કયાઢી લવેયામયંા આવી હો્

• ખબૂ ગંભીર રીતે મેદસવી હો 
(વ્ધયારે પડતંુ વજન હો્)  
(40 અન ેતેથી BMI હો્)

• મયાનક્સક રીતે ગંભીરપણે 
બીમયાર હો્

ય.ુકે.મા ંકોવવડ-19ની બ ેરસીઓ મજૂંર 
કરવામા ંઆવી છે. લાબંા સમય માટેનંુ 
રક્ષણ પૂરં પાડવા માટે ત ેબનેં રસીના બે 
ડોઝ આપવાની જરર છે. તબીબી પ્રયોગોમા ં
ત ેબનેં સલામત અને અસરકારક હોવાનંુ 
દેખાયુ ંછે, અને ત ેસુરક્ક્ષત હોવાનો સારો 
રેકોડ્ડ  છે.

સવતરંિ વનષણાતોના એક જૂથ ેભલામણ 
કરી છે કે જેમના પર આ રોગનો રપે 
લાગવાનંુ અને ગંભીર જટટલતાઓનો ભોગ 
બનવાનંુ કે કોવવડ-19થી મતૃય ુથવાનંુ સૌથી 
વધારે જોખમ રહેલુ ંછે ત ેલોકોને NHSએ 
સૌથી પહેલા ંઆ રસી આપવી. આમા ંકેર 
હોમસમા ંરહેતા ંવદૃ્ધજનો અને આરોગય અને 
સંભાળના ંઆગલી હરોળના ંકમ્મરારીઓનો 
સમાવશે થાય છે. 

જયારે વધારે રસીઓ ઉપલબધ થશ,ે તયારે 
આ રસીઓ જોખમમા ંરહેલા ંબીજંા લોકોને 
શક તટેલી જલદી આપવામા ંઆવશ.ે

કૃપા કરીને તમારા વારાની રાહ જુઓ. જો તમે 
ઉપરોકત જૂથોમાં ન હો, તો જયાં સુધી વધારે 
પુરવઠાઓ ઉપલબધ ન થાય તયાં સુધી તમારે  
કોવવડ-19 ની રસી મેળવવાની રાહ જોવી પડશે. 

જયારે વધારે રસીઓ ઉપલબધ થશે તયારે અમે તે 
વસતીનાં વધારે જૂથોનાં લોકોને આપીશું. 

વૃદ્ધજનો માટેના  
કેર હોમમાં રહેતાં 
લોકો

સામાજજક સંભાળનાં 
આગલી  
હરોળનાં  
કમ્મરારી હો 

આરોગય સંભાળનાં 
આગલી  
હરોળના ં 
કમ્મરારી હો

આ જ સમયે નીરે જણાવેલાં લોકોને પણ રસી 
આપવામાં આવશેઃ 
• કોઈ વ્ોવૃદ્ધ અથવયા અસમથ્ષ વ્ક્તની નન્ત્મત સંભયાળ પૂરી 

પયાડતયાં પુખત વ્નયાં લોકો
• લયાંબયા સમ્નયાં નરસિંગ અને રેક્સડેકન્્શ્લ રહેઠયાણોમયાં રહેતયાં ્ુવયા 

વ્નયાં પુખત લોકો
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