
કોવિડ-19 (Covid-19) િેક્સિનેશન સગર ભ્ાિસ્્મ્ં
ધ જોઈન્ટ કમિટ્ટ ઓન વોક્સિનોશન એન્ડ ઈમ્ યૂનાઈઝોશનો (JCVI) હવો એવી 
સલાહ આપી છો  કો સગરાભાવાળી િટહલાઓનો ગંરીર કો સખત કોવવડ-19 
(COVID-19) રોગ થવાનો જોખિ- ર્ રહો છો. તોઓ સગરાભાવાળી િટહલાઓનો 
શક્ હો્ તો્ટલી જલદીથી તોઓના કોવવડ-19 (COVID-19) વોક્સિનસ લોવાનું 
્ાદ દોવડાવો છો. જનિ આપ્ ા બાદ કો પછીના સિ્ સુધી તોઓએ વોક્સિનોશન િા્ટો 
વવલંબ કરવો જોઈ નટહ. આ તોઓનું અનો તોઓના બોબબઝ કો બચ્ ાઓનો સુરબષિત 
રાખો છો. ્યૂકોિાં, 100,000 કરતાં પણ વધારો સગરાભાવાળી િટહલાઓનો િુખ્તવો 
ફાઈઝર (Pfizer) અનો િોડોનાભાના (Moderna) વોકસીનસ આપ્ ા છો  અનો તોઓની 
સારી એવી સલાિતી િા્ટોની રૂપરોખા કો રોખાકૃવત હો્ છો.
આવા વોકસીનસિાં જીવંત કોરોનાવાઈરસનો સિાવોશ નથી, અનો સગરાભાવાળી 
િટહલા અથવા તોણીના ગરાભાશ્ કો વયૂિિાં રહોલ ન જનિોલ બાળકનો ્ોપ લગાડી 
શકો નટહ.
્યૂકો, ્યૂએસએ, કોનોડા અનો ્યૂરપની વન્ાિક સંસ્ાઓ અનો વર્ભા  હોલથ 
ઓગભાનાઈઝોશન (WHO) દ્ારા કોવવડ-19 (COVID-19) વોકસીનસના  
પુરાવાની સતત સિીષિા કરવાિાં આવો છો.
સગરાભાવાળી કોઈ પણ ઉંિરની િટહલાઓ કો જોઓ તોઓના પ્રથિ ડોસ િા્ટો 
આવતા હો્ તોઓનો િા્ટો ફાઈઝર (Pfizer) અનો િોડોનાભાના (Moderna) 
વોકસીનસ કો રસીઓ એ પસંદ કરવાિાં આવતા વોકસીનસ હો્ છો.
જો કોઈ વ્યક્તિએ પહોલોથી વોક્સિનોશનની શરૂઆત કરોલ હો્અનો સગરાભાિાં 
બીજો ડોસ ઓફર કરવાિાં આવતો હો્ તો, તોઓએ એકજ સરખા વોકસીનનો 
બીજો ડોસ લોવો જોઈએ સસવા્કો પ્રથિ ડોસ પછી તોઓનો કોઈ ગંરીર આડ 
અસર થઈ હો્.

જે હંુ સગર ભ્ા હોઉ તો શ્ મ્ટે મ્રે િેકસીનની કે રસીની જરૂર રહે છે?
જો તિનો િોડોથી સગરાભાવસ્ાિાં કોવવડ-19 (COVID-19) નો રોગ થા્ તો, 
તિો અનો તિારા નટહ જનિોલ બાળક, એિ બન્ોનો ગંરીર રોગ થવાની વધારો ર્ની 
હોક્્પ્ટલની સારવાર, અનો ઈન્ટોક્નસવ કોર સપો્ટભાની જરૂર રહો છો. ્યૂકોના  
ડો્ટા- િાટહતીએ એવુ બતાવ્યુ છો  કો લગરગ કોવવડ-19 (COVID-19)  
ના રોગવાળી દરોક સગરાભાવાળી િટહલા કો જોઓનો હોક્્પ્ટલની સારવાર અથવા 
ઈન્ટોક્નસવ કોર સપો્ટભાની જરૂર હતી, તોઓએ વોકસીન કરાવ્યુ ન હતું. તિારા 
અનો તિારા નવા જનિોલ બાળક િા્ટો કોવવડ-19 (COVID-19) રોગનું એકંદરો 
જોખિ- ર્ ઓછો છો  પણ કોવવડ-19 (COVID-19) ની પ્રથિ લહોર કો વોવઝના 
સિ્થી તોિાં વધારો થ્ો છો.
સગરાભાવસ્ાિાં કોવવડ-19 (COVID-19) નું વોકસીન તિનો આવા રોગ સાિો 
ઊં્ા લોવલનું રષિણ આપો છો. ્યૂકોિાં, સાથોસાથ બીજ દોશોિાં સગરાભાવાળી 
િટહલાઓનો આપવાિાં આવતા કોવવડ-19 (COVID-19) ના વોકસીનની 
સલાિતી િા્ટો ટહંિત કો પુવટિ આપનારી િાટહતી છો.
તિનો અનો તિારા બાળક- બોબબનો સલાિત રાખવા તિારા વોકસીનના બધાજ 
ડોસીસ સાથો તિનો સુરબષિત રાખવાનું િહતવનું બનો છો. તિો જનિ આપ્ ા બાદ  
સુધી રાહ જોશો નટહ.
શરીરની અંદર રહોલ ક્લવનકલ ક્સ્વતઓની સગરાભાવાળી િટહલાઓ કોવવડ-19 
(COVID-19) િાથી ગંરીર ગયૂં્વણો સહન કરો તોવો વધારો જોખિ- ર્ છો.

સગર ભ્ાિ્ળી મહહલ્ઓ મ્ટે જેખમ- રયન્ ક્રણો- ફેકટસભા
જો તિારા શરીરની અંદર કોઈ િોડડકલ 
પરરક્સ્વતઓ હો્ જોવીકોઃ
•  ઈમ્ યૂન કો રોગના ્ોપિાંથી િુક્તિની 

સિસ્ાઓ
•  ડા્બીટ્ટઝ- િધુિોહ
•  લોહીનું ઊં્ુ દબાણ
•  હ્યદ્ રોગ 
•  એસ્ા કો દિ

અથવા જો તિો
•  શરીરનું વજન વધારો હો્ 
• 35 વરભાથી ઉપર હો 
•  તિારી સગરાભાવસ્ાના (છોલલા)  

ત્ીજ િાસના સિ્િાં હો  
(28 અઠવાડડ્ાઓ ઉપર)

•  બલોક અથવા એસશ્ન િાઈનોરરટ્ટ 
એથવનક પાર્ભારયૂમિકાના હો

•  અથવા વોકસીન વગરના રહ્ા હો 
અથવા આંસશક વોકસીનવાળા હો

તમ્રી સરખી ઉંમરની મહહલ્ઓ કે જ ેસગર ભ્ા ન હોય તેન્ કરત્ં કોવિડ-19 
(COVID-19) મ્ંથી (તમે) િધ્રે જેખમ- રયમ્ં રહેલ છો.

યકેૂમ્ં મળી રહેત્ કોવિડ-19 (COVID-19) િેકસીનસે કે 
રસીઓએ અસરક્રક અને સ્રી એિી સરુક્ષિત રૂપરેખ્ કે 
રેખ્કૃતત બત્િી છે. તમ્રી અને તમ્ર્ બ્ળકની સરુક્ષિતત્ મ્ટે 
તમ્રં કોવિડ-19 (COVID-19) િેક્સિનેશનસ લેિ ુતે મહતિનું છે.

શું સગર ભ્ા છો? 
તમ્ર્ કોવિડ-19 (COVID-19) િેક્સિનેશનસ કે રસીકરણ લો

સતનપ્ન કર્િિ્, પ્રજનનશક્તિ અને 
કોરોન્િ્ઈરસ (COVID-19) 
િેક્સિનેશન NHS 

કોવિડ-19 (COVID-19) િેક્સિનેશન સગર ભ્ા કે ગરભાિતી અને સતનપ્ન કર્િતી 
મહહલ્ઓ મ્ટે જેરદ્ર રલ્મણ કરિ્મ્ં આિે છે

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
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આ િફત પવત્કા અંધમલવપ, BSLિાં વવડડઓ તરીકો, િો્ટા છાપોલા અષિરોિાં, ઓડડઓ ફાઈલ તરીકો, અનો 27 રારાઓિાં િળી રહો છો , કૃપા કરી િુલાકાત 
લઈ www.healthpublications.gov.uk ડાઉનલોડ કરો અથવા હિણાંજ નકલો ઓડભા ર કરો. અથવા ઓડભા ર કરવા 0300 123 1002 ફોન કરો.

મ્ર્ મ્ટે આનો અથભા શું થ્ય?
સગર ભ્ા બનિ્ મ્ટે
કોવવડ-19 (COVID-19) ના વોક્સિનોશન બાદ સગરાભા બનવાનું ્ટાળવાની 
કોઈ જરૂર નથી.
એવો કોઈ પુરાવો નથી કો પ્રજનનશક્તિ ઉપર અથવા સગરાભા બનવાની 
તિારી સંરાવના ઉપર કોવવડ-19 (COVID-19) વોકસીનસની કોઈ  
અસર થતી હો્.
જે તમે સગર ભ્ા હો
સગરાભાવાળી િટહલાઓનો કોવવડ-19 (COVID-19) ના રોગ સાિો  
કોવવડ-19 (COVID-19) વોકસીનસ શ્ોષ્ઠ ૨ષિણ આપો છો  કો જો અિુક 
િટહલાઓ િા્ટો િોડોથી સગરાભાવસ્ાિાં ગંરીર બની શકો. 
 કોવવડ-19 (COVID-19) વોકસીનનો કો રસીનો પ્રથિ ડોસ તિનો સારુ 
રષિણ આપશો. શક્ હો્ તોવુ શ્ોષ્ઠ રષિણ િોળવવા તિારા દરોક ડોસીસ 
તિારો સિ્સર લોવાની જરૂર રહો છો. તિારા પહોલા ડોસ પછી 8 થી  
12 અઠવાડડ્ાએ તિારો તિારો બીજો ડોસ લોવો જોઈએ. તિારો આવો 
બીજો કો દ્દ્તી્ ડોસ લોવાિાં વવલંબ કરવાની જરૂર નથી. જો કોઈ પણ કારણ 
િા્ટો તિો તિારંુ વોક્સિનોશનસ લોવાિાં વવલંબ ક્યો હો્ તો, શક્ હો્ 
તો્ટલી જલદીથી તિારા વોક્સિનોશનસ લઈ લો.
જો તિનો કોવવડ-19 (COVID-19) વોકસીનના પ્રથિ ડોસથી અગાઉ કોઈ 
પણ ગંરીર આડ અસરો થઈ ન હો્ તો, જ્ારો તિનો તોવુ સરખુ વોકસીન 
ઓફર કરવાિાં આવો ત્ારો તિો તિારો બીજો ડોસ લઈ શકો. 
જો તિારો પહોલો ડોસ એસ્ટા્ઝોનોક (AstraZeneca) વોકસીનનો હો્ 
તો તિારો આ પવત્કાિાં આપોલ િાટહતીની પણ વવ્ારણા કરવી જોઈએ 
www.gov.uk/government/publications/covid-19-
vaccination-and-blood-clotting.
બસૂટર િેકસીનસ
સગરાભાવાળી િટહલાઓ તોઓના બીજ ડોસના 12 અઠવાડડ્ાઓ પછી, 
બયૂસ્ટર િા્ટો ્ોગ્તા ધરાવો છો. ઓફર કરવાિાં આવતો આવો બયૂસ્ટર ડોસ 
ફાઈઝર (Pfizer) અથવા િોડડેનાનો (Moderna) હોઈ શકો.  

સતનપ્ન કર્િિ્ 
્તનપાન કરાવવાના લાર- ફા્દાઓ સારી રીતો જણીતા છો. 
JCVI એ એવી રલાિણ કરી છો  કો ્તનપાન કરાવતા હો તો વોકસીન  
લઈ શકા્. આ USA અનો વર્ભા  હોલથ ઓગભાનાઈઝોશનિાંની રલાિણો 
સાથોના સુિોળિાં છો.

બધીજ દવાઓની જોિ, વોકસીનસની આડ અસરો કરી શકો. તિો વોકસીન  
કો રસી લીધા પછી શું અપોષિા રાખી શકા્ તોની ખાતરી કરી તિનો જણવાનું 
કદા્ િદદરૂપ રહી શકો, ખાસ કરીનો જો તિનો તિારંુ બાળક હો્ અથવા 
બીજ બાળકોની દોખરોખ રાખવાની હો્. 
‘તિારા કોવવડ (COVID) વોક્સિનોશન પછી શું અપોષિા રાખવી’ તો પવત્કાનું 
કૃપા કરી વાં્ન કરશો www.gov.uk/government/publications/
covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination.
ધ રો્લ કોલોજ ઓફ અબસ્ટોટ્ટશ્નસ એન્ડ ગાઈવનકોલસજસ્ટસ (RCOG) 
અનો રો્લ કોલોજ ઓફ મિડવાઈવઝ (RCM) પાસો વનણભા્ લોવા િા્ટો 
િાગભાદશભાન અનો બીજી િાટહતી હો્ છો  કો જો તિનો કદા્ કોવવડ-19 
(COVID-19) વોકસીનસ અનો સગરાભાવસ્ા ઉપર ઉપ્ોગી લાગી શકો 
(rcog.org.uk – www.rcm.org.uk/guidance-for-pregnant-
women).
જો તિનો કોવવડ-19 (COVID-19) વોક્સિનોશનની 
્્ાભા કરવી હો્ તો કૃપા કરી તિારી મિડવાઈફ, 
ડોક્ટર, અથવા નસભાનો સંપકભા  કરોં

તિો જનિ આપ્ ા પછી વોક્સિનોશન લોવાનું િુલતવી 
રાખશો નટહ, તિારા અનો તિારા બાળક- બોબબ 
િા્ટો કોવવડ-19 (COVID-19) રોગ સાિો શ્ોષ્ઠ 
રષિણ િોળવવા સિ્ કાઢશો.

કોઈ પણ િેકસીનસ 100% અસરક્રક હોત્ 
નથી, તેથી ચ્લ ુર્ષ્ટ્ીય મ્ગભાદશભાન અનસુરિ્નું 
ચ્લ ુર્ખિ્નું મહતિનું હોય છે.
તિારી જતનો, અનો તિારા પરરવાર, મિત્ો અનો 
સાથીદારોનું રષિણ રાખવા, તિારો અવશ્  હજી પણઃ
•  જ્ાં સલાહ આપવાિાં આવી હો્ ત્ાં િોઢા ઉપર 

િાસ્ક પહોરો 
•  તિારા હાથો સંરાળપયૂવભાક અનો વારંવાર સાફ કો ધોશો
•  તાજી હવા આવવા દોવા બારીઓ ખોલો
•  ્ ાલુ િાગભાદશભાન અનુસરો

 રષિણ કરિ્મ્ં મદદ કરે છે.  

https://www.healthpublications.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-and-blood-clotting
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-and-blood-clotting
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://rcog.org.uk
https://www.rcm.org.uk/guidance-for-pregnant-women/
https://www.rcm.org.uk/guidance-for-pregnant-women/
https://www.gov.uk/coronavirus

