
આગલી હરોળના ંતમામ આરોગ્ય અને સામાજિક 
સંભાળના કા્ય્યકરોને (હેલ્થ અને સોશિ્યલ કેર 
વક્ક રોને) કોવવડ-19ની રસી ઑફર કરવામા ંઆવી 
રહી છે, િેના્થી કોવવડ-19 રોગ સામ ેતમારું  રક્ષણ 
કરવામા ંમદદ ્થિ.ે

 COVID-19 રસીકરણ 

 સામાજિક સંભાળનાં  
 કમ્યચારીઓ માટે સુરક્ષા 

તમારી જાતનું રક્ષણ કરો.

કોવવડ-19 રસીકરણ
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COVID-19 રસીકરણ2

તમારાથી બને તેટલી જલદી તમારી કોવિડ-19ની રસી લઈ લિેાથી 
તમને રક્ષણ મળવું જોઈએ, અને તમારાં કુટંુબીજનો તેમજ તમ ેજેમની 
સંભાળ રાખતાં હો તેમનું પણ રક્ષણ કરિામાં તેનાથી મદદ થઈ શકે.

કોવિડ-19 રસીથી ગંભીર બીમારીનુ ંપ્રમાણ ઓછંુ કરિામાં અને 
જીિનો બચાિિામા ંમદદ મળિી જોઈએ, અને તેથી કરીને NHS 
તેમજ સામાજજક સંભાળની સિેાઓ પરનુ ંદબાણ ઘટવંુ જોઈએ.

અનુક્રમજણકા
કોવિડ-19ની તમારી રસી મેળિિાનું શા માટે અગત્યનું છે

રસીથી મને રક્ષણ મળશે? 

હંુ જેમની સંભાળ રાખું છંુ તેમનું આ રસી રક્ષણ કરશે? 

રસીની આડઅસરો હશે?

મને લાગે છે કે હંુ ગભ્ભિતી છંુ, મારે શું કરવું જોઈએ? 

મારી રસી લીધા બાદ હંુ કામ પર પાછા જઈ શકંુ?

રસીથી મને કોવિડ-19 થઈ શકે? 

મારે હિે પછી શું કરિાનું છે?

મારી હિે પછીની અપોઈનટમેનટ િખતે જો મારી તબબ્યત સારી ન હો્ય તો 
મારે શું કરવું જોઈએ?

મેં રસી લીધા પછી પણ શું મારે ચેપ નન્યંત્રણની બધી જ સલાહ 
અનુસરિાની જરૂર પડશે?

મેં મારી ફ્લૂની રસી લીધેલી છે, શું મારે કોવિડ-19ની રસી પણ લેિાની 
જરૂર છે?
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કોવવડ-19ની તમારી રસી 
મળેવવાનંુ િા માટે અગત્યનંુ છે
જો તમે સામાજજક સભંાળમા ંકામ કરતા ં
આગલી હરોળના ંકમ્ભચારી હો, તો કામ 
પર કોવિડ-19 નો તમારે સામનો કરિો 
પડ ેતેની શક્યતા િધારે છે. આરોગ્ય 
સભંાળના કમ્ભચારીઓ અન ેસામાજજક 
સભંાળમા ં(ખાસ કરીન ેકેર હોમસમા)ં કામ 
કરતા ંલોકોએ ચેપનો િારંિાર સામનો 
કરિો પડતો હોિાનુ ંઘણં મોટંુ જોખમ 
રહે્ુ ંછે. 

કોવિડ-19 લાગિાનુ ંગંભીર હોઈ શકે 
છે અન ેતેના કારણે લાબંા સમ્યની 
જટટલતાઓ ઊભી થઈ શકે છે. આ મોટી 
ઉંમરના ંકમ્ભચારીઓમા ંઅથિા જેમન ે
આરોગ્યની પહેલાનંી કોઈ બીમારીનાં 
જોખમી પટરબળો હો્ય ત ેલોકોમા ંિધારે 
સામાન્ય છે. 

તમન ેકોઈ પણ વચહ્ો જણા્યા 
િગર કોવિડ-19 હોઈ શકે છે 
અન ેત ેકુટંુબીજનો, વમત્રો 
અન ેરહેિાસીઓમા ંફેલાિી 
શકો છો, જેમાથંી ઘણા ંઉપર 
કોરોનાિાઈરસનુ ંિધારે પડતંુ 
જોખમ હોઈ શકે છે.

તંદરુસત હોિાથી 
તમન ેકોવિડ-19 
લાગિાનુ ંકે તે 
બીજા ંલોકોમાં 
ફેલાિાનુ ંતમારં 
જોખમ ઘટતંુ 
નથી.

કોવિડ-19 ના ઊંચા દરન ેકારણે, 
કોરોનાિાઈરસનો ફેલાિો અટકાિિામા ં
મદદ કરિાનુ ંપહેલા ંકરતા ંઘણં િધારે 
અગત્યનુ ંછે, જેથી NHS ઉપર દબાણ 
ન આિે અન ેઆરોગ્ય તેમજ સામાજજક 
સભંાળના કા્ય્ભદળન ેતંદરુસત રાખી શકા્ય.

રસી્થી મને રક્ષણ મળિ?ે 
કોવિડ-19 રસી લેિાથી કોવિડ-19 
રોગથી પીડાિાની તમારી સભંાિનાઓ 
ઘટી જશ.ે બધી દિાઓની જેમ, કોઈ 
પણ રસી સંપલૂણ્ભપણ ેઅસરકારક હોતી 
નથી અને રસીના પહેલા ડોઝથી તમારા 
શરીરમાં સુરક્ષા ઊભી કરિામાં એકાદ બે 
અઠિાટડ્યાંનો સમ્ય લાગી શકે. કેટલાકં 
લોકોન ેરસી લિેામાં આવ્યા છતાં હજુ 
પણ કોવિડ-19 થઈ શકે, પરંતુ આના 
લીધે કોઈ પણ ચેપ લાગિાની ગંભીરતા 
ઓછી થઈ જિી જોઈએ. 

20,000 કરતા ંિધારે 
લોકો પર કરિામા ંઆિેલા 

અભ્યાસમા,ં આ રસી 
અસરકારક હોિાનુ ંઅન ે
તેની સલામતીન ેલગતી 

કોઈ ચચંતાઓ નનહ 
હોિાનુ ંજોિામા ં 

આવ્ુ ંછે.
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COVID-19 રસીકરણ4

હુું  િેમની સંભાળ રાખું છુું  તેમનું 
આ રસી રક્ષણ કરિ?ે 
કોવિડ-19 રસીકરણથી તમ ેબીજાં 
લોકોમાં િાઈરસ ફેલાિો તિેી 
સંભાિનાઓ ઓછી થા્ય છે કે નનહ તે 
ઉપરના પુરાિા બહુ સપષ્ટ નથી. મોટા 
ભાગની રસીઓ ચપેનુ ંએકંદર જોખમ 
ઓછંુ કરી દે છે, પરંતુ રસી આપિામા ં
આિેલા ંકેટલાકં લોકોન ેચેપના ંહળિા ં
વચહ્ો થા્ય અથિા કોઈ જ વચહ્ો ન 
દેખા્ય એવુ ંબન ેઅન ેએટલા માટ ેતેઓ 
બીજા ંલોકોમા ંિાઈરસ ફેલાિી શકે. રસી 
આપિામા ંઆિલે કોઈ પણ વ્યક્તને 
લાગતો ચેપ ખલૂબ ઓછો ગંભીર હોિાની 
ઘણી િધ ુશક્યતા છે અન ેઆથી તેઓ 
ઓછા સમ્ય માટ ેિાઈરસ ફેલાિશ.ે 
એટલા માટ ેઅમારી અપેક્ષા છે કે આરોગ્ય 
અન ેસભંાળના ંરસી મેળિેલા ંકમ્ભચારીઓ 
તેમના ંવમત્રો અન ેકુટંુબીજનોમા ંતમેજ 
તેઓ જેમની સભંાળ રાખતા ંહો્ય તે 
અરબક્ષત લોકોમા ંિાઈરસ ફેલાિે તેિી 
શક્યતાઓ ઓછી હશ.ે

રસીની આડઅસરો હિ?ે
બધી દિાઓની જેમ, રસીઓની પણ 
આડઅસરો થઈ શકે છે. આમાથંી મોટા 
ભાગની અસરો હળિી અન ેટલૂંકા સમ્ય 
પલૂરતી હો્ય છે, અન ેદરેકજણન ેત ેથતી 
નથી. પહેલો ડોઝ લીધા પછી, જો તમન ે
વચહ્ો જણા્ય, તો પણ તમારે તેનો બીજો 
ડોઝ લિેો જરૂરી રહેશ.ે તમન ેપહેલા 
ડોઝથી થોડંુ રક્ષણ તો મળશ,ે પરંતુ, 
બીજો ડોઝ લિેાથી તમન ેિાઈરસ સામે 
સિવોત્તમ રક્ષણ મળશ.ે

અવત સામાન્ય આડઅસરોમાં 
નીચેનાનો સમાવિે ્થા્ય છેઃ

 • તમ ેતમારં ઈનજે્શન લીધું હો્ય 
તે હાથનું બાિડંુ દખુવું, ભારે થઈ 
જવું કે આળું થઈ જવું. આ રસી 
લીધાના 1-2 ટદિસ સુધી િધારે 
ખરાબ રહે છે. 

 • થાક લાગિો

 • માથાનો દખુાિો

 • સામાન્ય દખુાિા, અથિા હળિા 
ફ્લૂ જેિા ંવચહ્ો

જો કે બેથી ત્રણ ટદિસ સુધી તાિ 
આિિા જેવું લાગિાનું અસામાન્ય 
નથી, પરંતુ ખલૂબ િધારે તાિ આિિાનુ ં
અસાધારણ છે અને તમને કોવિડ-19 
અથિા બીજંુ કોઈ ઈનફે્શન લાગ્ું 
હોિાનું તેનાથી સલૂચન મળી શકે  
(પાન 6 ઉપર આપેલ સલાહ જુઓ). 

તમ ેરસીઓ અને દિાઓની શંકા્ુ્ત 
આડઅસરો વિશે ્યલો કાડ્ડ  સકીમ 
મારફતે પણ જાણ કરી શકો છો. આ 
તમ ેકોરોનાિાઈરસ ્યલો કાડ્ડ  સચ્ભ કરીને 
અથિા ્યલો કાડ્ડ  ઍપ ડાઉનલોડ કરીને 
કરી શકો છો.

તમ ેતબબ્યત સારી કરિામાં મદદ માટ ે
પેરાબસટામોલનો સામાન્ય ડોઝ લઈ શકો 
(તેના પૅકેટ પર આપેલી સલાહ અનુસરો) 
અને આરામ કરી શકો. સામાન્ય કરતાં 
િધારે ડોઝ લેશો નનહ. 
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આ વચહ્ો સામાન્ય રીતે એક અઠિાટડ્યા 
કરતા ંઓછો સમ્ય ચાલે છે. જો તમારાં 
વચહ્ો િધારે ખરાબ થતાં લાગે અથિા 
જો તમને ચચંતા હો્ય, તો NHS 111 પર 
કોલ કરો. જો તમે ડો્ટર કે નસ્ભ પાસેથી 
સલાહ મેળિો, તો તમારી રસી વિશે 
તેમને જાણ કરિાની ખાતરી કરો (તમારં 
િૅક્સનશેન કાડ્ડ તેમન ેબતાિો), જેથી 
તેઓ ્યોગ્ય રીતે તમને તપાસી શકે.

રસી કોણ ન લઈ િકે?
આ રસીમાં જીિંત જીિાણઓ હોતાં 
નથી, અને આથી તે રોગપ્રવતકારક 
શક્તનો વિકાર ધરાિતાં લોકો માટ ે
લેિાની સલામત છે. આ લોકો કદાચ 
રસીનો બહુ સારો પ્રવતસાદ ન આપે એવું 
બને. જેમના પર કોવિડ-19નું જોખમ 
રહે્ું હો્ય તેિાં બહુ ઓછી સંખ્યાનાં 
લોકો રસી નનહ લઈ શકે – આમાં જેમને 
ગંભીર એલજી્ભ ઓ હો્ય તે લોકોનો 
સમાિેશ થઈ જા્ય છે.

ગભ્યવતી છો કે ગભ્યવતી હોઈ 
િકો તેવું તમને લાગે છે? 
બધી નિી દિાઓની જેમ, આ રસીઓની 
હજુ સુધી ગભ્ભિતી સ્તીઓમા ંચકાસણી 
કરિામાં આિી નથી. આથી, જો તમે 
ગભ્ભિતી હો, તો તમને રસી આપિામા ં
આિતા ંપહેલાં તમારી ગભા્ભિસથા પલૂરી 
થઈ જિાની રાહ જુઓ એિી અમારી 
સલાહ છે. જો તમે પહેલો ડોઝ લઈ 
લીધો હો્ય, અને તે પછી તમે ગભ્ભિતી 
બનો, તો બીજો ડોઝ લેિાનું પણ 
પાછંુ ઠેલો એિી અમારી સલાહ છે. 
કોવિડ-19નું તમારં જોખમ ઘટાડિાના 
બીજા ઉપા્યો વિશે કૃપા કરીને તમારા 
એમ્પલો્યર સાથે િાતચીત કરો. 

રસી લઈ લીધા પછી જો તમન ેખબર પડ ે
કે તમે ગભ્ભિતી છો, તો ચચંતા કરશો નનહ. 
શરીરમા ંરહીન ેઅનકેગણા ંિધ ેએિા ં
કોઈ જીિંત જીિાણઓ આ રસીઓમાં 
હોતા ંનથી, આથી ત ેતમારા ઉદરમા ં
રહેલ અજનમ બાળકમા ંકોવિડ-19નો 
ચેપ લાગિાનુ ંકારણ બની શકે નનહ. અમે 
બીજી રસીઓ સાથ ેક્ુું છે તેમ, PHE 
એક દેખરેખની પદ્ધવત સથાપી રહેલ છે, 
જેમા ંગભા્ભિસથા દરમ્યાન રસી આપિામા ં
આિી હો્ય ત ેસ્તીઓની આગળ િધ ુ
તપાસ રાખશ.ે 
અમને આશા છે કે જેમ સમ્ય પસાર 
થશે તેમ સ્તીઓને આનાથી િેળાસરની 
હૈ્યાધારણ મળશે. 
ગભા્ભિસથા દરમ્યાન જેમન ેકોવિડ-19 લાગે 
તેિી મોટા ભાગની સ્તીઓન,ે ગભ્ભિતી ન 
હો્ય ત ેસ્તીઓ કરતા ંિધારે ગંભીર રીતે 
પીડાવંુ પડતંુ નથી અન ેતેઓ સમ્ય જતા ં
તંદરુસત બાળકન ેજનમ આપશ.ે 
ગભ્ભિતી થિાની ઉંમરની સ્તીઓ, જેઓ 
ગભ્ભિતી હો્ય તે સ્તીઓ, કે સતનપાન 
કરાિતી સ્તીઓ, કૃપા કરીને આની 
વિગતિાર માનહતી  
www.gov.uk/government/
publications/covid-19-vaccination-
women-of-childbearing-age-
currently-pregnant-planning-a-
pregnancy-or-breastfeeding
પરથી િાંચો.
રસી વિશે સુરક્ષાની િધારે વિગતો જેમ 
ઉપલબધ થતી જશે તેમ આ સલાહમાં 
ફેરફાર થઈ શકે. જો તમે ગભ્ભિતી હો, 
પણ તમારા પર બહુ િધારે જોખમ હો્ય 
એવું તમારં માનવું હો્ય, તો તમે અત્યારે 
રસી લેિા વિશે તમારા ડો્ટર અથિા 
નસ્ભ સાથે િાતચીત કરિા ઈચછો.  
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મારી રસી લીધા બાદ હુું  કામ પર 
પાછા િઈ િકુું?
હા, તમારી તબબ્યત સારી હો્ય ત્યા ંસધુી 
તમે કામ કરી શકિા ંજોઈએ. જો તમારં 
બાિડંુ ખાસ કરીન ેદખુતુ ંહો્ય, તો તમન ે
કદાચ ભારે િસતુઓ ઉંચકિામા ંમુશકેલી 
પડી શકે. જો તમારી તબબ્યત સારી ન 
લાગતી હો્ય, અથિા બહુ થાક લાગતો 
હો્ય તો તમારે આરામ કરિો જોઈએ અન ે
કોઈ મશીનો કે ગાડી ન ચલાિિા ંજોઈએ. 

રસી્થી મને કોવવડ-19 ્થઈ િકે? 
તમન ેરસીથી કોવિડ-19 લાગી શકે નનહ, 
પરંતુ બની શકે કે તમન ેકોવિડ-19 થ્ેયલો 
હો્ય અન ેરસી માટનેી અપોઈનટમેનટ જતી 
રહ્ા પછીથી તમન ેતેના ંવચહ્ો દેખાતાં 
હોિાનો ખ્યાલ આિે. તમારા એમ્પલો્યર 
ગોઠિણ કરી આપે ત ેનન્યવમત તપાસ 
ચકાસણીઓ કરાિિાનુ ંકૃપા કરીન ેચા્ુ 
રાખો. 
જો તમને કોવિડ-19 નાં કોઈ પણ 
વચહ્ો હો્ય, તો ઘરે જ રહો અને ટસેટ 
કરાિિાની ગોઠિણ કરો. 
જો તમને વચહ્ો વિશે િધ ુમાનહતી 
જોઈતી હો્ય, તો જુઓ www.nhs.
uk/conditions/coronavirus-
COVID-19/symptoms/

મારે હવે પછી શું કરવાનું છે?
તમારી બીજી અપોઈનટમેનટમા ંહાજરી 
આપિાનુ ંઆ્યોજન કરો. તમારી હિે 
પછીની અપોઈનટમેનટ લખે્ ુ ંએક રેકોડ્ડ  
કાડ્ડ તમારી પાસ ેહોવંુ જોઈએ, તે 
અપોઈનટમેનટ 3થી 12 અઠિાટડ્યામંાં 
હશ.ે 
તમન ેસિવોત્તમ સરુક્ષા પલૂરી પાડિા માટ ેએક 
જ રસીના બનં ેડોઝ લિેાનુ ંઅગત્યનુ ંછે. 

મારી હવે પછીની અપોઈનટમેનટ 
વખતે િો મારી તજબ્યત 
સારી ન હો્ય તો મારે શું કરવું 
િોઈએ?
જો તમારી તબબ્યત સારી ન હો્ય, તો 
તમારી રસી લેતાં પહેલાં પલૂરેપલૂરાં સાજાં 
થઈ જાિ તેની રાહ જોિાનું િધારે સારં 
છે, પરંતુ તમારે તે બને તેટલી જલદી 
લઈ લેિાનો પ્ર્યતન કરિો જોઈએ. જો 
તમે સેલફ-આઈસોલેટ કરી રહ્ાં હો, 
કોવિડ-19 ટેસટની રાહ જોઈ રહ્ાં હો, 
અથિા તમે સાજાં નરિાં છો કે નનહ 
તેની ચોક્કસ ખબર ન પડતી હો્ય, તો 
તમારે રસી માટેની અપોઈનટમેનટમાં જવું 
જોઈએ નનહ.

તમારં કાડ્ડ  સાચિીને રાખો અને 
તમારો બીજો ડોઝ લેિા માટ ેતમ ે
અપોઈનટમેનટમા ંહાજરી આપો છો 
તેની ખાતરી કરો. 

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 પણ શું મારે 
ચેપ વન્યંત્રણની બધી િ સલાહ 
અનુસરવાની િરૂર પડિે?
રસી તમને કોવિડ-19 આપી શકે નનહ, 
અને બે ડોઝ લેિાથી ગંભીરપણે બીમાર 
પડિાની તમારી શક્યતાઓ ઘટી જશે. 
કોઈ પણ રસી સંપલૂણ્ભપણે અસરકારક 
હોતી નથી અને રસીથી તમારા શરીરમાં 
સુરક્ષા કિચ તૈ્યાર કરિામાં થોડાં 
અઠિાટડ્યાંનો સમ્ય લાગશે. 

આથી, તમારે હજુ પણ 
તમારા કામના સથળ પરની 
માગ્ભદરશંકા અનુસરિાની 
જરૂરી રહેશે, જેમ કે અંગત 
સુરક્ષાનાં ્યોગ્ય સાધનો 
પહેરિાં અને તપાસના કોઈ 
પણ કા્ય્ભક્રમોમાં ભાગ લેિો. 

તમારી જાતનું, તમારાં રહેિાસીઓ, 
તમારાં કુટંુબીજનો, વમત્રો અને સાથી 
કમ્ભચારીઓનું રક્ષણ કરિાનું ચા્ુ 
રાખિા માટે, તમારે કામ પર, ઘરે અને 
તમે બહાર ફરતાં હો ત્યારે સામાન્ય 
સલાહનું પાલન કરવું જોઈએઃ

 • સામાજજક અંતર જાળિવું
 • ચહેરા પર આિરણ પહેરવું
 • સાિધાનીથી અને અિારનિાર તમારા 
હાથ ધોિા 

 • હાલની માગ્ભદરશંકા અનુસરો  
www.gov.uk/coronavirus

કોરોનાવાઈરસ ્યલો કાડ્ક  સચ્ય કરીને, તમારી રસીની 
સંભવવત આડઅસરો સવહતની તે ઉપરની વધારે 
વવગતો માટે, કૃપા કરીને ઉતપાદન વવિે માવહતી 
આપતી પવત્રકા વાંચો

તમે િંકાયુકત આડઅસરો વવિે તે િ વેબસાઈટ પર 
અ્થવા ્યલો કાડ્ક  ઍપ ડાઉનલોડ કરીને પણ જાણ 
કરી િકો છો.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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તમે િધુ સંખ્યામાં આ મફત પવત્રકાઓ અહીંથી  
મંગાિી શકો છો www.healthpublications.gov.uk

કોવિડ-19 નાક અથિા મોઢામાંથી બહાર ઉડતાં 
પ્રિાહી (થલૂંક)નાં ટીપાં દ્ારા ફેલા્ય છે, ખાસ 
કરીને બોલતી કે ઉધરસ ખાતી િખત.ે તે 
પ્રદલૂવિત થ્યેલ િસતુઓ અને સપાટીઓને 
અડ્ા પછી તમારી આંખો, નાક અને મોઢંુ 
અડિાથી પણ લાગી શકે છે. 

્યાદ રાખો

રસીકરણ, સૌથી િધારે અરબક્ષત હો્ય તેિા ંલોકોનુ ંરક્ષણ કરિામા ંમદદ કરે છે. 

તમારા જી.પી. પાસે રજિસટર ્થવુ ંિોઈએ
જી.પી.ના ંદિાખાનામંા ંરજજસટર થિા માગતા ંદદદીઓએ તેમની ઓળખનો કે ઈવમગે્શનની 
કસથવતનો કોઈ પુરાિો આપિાની જરૂર પડતી નથી. જી.પી. પાસ ેકેિી રીતે રજજસટર 
થવુ ંતેની વિગતો તમન ેઅહીંથી મળી શકશ ેwww.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-
services/gps/how-to-register-with-a-gp-practice 

મેં મારી ફ્લૂની રસી લીધેલી છે, શુ ંમારે કોવવડ-19ની રસી પણ  
લવેાની િરૂર છે?
ફ્લૂની રસી તમન ેકોવિડ-19 સામે રક્ષણ આપતી નથી. તમે બનં ેરસીઓ મેળિિા માટ ે
લા્યક બનતા ંહોિાથી, તમારે ત ેબનં ેલિેી જોઈએ, પરંતુ સામાન્ય રીતે ત ેઓછામા ં
ઓછા એક અઠિાટડ્યાના અંતરે લિેી જોઈએ.

જો તમને કોવિડ-19 રસીકરણ વિશે િધ ુમાનહતી જોઈતી હો્ય, તો જુઓ 
www.nhs.uk/covidvaccination
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https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
http://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-practice
http://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-practice
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/



