
વધારે માહિતી સગર્્ભભાવસ્્ભ, સ્્તનપ્ભન અને કોવવડ-19 (COVID-19) રસીકરણમ્ંભ મળી શકે  

રોયલ કોલેજ ઓફ ઓબસ્્ેટટ્્ટરિશશયન્સ અને ગ્ભયનેકોલોજજસ્્ટસ 
અને રોયલ કોલેજ ઓફ જમડવ્ભઈવ્્ઝ દ્્ભર્ભ સગર્્ભભા અને સ્્તનપ્ભન 
કર્ભવ્તી મટ્િલ્ભઓ મ્ભ્ેટ કોવવડ-19 (COVID-19) રસીની 
ર્્ભરપવૂભાક ર્લ્ભમણ કરવ્ભમ્ંભ આવે છે. યકેૂમ્ંભ (UK) ઉપલબ્્ધ 
થ્તી કોરોન્ભવ્ભઈરસ કોવવડ-19 (COVID-19) રસીઓ ્તમને 
અને ્તમ્ભર્ભ બ્ભળકને સરુશષિ્ત ર્ભખવ્ભનો સૌથી સલ્ભમ્ત અને સૌથી 
અસરક્ભરક મ્ભગભા છે. 

ગર્્ભભાવસ્્ભમ્ંભ કોવવડ-19 (COVID-19) રસીની સલ્ભિ
રસીકરણ અને રોગપ્રતતરક્ા પરની સંયુકત સમમતતની (JCVI) સલાિ 
એ છે કે સગર્ાભા મહિલાઓને ગંર્ીર કોતવડ-19 (COVID-19) રોગનું 
જેખમ વધારે િોય છે. પાનખર બૂસ્્ટર કોતવડ-19 (COVID-19) ચેપથી 
થતી ગૂંચવણોનું ઊંચું જેખમ ધરાવતા લોકોને ઓફર કરવામાં આવી રિયુ 
છે, કે જઓેને કદાચ થોડા મહિનાઓથી વેગ આપવામાં આવ્ો ન િોય. 
આમાં સગર્ાભા મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. શશયાળામાં કોતવડ-19ના 
(COVID-19) ચેપોની સંખ્યા વધી રિી િોવાથી, આ બૂસ્્ટરે કોતવડ-
19 (COVID-19) સાથે િોસ્્પપ્ટલમાં દાખલ થવાના તમારા જેખમને 
ઘ્ટાડવામાં મદદ કરવી જેઈએ. બૂસ્્ટર િળવા ઓમમક્ોન (Omicron) ચેપ 
સામે પણ થોડીક સુરક્ા પૂરી પાડી શકે પણ આવી સુરક્ા લાંબા સમય સુધી 
ચાલતી નથી.

તમને અને તમારા બાળકને સુરક્ક્ત રાખવા મા્ેટ તમને રસી ઓફર 
કરવામાં આવી રિી છે. યૂકેમાં, 250,000થી વધારે મહિલાઓને જન્મ 
આપતા પિેલાં રસી આપવામાં આવી છે, મુખ્યત્વે ફાઈઝર (Pfizer) 
અને મોડનેાભા (Moderna) રસીઓ સાથે.

આ રસીઓ સગર્ાભા સ્તીઓ અને તેમના બાળકોમાં સારી સલામતીનો 
પ્રોફાઈલ કે રૂપરેખા ધરાવે છે. કોતવડ-19 રસીઓમાં જીવંત 
કોરોનાવાયરસ નથી અને તે સગર્ાભા સ્તી અથવા તેણીના ગર્ભામાં અજત કે 
ન જન્મેલા બાળકને ચેપ લગાવી શકતો નથી.

તવશ્વ આરોગ્ય સંસ્ા અને યૂકે (UK), યુએસ (US) કેનેડા 
(Canada) અને યુરોપની (Europe) તનયમનકારી સંસ્ાઓ દ્ારા 
કોતવડ-19 (COVID-19) રસીઓ અંગેના પુરાવાઓની સતત 
સમીક્ા કરવામાં આવી રિી છે.

કોતવડ-19 (COVID-19) રસી મહિલાઓ મા્ેટ પોતાને અને તેમના 
બાળકોને ગંર્ીર કોતવડ-19 (COVID-19) રોગ સામે સુરક્ક્ત 
રાખવાનો સૌથી સલામત અને સૌથી અસરકારક માગભા છે. રસી તવનાની 
સગર્ાભા બનેલી મહિલાઓને તેઓની રસી મા્ેટ આગળ આવવા મા્ેટ 
ર્ારપૂવભાક પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. 

જ ેમટ્િલ્ભઓ સગર્્ભભા િોય અને અગ્ભઉ રસી આપવ્ભમ્ંભ આવેલ િોય 
્ેતઓએ આ પ્ભનખરમ્ંભ બસૂ્્ટર ડો્ઝ લેવો જેઈએ. 

કોવવડ-19 (COVID-19) રસી પરની 
મ્ભગભાદશશભાક્ભ મટ્િલ્ભઓ મ્ભ્ેટ કે જઓે સગર્્ભભા 
િોય અથવ્ભ સ્્તનપ્ભન કર્ભવે છે

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/pregnancy-and-coronavirus/
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સગર્્ભભા મટ્િલ્ભઓ મ્ભ્ેટ જેખમી ઘ્ટકો
જે તમને અંતગભાત તબીબી સ્સ્તતઓ િોય જેવીકે

• રોગપ્રતતરક્ક્ત સમસ્ાઓ

• દમ 

• િાઈ બ્લડ પ્રેશર

• હૃદયરોગ

• ડાયબીહ્ટઝ

અથવ્ભ જે ્તમને િોય ્તો:

• વધારે વજન
• 35 વર્ભાથી વધારે ઉંમર
• ગર્ાભાવસ્ાના તમારા ત્ીજ તત્માશસક ગાળા  

(28 અઠવાડડયાઓથી વધારે)
• અશ્વેત અને એશશયન લઘુમતી વંશીય પાશ્વભાર્ૂમમકાના
• રસી લીધા વગરના અથવા આંશશક રીતે રસી લીધેલ રિયા િોય

કોવવડ-19 (COVID-19) રસી પરની મ્ભગભાદશશભાક્ભઃ સગર્્ભભા અને સ્્તનપ્ભન કર્ભવ્તી મટ્િલ્ભઓ મ્ભ્ેટ

જે ્તમે સગર્્ભભા િો ્તો
સગર્ાભા મહિલાઓ અને તેમના અજત બાળકો મા્ેટ કોતવડ-19 
(COVID-19) રોગના જેખમો અને ચેપ લાગવો કે્ટલું સરળ છે તે  
કોતવડ-19ના (COVID-19) તવતવધ પ્રકારો સાથે  બદલાયું છે. આપણે 
આગાિી કરી શકતા નથી કે કયા નવા પ્રકારો આવશે, તેથી જે તમે સગર્ાભા 
િો તો તમે સારી રીતે સુરક્ક્ત છો તેની ખાતરી કરવી મિત્વપૂણભા છે. એવા 
પુરાવા છે કે સગર્ાભાવસ્ામાં રસીકરણ જીવનના પ્રથમ 6 મહિનામાં બાળકોને 
કોતવડ-19 (COVID-19) િોસ્્પપ્ટલમાં દાખલ થવાથી રોકવામાં મદદ 
મળી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે માતામાં રોગપ્રતતકારક શસ્તિ ગર્ાભાશયમાં 
રિેલા બાળકને પ્રસાર કરી શકાય અને આ જન્મ પછી ્ંૂટકા- ગાળાની સુરક્ા 
પૂરી પાડ ેછે.

જ ેમહિલાઓ સગર્ાભા િોય તેઓને કોતવડ-19 (COVID-19) રસી 
કાયભાક્મની અંદર ક્્લલતનકલ જેખમ કે રરસ્ક ગ્ૂપની જમે વગગીકૃત કરવામાં આવે 
છે. રસી લીધા તવનાની સગર્ાભા બનેલી મહિલાઓને તેઓના રસીના પ્રથમ 
2 ડોઝીસ લેવા મા્ેટ ર્ારપૂવભાક પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. જ ેમહિલાઓ 
સગર્ાભા છે અને અગાઉ રસી આપવામાં આવી િોય તેઓને આ પાનખરમાં 
બૂસ્્ટર ડોઝ લેવો જેઈએ.

જે ્તમે સગર્્ભભા િો ્તો ્તમને રસીની શ્ભ મ્ભ્ેટ જરૂર છે
જે તમને કોતવડ -19 (COVID-19) રોગ સગર્ાભાવસ્ામાં મોડ ેથયેલ 
િોય, તો તમે અને તમારા અજત બાળક એમ બન્ેને ગંર્ીર રોગનું જેખમ 
વધી જય છે કે જ ેિોસ્્પપ્ટલમાં સારવારની જરૂર, અને ઈન્્ેટસ્ન્સવ કે ગિન કેર 
સપો્ટભાની જરૂર રિે છે. 

તમને અને તમારા નવા બાળક મા્ેટ કોતવડ-19 (COVID-19) રોગથી 
એકંદરે જેખમ ઓછંુ છે પણ કોતવડ-19 ના (COVID-19) તવતવધ 
લિેરોમાં વધારો થયો છે. ચેપની સંર્ાવના પણ ખૂબજ ઝડપથી બદલાઈ શકે 
અને શશયાળામાં વધવાની અપેક્ા છે.

કોતવડ-19 (COVID-19) રસીઓ તમને રોગ સામે ઉચ્ચ ્પતરોનું રક્ણ 
આપે છે પણ સુરક્ાનું ્પતર સમય જતાં ઘ્ટતુ જય છે. જે તમે કોતવડ-19 
(COVID-19) રસીઓ લીધી િોય અથવા રોગ થયેલ િોય તો પણ, 
પાનખર બૂસ્્ટર તમને અને તમારા બાળકને આગામી શશયાળાના મહિનાઓમાં 
સુરક્ક્ત રિેવામાં મદદ કરવા મા્ેટ મિત્વપૂણભા છે જયારે રોગના ્પતરોમાં 
વધારો થવાની અપેક્ા છે. 

યૂકેમાં (UK) સગર્ાભા મહિલાઓને આપવામાં આવતી કોતવડ-19 
(COVID-19) રસીઓની સલામતી તવર્ે પુતટિ આપતી માહિતી છે, જયાં 
250,000 થી વધારે મહિલાઓને જન્મ આપતા પિેલાં રસી આપવામાં 
આવી છે, અને ઘણા બીજ દેશોમાં કે જમેાં યુએસ (US) અને ઓસ્્ટ્રે મલયાનો 
(Australia) સમાવેશ થાય છે.

પ્ભનખર બસૂ્્ટરનો સમય
તમને સપે્મ્બર અને ડડસેમ્બરની વચ્ચે એપોઈન્્ટમેન્્ટ ઓફર 
કરવી જેઈએ, જમેાં સૌથી વધારે જેખમ ધરાવતા લોકોને પ્રથમ 
બોલાવવામાં આવે છે.

્તમ્ભરી રસીન્ભ છેલ્લ્ભ ડો્ઝન્ભ ઓછ્ભમ્ંભ ઓછ્ભ 3 મટ્િન્ભઓ 
પછી ્તમ્ભરે ્તમ્ભરંુ બસૂ્્ટર લેવું જેઈએ.

તમે કદાચ તે જ સરખા સમયે તમારી ફ્લૂની રસી લઈ શકશો. 
તમને અને તમારા બાળકને સુરક્ક્ત રાખવા મા્ેટ તમારી 
ગર્ાભાવસ્ા દરમમયાન તમે સુરક્ક્ત રિો તે અગત્યનું છે. તમે 
બાળકને જન્મ આપ્યા પછી સુધી રાિ જેશો નહિ.

જે મટ્િલ્ભઓ આવી સરખી ઉંમરની કે જેઓ સગર્્ભભા 
ન િોય ્ેતન્ભ કર્ત્ંભ ્તમને કોવવડ-19 (COVID-19) 
મ્ંભથી વ્ધ્ભરે જેખમ- ર્ય રિે છે. અંતગભાત ક્્લલતનકલ 
પરરસ્સ્તતઓ ધરાવતી સગર્ાભા સ્તીઓમાં કોતવડ-19 
(COVID-19) માંથી ગંર્ીર ગૂંચવણોથી ર્ોગ બની 
સિન કરવાનું જેખમ વધારે છે. 
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સગર્્ભભા થઈ રિી િોય
કોતવડ-19 (COVID-19) રસી પછી સગર્ાભા થવાનું ્ટાળવાની 
જરૂર નથી. તવતવધ વૈજ્ાતનક અભ્યાસોમાં જણવા મળ્ું છે કે કોતવડ-19 
(COVID-19) રસીઓ પુરુર્ અથવા સ્તીની પ્રજનન ક્મતા, સગર્ાભા 
બનવાની તમારી સંર્ાવનાઓ અથવા કસુવાવડ સિન કરવાના તમારા જેખમ 
પર કોઈ અસર કરતી નથી. ઈંગ્લેન્ડમાં લગર્ગ 100,000 મહિલાઓએ 
ગર્ભાવતી બનતા પિેલાં કોતવડ-19 (COVID-19) રસી લીધી િતી અને 
તેમના બાળકને જન્મ આપ્યો િતો.

સ્્તનપ્ભન
્પતનપાનના ફાયદાઓ સારી રીતે જણીતા છે.

JCVI એ ર્લામણ કરી છે કે જયારે ્પતનપાન કરાવતા િોય ત્યારે રસીઓ 
મેળવી શકાય છે. આ યુએસ (US) અને વર્લભા  િેલ્થ ઓગગેનાઇઝેશનની 
ર્લામણો સાથે સુસંગત છે. રસી લીધેલી મહિલાઓ એન્ન્્ટબોડીઝ કે પ્રતતતપડં 
ઉત્પન્ કરે છે કે જ ેતેમને કોતવડ-19 (COVID-19) રોગ સામે રક્ણ 
આપવામાં મદદ કરે છે. આ એન્ન્્ટબોડીઝ માતાના દૂધમાં પણ જેવા મળે છે 
અને ્પતનપાન કરાવતા બાળકોને સુરક્ક્ત રાખવામાં મદદ કરી શકે. રસી પોતે 
જ માતાના દૂધમાં જતી નથી. 

્તમને કઈ રસી ઓફર કરવ્ભમ્ંભ આવશે?
તમને ફાઈઝર (Pfizer) અથવા મોડનેાભા (Moderna) દ્ારા બનાવવામાં 
આવેલી રસીનો બૂસ્્ટર ડોઝ આપવામાં આવશે. તમને આ બૂસ્્ટર રસીઓનું 
અધતન કરેલ સંમમશ્રણવાળુ વૃતાંત ઓફર કરવામાં આવી શકે – આવી 
સંમમશ્રણવાળી રસીઓમાં ઓમમક્ોન (Omicron) વેરરઅન્્ટ સામે રસીના 
અડધા ડોઝ સાથે અગાઉની રસીના એકતત્ત અડધા ડોઝનો સમાવેશ થાય છે. 
ખૂબ જ ઓછી સંખ્યાના લોકો મા્ેટ તમારા ડોક્ટર દ્ારા રસીની બીજી પ્રોડક્ટ 
કે ઉત્પાદનની સલાિ આપવામાં આવી શકે.

અગાઉની અને સંયોજન બન્ે રસીઓ રક્ણને ખૂબ જ સારી રીતે વેગ આપે 
છે, જે કે સંયોજન રસીઓ ઓમમક્ોનના (Omicron) અમુક પ્રકારો સામે 
એન્ન્્ટબોડી કે પ્રતતતપડંના થોડા ઊંચા ્પતરોનું ઉત્પાદન કરે છે.

અમે આગાિી કરી શકતા નથી કે આ શશયાળામાં કોતવડ-19ના 
(COVID-19) કયા પ્રકારો ફરતા થશે, JCVI એ તારણ કાઢ્્યું છે કે બન્ે 
પ્રકારોની રસીનો ઉપયોગ પુખ્ત વયના લોકોમાં થઈ શકે, અને કોઈએ પણ 
સંયોજન રસીઓ લેવા મા્ેટ રસીકરણમાં તવલંબ કરવો જેઈએ નહિ. તેથી 
તમને યોગ્ય સમયે તમારા મા્ેટ યોગ્ય રસી આપવામાં આવશે.

કૃપા કરી તમે સક્મ િો કે તરત જ તમને આપવામાં આવતી રસીને ્પવીકારી 
લો  –  શશયાળા પિેલાં તમારંુ બૂસ્્ટર લેવું અને ગંર્ીર માંદગી સામે તમારંુ 
રક્ણ વધારવું તે મિત્વપૂણભા છે. 

ગર્્ભભાવસ્્ભમ્ંભ આપવ્ભમ્ંભ કે ઓફર કરવ્ભમ્ંભ આવ્તી અન્ય 
રસીઓ
તમને અને તમારા બાળકને ફ્લૂ સામે રક્ણ આપવા અને તમારા બાળકને 
જન્મથી જ પ્ુટભા શસસ (pertusis) (ઉં્ટાંહ્ટયું) સામે રક્ણ આપવા મા્ેટની 
રસીઓની પણ ગર્ાભાવસ્ામાં ર્લામણ કરવામાં આવે છે. આ તવતવધ 
રસીઓને એક સાથે સુરક્ક્ત રીતે આપી શકાય અથવા  જુદી જુદી આપી 
શકાય છે અને િજી પણ તે સુરક્ા પૂરી પાડશે.

તમારી ફ્લૂ અને કોતવડ-19ની (COVID-19) રસી એક સાથે આપવામાં 
આવી શકે કારણ કે તે ગર્ાભાવસ્ાના કોઈપણ તબકે્ વર્ભાના એક જ સરખા 
સમયે આપવામાં આવે છે. 

ગર્ાભાવસ્ાના 16 અઠવાડડયા સુધી પિોચં્ા પછી પ્ુટભા શસસની રસી લેવી 
મિત્વપૂણભા છે  જેથી ખાતરી કરી શકાય કે જયારે તમારા બાળકનો જન્મ થાય 
ત્યારે તેમાં પૂરતા પ્રમાણની ઊંચી સુરક્ા િોય છે. આ રસી સામાન્ય રીતે 
ગર્ાભાવસ્ાના 18 થી 20 અઠવાડડયામાં તમારા સે્કન પછી આપવામાં આવે 
છે અને તેથી તમે કયારે ગર્ભાવતી બન્યા છો તેના આધારે, તમે આ રસી જુદી 
એપોઈન્્ટમેન્્ટ પર લઈ શકો છો.

શું ્તમને રસી લી્ધ્ભ પછી પણ કોવવડ-19 (COVID-19) િજી 
પણ થઈ શકે?
કોતવડ-19 (COVID-19) બૂસ્્ટર આ શશયાળામાં કોતવડ-19 
(COVID-19) થી તમને ગંર્ીર રીતે અ્પવસ્ થવાની સંર્ાવનાને 
ઘ્ટાડશે. તમારા શરીરને બૂસ્્ટરમાંથી કે્ટલીક વધારાની સુરક્ા બનાવવામાં તેને 
થોડા દદવસો લાગી શકે.

બધી દવાઓની જમે, કોઈ પણ રસી સંપૂણભાપણે અસરકારક નથી – અમુક 
લોકોને રસીકરણ લેવા છતાં પણ કોતવડ-19 (COVID-19) થઈ શકે, 
પણ કોઈપણ ચેપ ઓછો ગંર્ીર િોવો જેઈએ. 

રસી આપવાની સાથોસાથ તમે તમારા દૈતનક જીવનમાં એવી સરળ બાબતો 
પણ કરી શકો છો જ ેકોતવડ-19 (COVID-19) અને અન્ય શ્વસન ચેપોના 
ફેલાવાને ઘ્ટાડવામાં મદદ કરશે અને સૌથી વધારે જેખમ ધરાવતા લોકોનું 
રક્ણ કરશે. વધારે માહિતી મા્ેટ જૂઓ  NHSસલ્ભિ .

કોવવડ-19 (COVID-19) રસી પરની મ્ભગભાદશશભાક્ભઃ જઓે સગર્્ભભા િોય અથવ્ભ સ્્તનપ્ભન કર્ભવ્તી મટ્િલ્ભઓ મ્ભ્ેટ

http://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
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તમારા અગાઉના ડોઝની જમે, સામાન્ય આડ અસરો તમામ કોતવડ-19 
(COVID-19)  રસીઓ મા્ેટ સમાન િોય છે, જમેાં આ પાનખરમાં 
ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી સંયોજન રસીઓનો સમાવેશ થાય છે, અને 
સમાવેશ થાય છે:

• જયાં તમે તમારંુ ઇંજક્ેશન લીધું િતું તે િાથમાં પીડાદાયક, ર્ારે લાગવું 
અને આળાપણુ િોવું – આ રસીના 1 થી 2  દદવસ આસપાસ સૌથી ખરાબ 
િોય છે

• થાક લાગવો

• માથાનો દુખાવો

• સામાન્ય દુઃખાવો અથવા િળવા ફ્લૂ જેવા લક્ણો

તમને સારંુ લાગવા મદદરૂપ બનવા મા્ેટ તમે આરામ કરી શકો છો અને 
પેરાશસહ્ટમોલ લઈ શકો (પેકેશજગંમાં ડોઝની સલાિને અનુસરો).

જે કે રસીકરણ લીધાના એક કે બે દદવસમાં તાવ આવી શકે, જે તમને કોઈ 
અન્ય કોતવડ-19 (COVID-19) લક્ણો િોય અથવા તમારો તાવ લાંબા 
સમય સુધી ચાલે તો, ઘરે રિો અને તમને પરીક્ણ કે ્ેટસ્્ટ કરવાની જરૂર પડી 
શકે. રસીકરણ લીધા પછીના લક્ણો સામાન્ય રીતે એક અઠવાડડયા કરતાં 
ઓછા સમય ચાલે. 

જે તમારા લક્ણો વધારે ખરાબ થઈ રહ્ા િોય તેવું જેવા મળે અથવા 
જે તમને શચતંા િોય તો, તમે  NHS 111 પર કોલ કરી શકો અથવા 
્ેટક્સ્ટફોનના ઉપયોગ મા્ેટ   18001 111 પર કરી શકો છો. તમે યલો 
કાડભા  યોજના (Yellow Card Scheme) દ્ારા રસીઓ અને દવાઓની 
શંકા્પપદ આડ અસરોનો રરપો્ટભા  પણ કરી શકો છો. ધ રોયલ કોલેજ ઓફ ઓબ્સ્્ેટહ્ટ્રશશયન્સ એન્ડ ગાયનેકોલોશજસ્્્ટસ 

(RCOG) અને રોયલ કોલેજ ઓફ મમડવાઇવ્સ (RCM) પાસે 
બીજી માહિતી છે જ ેતમને કોતવડ-19 (COVID-19) રસીઓ 
અને ગર્્ભભાવસ્્ભ વવષે મદદરૂપ થઈ શકે .

ગર્ાભાવસ્ા, ્પતનપાન, પ્રજનનક્મતા અને 
કોતવડ-19 (COVID-19) રસીની માહિતી 
NHS UK ઉપર.

જે તમને કોતવડ-19 (COVID-19) રસીકરણ 
મા્ેટ ચચાભા કરવાની ઈચ્ા િોય તો કૃપા કરી તમારી 
મમડવાઈફ, ડોક્ટર અથવા નસભાનો સંપકભા  કરો.

વ્ધ્ભરે મ્ભટ્િ્તી

આડ અસરો
તમામ દવાઓની જમે, રસી પણ સામાન્ય આડ અસરો પેદા કરી શકે. સગર્ાભા અને ક્બન-સગર્ાભા મહિલાઓમાં કોતવડ-19 (COVID-19) રસીની આડ અસરો 
સમાન િોય છે. સગર્ાભા મહિલાઓ, તેમની ગર્ાભાવસ્ા અથવા તેમના બાળકો મા્ેટ, કોઈ ચોક્સ જેખમો તનક્ચિત કરવામાં આવતા નથી. તમે રસી લીધા પછી શું 
અપેક્ા રાખવી તે તમે જણો છો તેની ખાતરી કરવાનું તે મદદરૂપ થઈ શકે, ખાસ કરીને જે તમે તમારા બાળકને જન્મ આપ્યો િોય અથવા અન્ય બાળકોની સંર્ાળ 
રાખતા િોય. 

કૃપા કરી વાંચો કોવવડ-19 (COVID-19) રસીકરણઃ રસીકરણ લી્ધ્ભ પછી શું અપેષિ્ભ ર્ભખવી

આડ અસરોનો રરપો્ટભા  કરવ્ભ વવષે
શંકા્પપદ આડ અસરોનો રરપો્ટભા  યલો કાડભા  
સ્કીમને (Yelllow Card Scheme) કરી 
શકાય:

• ઓનલાઈન યલો ક્ભડભા  સ્ીમ (Yelllow Card Scheme) 

•  0800 731 6789   (સવારના 9 થી સાંજના 5) ઉપર યલો કાડભા  
સ્કીમને (Yelllow Card Scheme) કોલ કરવો

• એપલ (Apple) અથવા એન્ડ્રોઇડ (Android) મા્ેટ યલો 
કાડભા  એપ્પ (Yelllow Card app) ડાઉનલોડ કરી અને તેનો 
ઉપયોગ કરવો

ફાઈઝર (Pfizer) અને મોડનેાભા (Moderna) કોતવડ-19 
(COVID-19) બન્ે રસીઓ પછી હૃદયના સોજના દકસ્સાઓ   જનેે 
(માયોકાડડભા હ્ટસ અથવા પેરરકાડડભા હ્ટસ કિેવામાં આવે છે) કે જ ેર્ાગ્યેજ રરપો્ટભા  
કરવામાં આવ્ા છે. આ કેસો મો્ટાર્ાગે નાના પુરુર્ોમાં અને રસીકરણ 
લીધાના કે્ટલાક દદવસોની અંદર જેવા મળ્ા છે. અસર પામેલા મો્ટાર્ાગના 
લોકોને આરામ અને સરળ સારવારને અનુસરીને વધારે સારુ લાગ્યુ અને 
ઝડપથી ્પવસ્ થઈ ગયા છે.

રસીકરણ લીધા પછી, જે તમને અનુર્વ થાય તો, તમારે તાકીદે તબીબી 
સલાિ લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જેઈએ:

• છાતીમાં દુખાવો

• િાંફ ચઢ્વો

• ઝડપી ધબકતુ, ફફડા્ટ અથવા ધબ ધબ કરતી હ્દયની લાગણીઓ થાય

જે તમને કોઈ પણ અગાઉના ડોઝ પછી ગંર્ીર આડ અસરો થઈ િોય 
તો તમને વધારે રસીકરણ લેવાનું ્ટાળવા અથવા તવલંબ કરવાની સલાિ 
આપવામાં આવી શકે. તમારે આની તમારા ડોક્ટર અથવા તનષ્ણાત સાથે ચચાભા 
કરવી જેઈએ. આડ અસરોનો રરપો્ટભા  કેવી રીતે કરવો તેની માહિતી મા્ેટ કૃપા 
કરી નીચે જૂઓ.

કોવવડ-19 (COVID-19) રસી પરની મ્ભગભાદશશભાક્ભઃ જઓે સગર્્ભભા િોય અથવ્ભ સ્્તનપ્ભન કર્ભવ્તી મટ્િલ્ભઓ મ્ભ્ેટ

https://www.healthpublications.gov.uk/Home.html
http://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf
http://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-02-24-combined-info-sheet-and-decision-aid.pdf
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/pregnancy-breastfeeding-fertility-and-coronavirus-covid-19-vaccination/
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-what-to-expect-after-vaccination
https://yellowcard.mhra.gov.uk/
https://yellowcard.mhra.gov.uk

