
કોવિડ-19 રસીકરણ

વિશે તમારી માર્ગદરશશિકા

Gujarati_PHE_11843_Covid-19_Easy read A4 8pp_11-guj.indd   1Gujarati_PHE_11843_Covid-19_Easy read A4 8pp_11-guj.indd   1 26/03/2021   13:26:5926/03/2021   13:26:59



2

તમારી સૂંઘિાની કે સિાદની શક્ત જતી 
રહેિી કે બદલાઈ જિી

કોરોનાવાઈરસની કેટલીક નનશાનીઓ છે: 

રસી નવશે

જો તમન ેઉપરો્ત વિહ્ો હોય, તો ઘરે જ રહો અને ટસેટ 
કરાિિાની રોઠિણ કરો.

જો તમન ેવિહ્ો વિશે િધ ુમાહહતી જોઈતી હોય, તો જુઓ www.
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms

જો તમ ેNHS િેબસાઇટનો  
ઉપયોર ન કરી શકતાં હો,  
તો 119 પર મફત ફોન કરો.

કોરોનાિાઈરસ રસી એક ઈનજે્શન છે તમન ેઆ રસીનાં 2 ઈનજે્શનો લેિાં 
પડશે, જે 3 થી 12 અઠિાડડયાંનાં અંતરે 
આપિામા ંઆિશે

રસી સલામત છે તેની ખાતરી કરિા માટ ેત ે
િકાસિામાં આિેલી છે

નિી ઉધરસ શરૂ થાય અન ે 
તમે સતત ખાસંયા કરો

ખબૂ િધારે તાિ

કોનવડ-19 અથવા કોરોનાવાઈરસ શુ ંછે?
કોનવડ-19 એક નવી બીમારી છે. તેન ેક્ારેક કોરોનાવાઈરસ પણ કહેવાય છે.

દરુા્ગગયે, ક્ારેક કોરોનાિાઈરસથી લોકોનાં મૃત્ુ પણ થઈ 
શકે છે

મોટા રારના ંલોકો ઘરે રહીન ેજ કોરોનાિાઈરસમાથંી સાજં થઈ 
જશે, પરંત ુકેટલાંક લોકોની તબબયત બહુ િધારે ખરાબ થઈ જય છે 
અને હોકસપટલ પણ જવુ ંપડ ેછે
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જે અમકુ લોકોને બીમાર થવાનંુ વધારે જોખમ રહેલુ ંછેઃ

વૃદ્ધજનો માટનેા કેર હોમમા ંરહેતા ં
લોકો

65 િર્ગ કે તેથી િધ ુઉંમરનાં લોકો ડાઉનસ બસનડ્ોમ ધરાિતા ંપુખત 
િયનાં લોકો

અમુક લોકોને બીજં લોકોના પ્રમાણમા ંકોરોનાિાઈરસથી બીમાર 
થિાનું િધારે જોખમ રહેલું છે

જો તમ ેત ેલોકોમાંથી હશો, તો તમન ેરસી ઓફર કરિામાં આિશે

કોરોનાવાઈરસ રસી કોણ ેલવેી જોઈએ?

આ યાદી દરેક જણને આિરી લેતી નથી

જો તમ ેબીમાર પડિાની િધારે શક્તા હોય, તો 
તમન ેતમારા ડો્ટરે કહું હોવુ ંજોઈએ

આ રસી આ બીમારીઓ ધરાિતાં પુખત િયનાં લોકોને પણ ઓફર કરિામાં આિશેઃ

તમન ેરસી મળશ ેકે નહહ તેનો આધાર તમન ેશુ ંબીમારી છે અન ેત ેકેટલી રરંીર છે તેના પર રહેલો હશે

તમારી ડકડની અથિા 
વલિર અરં ેસમસયાઓ 
હોય

હ્રદયની બીમારીઓ મરજન ેલરતી કેટલીક 
બીમારીઓ

ઍસથમા જેિી શ્ાસન ેલરતી 
રરંીર તકલીફો (અિારનિાર 
સટીરોઈડ ઈનહેલર િાપરતા ંહોય)
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તમારે રસી લેવી જોઈએ કે નનહ તે જાણવું 
તમારે કોરોનાિાઈરસ રસી લેિી જોઈએ કે નહહ ત ેતમારા જી. પી.તમન ેકહી  
શકિા જોઈએ

કેટલાંક લોકોને રસી લેિાનું આમંત્રણ આપતો પત્ર, અથિા તો ફોન કોલ મળશ.ે

જો તમન ેએિી કોઈ બીમારી હોય જેના કારણે કોરોનાિાઈરસથી 
તમે ખબૂ જ બીમાર પડિાની િધારે શક્તાઓ રહેલી હોય, તો તનેે 
'તબીબી રીતે અતયતં અરબષિત' હોિાનુ ંકહેિામા ંઆિ ેછે

એટલ ેકે તમે કોરોનાિાઈરસનુ ંઈનજે્શન બીજ ંલોકો કરતા ંિહેલું 
મેળિી શકશો

તમારા મુખય કેરર રસી મેળિી શકે છે જો તમ ેકોઈ અરબષિત વયક્તના ંપરારદાર કેરર હો, તો તમ ેપણ રસી 
મેળિી શકશો

આરોગય અને સામાજજક સંરાળના કમ્ગિારીઓ પણ રસી મેળિી 
શકશે

તમન ેઆમંત્રણ આપતા પત્રમા ં 
તમારી અપોઇનટમેનટ માટ ેકોને  
કોલ કરિો ત ેસમજિેલું હશે 

તમારી અપોઇનટમેનટ  
ટલેીફોન મારફતે કરો

તમારી રસી લેિા તમારે  
ક્ારે અને ક્ા ંજવુ ંત ે 
તમન ેકહેિામા ંઆિશે

જો તમન ેિોક્કસ ખબર  
ન પડ,ે તો તમારા જી.પી.  
(ફૅવમવલ ડો્ટર) સાથે  
િાત કરો

તમારી એપોઇનટમેનટ કેવી રીતે બુક કરવી

કેટલાંક લોકોને તેમની રસી 
લેિા માટ ેરસીકરણ કેનદ્ર પર 
જિાનું કહેિામા ંઆિી શકે
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મારે હવ ેપછી શુ ંકરવાનંુ છે?

તમન ેપહેલું ઈનજે્શન મળી જય ત ે
પછી, તમારં બીજંુ ઈનજે્શન લેિા 
ક્ા ંઅને ક્ારે જિાનું છે ત ેતમન ે
કહેિામા ંઆિશે

તમારી હિ ેપછીની અપોઈનટમેનટ 
લખેલું એક રેકોડ્ડ  કાડ્ડ  તમારી પાસે 
હોવુ ંજોઈએ, ત ેઅપોઈનટમેનટ 3થી 12 
અઠિાડડયાંમાં હશે

પહેલા ડોઝથી તમન ેરષિણ તો મળશ,ે 
પરંત ુલાંબા સમય સુધીનું રષિણ 
મેળિિા માટ ેતમારે બીજો ડોઝ લેિો 
જરૂરી રહેશે

તે કાડ્ડ  આવું દેખાતું હશ.ે તમારં કાડ્ડ  સાિિીને રાખો અને તમારં બીજંુ ઈનજે્શન લેિા માટ ેતમ ેતમારી બીજી અપોઈનટમેનટમા ંહાજરી આપો 
છો તેની ખાતરી કરો

Don’t forget to attend your appointment to have your second 
dose of vaccine. You will have the best protection after two doses. 
Second appointment date:

Public Health England gateway number: 2020311. Product code: COV2020311

Name

1

2

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

Name of vaccine:

Batch no: Date vaccine given:

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

Protect yourself.
COVID-19 immunisation

રસી કેટલા સમયમાં કામ કરશે?
રસીથી તમારં રષિણ મેળિિામા ંથોડાં અઠિાડડયાંનો સમય લારી 
શકે છે

હાલની માર્ગદરશશિકા અનુસરો www.gov.uk/coronavirus

શુ ંરસી દરેક જણ માટે કામ કરે છે?
રસી દરેક જણને કોરોનાિાઈરસનો િેપ લરતાં સદંતર અટકાિી 
દેતી નથી, પરંત ુજો તમન ેહજુયે કોરોનાિાઈરસ લારે, અને જો 
તમ ેરસી લીધેલી હશે તો તેનાથી તમ ેએટલાં બીમાર ન પડિાં 
જોઈએ
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રસીની આડઅસરો
અવત સામાનય આડઅસરોમાં સમાિેશ થાય છેઃ

એલર્્ગઓ

રર્ગવતી છો કે રર્ગવતી હોઈ શકો તવેુ ંતમને લાર ેછે? 

જો તમારી રોરપ્રનતકારક શક્ત અરં ેતમને સમસયાઓ હોય (એટલ ેકે જો તમારું  શરીર રોર સામે 
લડવામા ંમશુકેલી અનુરવતુ ંહોય) તો આ રસી સલામત છે

તમ ેજયાં ઈનજે્શન લીધું હોય 
તયાં તમારં બાિડંુ રારે કે આળું  
થઈ જય

શરીરમાં કળતર થાય અથિા 
તમન ેફલૂ થયો હોય એવુ ંલારે

થાક લારે માથુ ંદખુે

જો તમન ેરંરીર એલજી્ગ ઓ 
હોય, તો રસી લેિાનું તમારા 
માટ ેસલામત છે કે નહહ 
ત ેતમારા ડો્ટરને પૂછવુ ં
જોઈએ

રર્ગિતી હોય કે સતનપાન કરાિતી હોય 
તેિી કેટલીક સ્તીઓ કદાિ રસી લેશે

કેટલીક સ્તીઓ બાળકનો જનમ થઈ જય 
તયાં સુધી કદાિ રાહ જોિા મારે

તે વિશે તમરા જી.પી. અથિા વમડિાઈફ 
સાથે િાત કરો

જો તમ ેસાથે ઍપીપેન રાખતાં હશો, તો તમન ેકદાિ કોઈ રંરીર 
એલજી્ગ  હશે

મનહનો
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જો તમને તાવ આવવા જેવુ ંલાર ે(જેમ કે તમારું  શરીર ખબૂ જ તપી જાય કે ખબૂ ઠુંડી લાર)ે, તો તમારેઃ

મેં મારી ફલનૂી રસી લીધેલી છે, શુ ંમારે કોરોનાવાઈરસની રસી પણ લવેાની જરૂર છે?

તમને રસીથી કોરોનાવાઈરસ લારી શકે નનહ, પરુંત ુબની શકે કે તમને કોરોનાવાઈરસ થયલેો જ હોય 
અને રસી માટેની અપોઈનટમનેટ જતી રહે તયા ંસુધી તમને તનેો ખયાલ ન આવયો હોય

આરામ કરિો જોઈએ

જો તમારી તબબયત ખબૂ જ ખરાબ 
લારે, અથિા તમન ેકોરોનાિાઈરસ 
થયો હોિાની ચિશિતા થાય, તો 111 
પર કોલ કરો અથિા 111 િબેસાઈટ 
પરજિ

પેરાબસટામોલ લેિી જોઈએ

તમ ેતાજેતરમા ંજ તમારી 
કોરોનાિાઈરસની રસી લીધી હોિાનું 
111ને કહેિાની ખાતરી કરો

એક અઠિાડડયાથી ઓછા સમયમાં 
તમારી તબબયત સારી થઈ જિી 
જોઈએ

જો NHS 111 એ તમન ેડો્ટર અથિા 
નસ્ગન ેમળિાનુ ંકહે, તો તેમન ેતમારી રસી 
વિશ ેપણ જણ કરિાની ખાતરી કરો

શક્ હોય, તો તેમન ેતમારં રસીનું કાડ્ડ  
બતાિો

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

Protect yourself.
COVID-19 immunisation

ફલૂની રસી તેમજ કોરોનાિાઈરસની રસી લેિાનું અરતયનું છે તમારી કોરોનાિાઈરસની રસી લેતાં પહેલાં તમારી ફલૂની રસી (જૅબ) 
લીધાના 1 અઠિાડડયા સુધી તમારે રાહ જોિી જોઈએ

જો તમન ેલાર ેકે તમન ેરસીની રરંીર આડઅસરો થઈ છે, 
તો તેની તમે યલો કાડ્ડ સકીમનો ઉપયોર કરીન ેજણ કરી 
શકો છો

કોરોનાિાઈરસ યલો કાડ્ડ  સકીમ એક િેબસાઈટ છે જયાં તમ ેરસીને કારણે 
થયેલી કોઈ પણ સંરવિત આડઅસરોની જણ કરી શકો છો coronavirus-
yellowcard.mhra.gov.uk

આ િેબસાઈટ પર જિામા ંતમન ેકદાિ મદદની જરૂર પડે
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રસીકરણ, સૌથી િધારે અરબષિત હોય તેિા ંલોકોનું રષિણ કરિામાં મદદ કરે છે. 

© ક્ાઉન કોપીરાઈટ 2021. પ્રોડ્ટ કોડ COV2020344GU Gujarati. 1p 5M JAN (APS) 2021. પક્લક હેલથ ઈંગલેનડ રેટિ ેનંબર 2020642.  
તમ ેિધ ુસંખયામા ંઆ પવત્રકાઓ અહીંથી મંરાિી શકો છો www.healthpublications.gov.uk

મારી હવે પછીની અપોઈનટમેનટ વખતે જો મારી તબબયત સારી ન હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ?

મેં રસી લીધા પછી શુ ંહુું  બીજા કોઈને કોરોનાવાઈરસનો ચપે લરાડી શકુું  છુું?

તમારે હજુ પણઃ

જો તમારી તબબયત સારી ન હોય, તો રસી 
લેિા માટ ેતબબયત સારી થાય તયાં સુધી રાહ 
જુઓ

બીજં લોકોથી દૂર રહેવુ ંજોઈએ (સામાજજક 
અંતર રાખવું)

રસીથી તમન ેકોરોનાિાઈરસ લારી શકે 
નહહ

તમારે ત ેશક્ તેટલી જલદી લઈ લેિાનો 
પ્રયતન કરિો જોઈએ તમારી પહેલી 
અપોઈનટમેનટ કરિા માટ ેતમ ેજે નંબર પર 
કોલ કયયો હતો તેના પર જ તમ ેકોલ કરી 
શકો છો

િહેરા પર આિરણ પહેરવંુ જોઈએ

રસી લેિાથી કોરોનાિાઈરસથી તમ ેખૂબ જ 
બીમાર પડો તેિી શક્તાઓ ઘણી ઓછી 
થઈ જય છે

જો તમે સલેફ-આઈસોલટે કરી રહા ંહો, 
કોરોનાિાઈરસના ટસેટની રાહ જોઈ રહાં 
હો, અથિા તમે સાજ ંનરિા ંછો કે નહહ તેની 
િોક્કસ ખબર ન પડતી હોય, તો તમારે રસી 
માટનેી અપોઈનટમેનટમા ંજવુ ંન જોઈએ

સાિધાનીથી અન ેઅિારનિાર તમારા હાથ 
ધોિા જોઈએ

તેનાથી તમન ેિાઈરસ લારતો અને 
બીજંમાં ફેલાિાતો અટકાિી શકાશે કે નહહ 
તેની હજુ સુધી અમન ેખબર નથી
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