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કોવિડ-19 રસીઓ [ફ ઇઝર-બ યોએનટેક અને મોડન ા દ્િ ર  વિકવસત] 

કોવિડ-19  

કોવિડ-19 એક િ યરલ ચેપ છે જે મુખ્યત્િે ફેફસ ઓન ેઅસર કર ેછે. કેટલ ક લોકોને હળિી વબમ રી થઇ શક ેછે. િરરષ્ઠ લોકો અન ેપૂિાથી-

અવતતત્િમ ાં હોય તેિી આરોગ્યની વતથવત ધર િત  લોકો સવહતન ાં બીજા લોકો ખુબ જ વબમ ર પડી શકે છે. ખુબ જિલ્લ ેજ, કેટલ ક બ ળકોન ે

ગાંવિર બળતર ની વતથવત થઇ શકે છે. કોવિડ-19 ની લ ાંબ ગ ળ ની અસરો સાંપૂર્ા રીતે જાર્ક રીમ ાં નથી. કેટલ ક લોકો તેઓન ાં ક યા અથિ  

જીિનની વતથવતન ાં ક રરે્ કોવિડ-19 થિ ન ાં િધ રે જોખમ પર રહેલ  હોય છે. 

આ રસીઓ કિેી રીત ેક યા કર ેછે 

આ રસીઓ આપર્  શરીરન ાં કોષોન ેખ સ કરીન ેકોવિડ-19 પેદ  કરત  િ યરસો પર જોિ  મળત  પ્રોટીન બન િિ  મ ટ ેકહે છે. આ “તપ ઇક 

પ્રોટીનો” આપર્  મ ટ ેવબનહ વનક રક હોિ  છત ાં, આપર્  શરીરને એવન્ટબોડીઝ બન િિ નુાં શરૂ કરિ  મ ટે આપર્  શરીરન ેકહેશે.. જો 

આપરે્ િ યરસન ાં સાંસગામ ાં આવ્ય  હોઇએ તો આપર્  નિ  એવન્ટબોડીઝ આપણાં વબમ ર થિ થી રક્ષર્ કરશે. આ રસીઓમ ાં િ યરસ હોત  

નથી અને તેથી તે આપર્ન ેકોવિડ-19 આપી શકતી નથી. 
 

બન્ને રસીઓ સુરક્ષ ન ાં ધ ર ધોરર્ો પૂર્ા કરે તેની ખ તરી કરિ  મ ટે તેનુાં વિશ ળ તબીબી અજમ યશોમ ાં પરીક્ષર્ કરિ મ ાં આવ્યુાં છે, અને 

બન્નેન ેહેલ્થ કેનેડ  દ્િ ર  લ યસન્સ અને મ ન્યત  આપિ મ ાં આિી છે. 

 

રસીકરર્ પ્રરિય  

 ફ ઇઝર રસી 16 િષા અને િધ રે ઉંમરન ાં લોકો મ ટે છે, અને 21 રદિસોન ાં અાંતર ેઆપિ મ ાં આિે છે. 

 મોડન ા રસી 18 િષા અને િધ રે ઉંમરન ાં લોકો મ ટે છે, અને 28 રદિસોન ાં અાંતર ેઆપિ મ ાં આિે છે. 

બન્ને રસીઓ િરરષ્ઠ લોકો અન ેડીય બીટીસ, હ્રદયનો રોગ, હ ઇપરટેન્શન, અને હીપેટ ઇરટસ બી, સી અથિ  એચઆઇિી જેિી વતથર 

આરોગ્યની વતથવતઓ ધર િત  ધર િત  સ રો રોગપ્રવતક રક પ્રવતિ િ ધર િત  લોકો મ ટે સુરવક્ષત છે. જો તમને ખોર ક, દિ , જાંતુન ાં ડાંખ 

અથિ  પય ાિરર્ીય એલર્જીઓ હોય તો તમે હજુાં  પર્ બન્નેમ ાંથી કોઇપર્ રસી સુરવક્ષત રીતે લઇ શકો છો. આદશા રીતે, તમ રે એકસમ ન રસીની 

બ્ર ન્ડની તમ રી બે-ડોઝની સ્રેર્ી પૂર્ા કરિી જોઇએ. 

રસીન ાં ફ યદ ઓ 

િધ રે સ ર  રક્ષર્ મ ટે બન્ને રસીઓન ાં બે ડોઝ આપિ  આિશ્યક છે. આદશા રીતે બીજો ડોઝ પ્રથમ ડોઝ બ દ બ દ 4 થી 6 સપ્ત હ બ દ બીજો 

ડોઝ આપિો જોઇએ. જો તમે તમ રી બીજી એપોઇન્ટમેન્ટનુાં શેડ્યુલ ચૂકી જાઓ તો બને તેટલ  િહેલ  અન્ય એપોઇન્ટમેન્ટ લો. તમ રે રસીની 

શ્રેર્ી ફરીથી શરૂ કરિ ની જરૂરીય ત નથી. 

 

તમે બીજો ડોઝ મેળવ્ય  બ દ કોવિડ-19 સ મે મહત્તમ રક્ષર્ હ ાંસલ કરિ  મ ટે બીજા એક અથિ  બે સપ્ત હ લ ગી શકે છે. અજમ યશોમ ાં, આ 

રસી 95% અસરક રક હતી. આ સમયે, આ રસીનુાં રક્ષર્ કેટલો લ ાંબો સમય રહેશે તેન ાં વિશ ેકોઇ મ વહતી નથી.   
 

એિી થોડી સાંિ િન  રહેલી છે કે રસીકરર્ બ દ તમન ેહજુાં  પર્ કોવિડ-19 થઇ શક ેછે. શ રીરરક અાંતર જાળિિુાં, મ તક પહેરિુાં અને જો તમે 

વબમ ર હોિ તો ઘર પર રહેિુાં જેિ  જાહેર આરોગ્યન ાં પગલ ઓ ચ લુાં ર ખિ  મહત્િપૂર્ા છે. રસીકરર્ મેળવ્ય  બ દ પર્ આરોગ્ય સાંિ ળ અને 

અન્ય કમાચ રીઓએ વ્યવતતગત સુરક્ષ ન ાં સ ધનો (PPE) પહેરિ  અવનિ યા છે.  

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/02/8d59-Fact-Sheet_Novel-Coronavirus.pdf
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આડઅસરો અને જોખમો 

કેટલ ક લોકોને રસીથી આડઅસરો થઇ શકે છે, પરાંતુ તેઓ સ ધ રર્ રહેિ ની અને અમુક રદિસો બ દ મટી જિ ની સાંિ િન  હશે. કેટલ ક 

લક્ષર્ો વિકસતી રોગપ્રવતક રત તરફ શરીરન ાં પ્રવતિ િનો િ ગ હોય છે.  

 

આ રસી મ ટેની તબીબી અજમ યશોમ ાં જાર્િ  મળેલી સ મ ન્ય આડઅસરોમ ાં આ મુજબનો સમ િેશ થ ય છે:  

ખબુ સ મ ન્ય   ≥10% (10 

ડોઝમ ાંથી 1 કરત  િધ ર)ે 

સ મ ન્ય   1%-10%  

(100 ડોઝમ ાંથી 1 થી 10 ડોઝમ ાંથી 

1) 

અસ મ ન્ય  1%  

(100 ડોઝમ ાંથી 1) 

ખબુ જિલ્લ ે

o ઇન્જેતશન તથળ પર દુુઃખ િો 

o મ થ નો દુુઃખ િો  

o થક િટ લ ગિી 

o તન યુ અથિ  સ ાંધ નો દુુઃખ િો 

o ત િ અથિ  ટ ઢ 

o બગલમ ાં સોજાઓ અથિ  ન જુકત  

(મ ત્ર મોડન ા રસી)  

o ઇન્જેતશન તથળ પર લ લ શ 

અથિ  સોજો આિિો 

o ઉબ્ક  અન ેઉલ્ટી થિી  

મોટ  થયેલી લસીક  ગ ાંઠો ગાંવિર એલર્જાક રીએતશનો જેમ કે 

એનેફ ઇલવેતસસ 

 

જૂજ રકતસ ઓમ ાં, ગાંવિર એલર્જાક રીએતશનો (એનેફ ઇલેવતસસ) થઇ શકે છે. એલર્જાક રીએતશનોનો ઇલ જ થઇ શકે છે અન ેતેઓ સ મ ન્ય 

રીતે હાંગ મી હોય છે. જો તમન ેશ્િ સ લેિ મ ાં તકલીફ પડતી હોય, ચહેર  અને ગળ  પર વશળસ અથિ  સોજાઓ થય  હોય, તો તબીબી સાંિ ળ 

મેળિો. લોકો રસી મેળિે તે સ થે રસીની આડઅસરો પર દેખરેખ ર ખિ નુાં ચ લુાં ર ખિ મ ાં આિશે.  

 

જો તમને રસીનુાં રીએતશન થ ય, તો સીધ  જ પવબ્લક હેલ્થને આડઅસરની જાર્ કરિ  મ ટ ેતમ ર  આરોગ્ય સાંિ ળ પ્રદ ત  સ થે િ ત કરો. રસી 

સુરવક્ષત રહેિ નુાં ચ લુાં રહે તેની ખ તરી કરિ  મ ટે પવબ્લક હેલ્થ દ્િ ર  જાર્ કરિ મ ાં આિેલી આડઅસરો પર નજર ર ખિ મ ાં આિશે.  

જો તમને આ હોય તો રસીકરર્મ ાં વિલાંબ કરો:  

 જો તમન ેત િ હોય અથલ , કોવિડ-19 લક્ષર્ો સ થે વબમ ર હોિ, અથિ   

 છેલ્લ  14 રદિસોમ ાં રસી મેળિી હોય. 

 

પ્રથમ તમ ર  આરોગ્ય સાંિ ળ પ્રદ ત  સ થ ેિ ત કરો જો તમન ેઆ હોય: 

 સગિ ા હોિ, સગિ ા બની શકો અથિ  તતનપ ન કર િત  હોિ; 

 રતતતત્ર િનો વિક ર હોય અથિ  વબમ રી કે સ રિ રને ક રરે્ નબળી રોગપ્રવતક રકત  હોય; અથિ  

 તમે કોવિડ-19 રસીનો પ્રથમ ડોઝ મેળવ્ય  બ દ હળિ થી સ ધ રર્ એલર્જીક રીએતશન આવ્યુાં હતુાં. 

 

આ રસી ન લશેો, જો તમન ેઆને તીવ્ર એલર્જીઓ/રીએતશનો હોય: 

 બન્ને રસીઓ મ ટ ેરસીન ાં કોઇપર્ ઘટકો, પોલીઇથ યલીન ગ્લ યકોલ (PEG) સવહત; 

 ટ્રોમેથેમ ઇન (મ ત્ર મોડેન ા રસીમ ાં); અથિ  

 કોોવિડ-19 રસીન ાં તમ ર  પ્રથમ ડોઝ. 
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િધ ુમ વહતી મ ટ,ે તમ ર  આરોગ્ય સાંિ ળ પ્રદ ત  સ થે િ ત કરો, અથિ  અમ રી િેબસ ઇટની અહીં મુલ ક ત લો 

toronto.ca/COVID19.  

તત્રોતો 

રસીકરર્ પર ર વિય સલ હક ર સવમવત, કોવિડ-19 રસીઓન ાં ઉપયોગ પરની િલ મર્ો, ડીસેમ્બર 2020. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-

immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html પર ઉપલબ્ધ. 

  

http://www.toronto.ca/covid19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html

