
 તમારા કોવિડ-19  

હલમાં જ કોવિડ-19 
રસીકરણ કરાવ્યં હોય ત ે
લોકો માટ ેમાહહતી

 િધુ જાણકારી અહીંથી મેળિો nhs.uk/CovidVaccine 

 શું અપેક્ા રાખિી 
રસીકરણ પછી પછી

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
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અનુક્રમણણકા

આડ અસરો શયં છે?

રસીથી મને કોવિડ-19 થઈ શકે? 

મારી રોજજંદી પ્રવૃત્તિઓ ફરી પાછી ક્ારથી શરૂ કરી શકયં ?

મારે હિ ેપછી શયં કરિાનયં છે?

મારી હિ ેપછીની અપોઈનટમેનટ િખત ેજો મારી તત્િયત 
સારી ન હોય તો મારે શયં કરવયં જોઈએ? 

રસીથી મને રક્ષણ મળશ?ે 

રસી લઈ લીધા પછી હયં  શયં કરી શકયં  છય ં ?

તમારી રસીની સંભવિત આડઅસરો સવહત તે ઉપરની 
િધારે વિગતો માટે, કોરોનાિાઈરસ યલો કાડ્ડ  સર્ચ કરીન,ે 
કૃપા કરીન ેઉતપાદન વિશે માવહતી આપતી પવરિકા િાંરો

તમે શંકાયુકત આડઅસરો વિશે તે જ િેબસાઈટ પર 
અથિા યલો કાડ્ડ  ઍપ ડાઉનલોડ કરીન ેપણ જાણ કરી 

શકો છો.

coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk
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જે લોકો પર કોવિડ-19ન ેલીધે જટટલતાઓ ઊભી થિાનું 
સૌથી િધારે જોખમ રહેલું છે તેમને કોવિડ-19ની રસી 
આપિામાં આિી રહી છે. 

તમારી રસી લઈ લીધા પછી શયં અપેક્ષા રાખિી ત ેઆ પવરિકા તમન ે
જણાિ ેછે. જો તમારે રસીનો િીજો ડોઝ લેિાની જરૂર હોય, તો 
તમ ેતમારી હિ ેપછીની અપોઈનટમેનટ ગોઠિો છો તેની ખાતરી કરો.

જે લોકોન ેચેપ લાગિાનયં અને ગંભીર જટટલતાઓનો ભોગ િનિાનયં 
સૌથી િધારે જોખમ રહેલયં છે ત ેલોકોને NHS આ રસીઓ આપ ે
તેિી સિતંરિ હનષણાતોના એક જૂથે ભલામણ કરી છે. 

હિ ેિધય રસીઓ ઉપલબધ થઈ હોિાથી, અમ ેજોખમોના ક્રમાંકમાં 
તમામ પયખત િયનાં લોકોને રક્ષણ પૂરં પાડી રહાં છીએ.

 આડ અસરો શું છે? 
િધી દિાઓની જેમ, રસીઓની આડઅસરો થઈ શકે છે. આમાંથી 
મોટા ભાગની અસરો હળિી અને ટંૂકા સમય પૂરતી હોય છે, અને 
દરેકજણને ત ેથતી નથી. જો તમન ેપહેલો ડોઝ લીધા પછી વચહ્ો 
જણાય, તો પણ તમારે તેનો િીજો ડોઝ લેિો જરૂરી રહેશે. તમન ે
પહેલા ડોઝથી થોડયં  રક્ષણ તો મળશ,ે પરંતય, તેનો ભલામણ કરાયેલ 
સંપૂણ્ણ કોસ્ણ લેિાથી તમન ેિાઈરસ સામે સિવોતિમ રક્ષણ મળશ.ે

સલામતી અન ેઅસરકારકતા ઉપરના મોટા 
અભયાસોની વિગતિાર સમીક્ાઓ કરિામાં 
આવયા બાદ, મેટડસસનસ એનડ હેલથકેર પ્ોડક્ટસ 
રેગયુલેટરી એજનસી (MHRS)એ યુ.કે.માં િાપરિા 
માટે અનેક જુદા જુદા પ્કારની કોવિડ-19 
રસીઓને માનયતા આપી છે. 
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પહેલા એકાદ બે ટદિસમાં થતી અવત સામાનય આડઅસરોમાં 
સમાિેશ થાય છેઃ

 ●  તમ ેતમારં ઈનજેકશન લીધયં હોય ત ેહાથનયં િાિડયં  દયખવયં, ભારે કે 
આળયં  થઈ જવયં

 ● થાક લાગિો 
 ● માથાનો દયખાિો, સના્યઓનો દયખાિો તેમજ ધ્યજારી

તમન ેએક કે િે ટદિસ સયધી ફલૂ જેિા ંવચહ્ો પણ લાગે તેમજ સાથે 
ક્ારેક શરીરમાં કંપારી અને ધ્યજારી આિ ેએવય ંિની શકે. પરંતય 
જો ખૂિ િધારે તાિ આિ ેતો તમન ેકોવિડ-19 અથિા િીજયં  કોઈ 
ઈનફેકશન લાગ્યં હોિાનયં તેનાથી સૂચન મળી શકે (પાન 5 ઉપર આપેલ 
સલાહ જયઓ). તમ ેઆરામ કરી શકો અને તત્િયત સારી કરિામાં 
મદદ માટ ેપેરાત્સટામોલનો સામાનય ડોઝ લઈ શકો (તેના પૅકેટ પર 
આપેલી સલાહ અનયસરો).

અસાધારણ આડઅસરમાં, તમ ેજે હાથ પર રસી લીધી હોય ત ે
િાજયએ િગલમાં કે ગરદન ઉપર ગ્ંવથઓ સૂજી જાય છે. આ લગભગ 
10 ટદિસ સયધી ચાલી શકે છે, પરંતય જો ત ેિધારે રહે તો તમારા 
ડોકટરને િતાિો. રસી લીધા પછીના થોડા અઠિાટડયાં પછી જો તમારે 
મેમોગ્ામ કરાિિા જિાનયં હોય, તો તમ ેત ેમાટ ેઆિો તયારે આનો 
ઉલલેખ કરિો જોઈએ. 

મારાં સરહ્ો વિશે મને ચરંતા હોય તો મારે શું કરવુ ંજોઈએ?

આ વચહ્ો સામાનય રીતે એક અઠિાટડયા કરતાં ઓછો સમય ચાલે 
છે. જો તમારાં વચહ્ો િધારે ખરાિ થતા ંલાગે અથિા જો તમન ેચચંતા 
હોય, તો NHS 111 પર કોલ કરો. જો તમ ેડોકટર કે નસ્ણ પાસેથી 
સલાહ મેળિો, તો તમારી રસી વિશે તેમન ેજાણ કરિાની ખાતરી કરો 
(તમારં િૅકકસનેશન કાડ્ડ  તેમન ેિતાિો), જેથી તેઓ યોગય રીતે તમન ે
તપાસી શકે. તમ ેરસીઓ અને દિાઓની શંકા્યકત આડઅસરો વિશે 
યલો કાડ્ડ  સકીમ મારફતે પણ જાણ કરી શકો છો. આ તમ ેઓનલાઈન 
કોરોનાિાઈરસ યલો કાડ્ડ  સચ્ણ કરીને અથિા યલો કાડ્ડ  ઍપ ડાઉનલોડ 
કરીને કરી શકો છો (કૃપા કરીને જયઓ પાનયં 2). 

તાજેતરમા ંઆસટ્ાઝેનેકા (AstraZeneca) (AZ) રસી આપિામા ં
આવયા િાદ લોહીની ગાંઠો (બલડ કલલૉટ) અને અસાધારણ લોહી 
સ્તાિ થિાની એક અતયંત જિલલે જ જોિા મળતી િીમારીના 
અહેિાલો મળ્ા છે. આના ઉપર સાિધાનીપૂિ્ણક પયનઃતપાસ કરિામાં 
આિી રહી છે પરંતય આ િીમારી માટનેા જોખમનાં પટરિળો 
હજય  સયધી સપષ્ટ થયા નથી. કોવિડ-19ને કારણે થતી સમસયાઓ 
તેમજ મૃત્યના ખૂિ જ મોટા જોખમને કારણે, MHRA, િલડ્ડ  હેલથ 
ઓગગેનાઈઝેશન તેમજ ્યરોહપયન મેટડત્સનસ એજનસીએ તારણ 
કાઢયં છે કે આ િંને િચચેનયં સમતોલન રસીકરણની તરફેણમા ંઘણ ં
િધારે ઢળે છે.
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બંને ડોઝથી થતી આડ અસરો જુદી હોય છે? 

કોવિડ-19ની િધી રસીઓ એકસરખી નથી - કેટલીકથી તેના પહેલા 
ડોઝમાં િધારે આડઅસરો થાય છે, જયારે િીજીથી તેના િીજા 
ડોઝમાં િધારે આડઅસરો થાય છે. અતયંત સાધારણ આડઅસરો 
એકસરખી જ હોય છે, અને ત ેહજયયે ત ેએકાદ િે ટદિસ સયધી જ 
રહેિી જોઈએ. 

જો તમને રસી લીધા પછીના 4 ટદિસથી રાર અઠિાટડયાના 
સમય દરમયાન નીરનેામાથંી કોઈ પણ અસરો અનુભિાય તો 
તમારે તાતકાસલક તબીબી સલાહ મળેિિી જોઈએ.

 ●  માથાનો નિો, તીવ્ર દયખાિો જેમા ંસામાનય દદ્ડશામક દિાઓથી 
કોઈ ફાયદો ન થાય અથિા ત ેિધારે િણસ ે

 ●  માથાનો અસાધારણ દયખાિો જે સૂતી િખત ેઅથિા નીચે િાંકા 
િળો તયારે ખૂિ િધારે ખરાિ થતો હોય તેમ લાગે અથિા તેની 
સાથે  
– દ્રવષ્ટ ધૂધળી થઈ જાય, ઉલટી થિા જેવય ંલાગે કે ઉલટીઓ 
થાય
– તમન ેિોલિામાં તકલીફ પડ,ે  
– નિળાઈ, ઘેન રહે કે િાઈ આિે

 ●  નિા, ન સમજાય તેિા ચામડી પર ઝીણી સોયો ભોંકાઈ હોય 
તેિા ંનાનાં ટપકા ંસાથેનાં ઉઝરડા દેખાિા (હપનહપ્રક બ્યચઝંગ) કે 
લોહી િહેવયં

 ●  શ્ાસ લેિામાં તકલીફ, છાતીમાં દયખાિો, પગમા ંસોજા કે સતત 
રીતે પેટમા ંદયખાિો રહેિો



6

 રસીથી મને કોવિડ-19 થઈ શકે? 
તમન ેરસીથી કોવિડ-19 લાગી શકે નહહ, પરંતય િની શકે કે તમન ે
કોવિડ-19 થયેલો હોય અને રસી માટનેી અપોઈનટમેનટ જતી રહા 
પછીથી તમન ેતેનાં વચહ્ો દેખાતાં હોિાનો ખયાલ આિ.ે 

કોવિડ-19નાં સૌથી અગતયનાં સરહ્ો નીરેનામાંથી કોઈપણની 
તાજેતરની શરૂઆત છેઃ

 ● નિી સતત ઉધરસ
 ● શરીરનયં ઉંચય તાપમાન
 ●  સિાદ અથિા સૂંઘિાની તમારી સામાનય શકકત જતી રહેિી કે તેમા ં
ફેરફાર થિો (એનોકસમયા).

આમ તો રસી લીધા પછીના એક કે િે ટદિસમા ંતાિ આિી શકે છે, 
પરંતય જો તમન ેજો કોવિડનાં િીજાં કોઈ પણ વચહ્ો હોય, અથિા 
તાિ િધારે ટદિસ સયધી રહે, તો ઘરે જ રહો અને ટસેટ કરાિિાની 
ગોઠિણ કરો.

 મારી રોજજંદી પ્વૃસતિઓ ફરી પાછી ક્ારથી શરૂ 
કરી શકંુ? 
તમારી તત્િયત સારી હોય તયાં સયધી તમ ેતમારી સાધારણ પ્રવૃત્તિઓ 
ફરી પાછી શરૂ કરી શકિાં જોઈએ. જો તમારં િાિડયં  ખાસ કરીને 
દયખતયં હોય, તો તમન ેકદાચ ભારે િસતયઓ ઉંચકિામા ંમયશકેલી પડી 
શકે. જો તમારી તત્િયત સારી ન લાગતી હોય, અથિા િહય  થાક 
લાગતો હોય તો તમારે આરામ કરિો જોઈએ અને કોઈ મશીનો કે 
ગાડી ન ચલાિિા ંજોઈએ. 

 મારે હિ ેપછી શું કરિાનું છે?
જો આ તમારો પહેલો ડોઝ હોય, તો આગામી 3થી 12 અઠિાટડયાં 
પછીની તમારી િીજી અપોઈનટમેનટ િખત ેતમારી પાસે તેનયં રેકોડ્ડ  કાડ્ડ  
હોવય ંજોઈએ. તમન ેસિવોતિમ સયરક્ષા પૂરી પાડિા 
માટ ેએક જ રસીના િંને ડોઝ લેિાનયં અગતયનયં છે.
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 મારી હિ ેપછીની અપોઈનટમેનટ પહેલાં જો મારી 
તબબયત સારી ન હોય તો મારે શું કરવુ ંજોઈએ? 
જો તમારી તત્િયત સારી ન હોય, તો તમારી રસી લેતાં પહેલાં તમ ે
પૂરેપૂરાં સાજાં થઈ જાિ તેની રાહ જોિાનયં િધારે સારં છે. જો તમ ે
સેલફ-આઈસોલેટ કરી રહાં હો, કોવિડ-19 ટસેટની રાહ જોઈ રહાં હો 
તયારે, અથિા કોવિડ-19ના ટસેટનય ંપોવઝટટિ પટરણામ આવ્યં હોિાનાં 
4 અઠિાટડયાંની અંદર તમારે રસી માટનેી અપોઈનટમેનટમા ંજવય ં
જોઈએ નહહ. 

 રસીથી મને રક્ણ મળશે? 
તમે કોવિડ-19ની જે રસી લીધી છે તેના લીધે તમારી કોવિડ-19 રોગથી 
પીડાિાની સભંાિનાઓ ઘટી જતી હોિાનય ંદેખા્ય ંછે. દરેક રસીની 20,000 
કરતા ંિધારે લોકો પર ચકાસણી કરિામા ંઆિી છે, અન ેઘણી રસીઓ 
અનકે જયદા જયદા દેશોમા ંિાપરિામા ંઆિી છે. 

રસીથી તમારા શરીરમાં કેટલીક સુરક્ા ઊભી કરિામાં થોડાં 
અઠિાટડયાંનો સમય લાગી શકે. િધી દિાઓની જેમ, કોઈ 
રસી સંપૂણ્ણપણ ેઅસરકારક નથી, આથી તમારે ચેપ ન લાગે ત ેમાટ ે
ભલામણ કરિામાં આિેલાં સાિચેતીનાં પગલાં લેિાનયં ચાલય રાખવયં 
જોઈએ. કેટલાંક લોકોને રસી લેિામાં આવયા છતાં હજય  પણ કોવિડ-
19 થઈ શકે, પરંતય ત ેઓછો ગંભીર હોિો જોઈએ.

 રસી લઈ લીધા પછી હંુ શું કરી શકંુ છંુ? 
રસી તમન ેકોવિડ-19 આપી શકે નહહ, અને તેનો સંપૂણ્ણ કોસ્ણ લેિાથી 
તમ ેગંભીરપણ ેિીમાર પડિાની તમારી શક્તાઓ ઘટી જશે. તેનાથી 
તમ ેિાઈરસ િીજાંમાં ફેલાિો તેનયં જોખમ કેટલયં ઓછયં  થશે તેની અમન ે
ખિર નથી. આથી, હાલની રાષ્ટીય માગ્ણદરશંકા અનયસરિાનયં ચાલય 
રાખિાનયં અગતયનયં છે. 

તમારં કાડ્ડ  સલામત રાખો. જો આ 
તમારો પહેલો ડોઝ હોય, તો તમારી 
હિ ેપછીની અપોઈનટમેનટમાં જિાનું 
ભૂલશો નવહ.

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



 યાદ રાખો 
કોવિડ-19 નાક અથિા મોઢામાંથી િહાર ઉડતા ંપ્રિાહી (થૂંક)
નાં ટીપા ંદ્ારા ફેલાય છે, ખાસ કરીને િોલતી કે ઉધરસ ખાતી 
િખત.ે ત ેપ્રદૂવિત થયેલ િસતયઓ અને સપાટીઓને અડ્ા 
પછી તમારી આંખો, નાક અને મોઢયં  અડિાથી પણ લાગી શકે 
છે. 

જો તમન ેકોવિડ-19 રસીકરણ વિશે િધય માહહતી જોઈતી 
હોય, તો કૃપા કરીને જયઓઃ  
nhs.uk/CoronavirusVaccination
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આ પવરિકા બ્ેઈલમાં, BSL વિટડયો તરીકે, મોટા 
અક્ષરોમાં છાપેલી, સરળ િાંચન સિરૂપમા,ં 23 કરતાં િધય 
ભાિાઓમા ંઅનયિાદ કરાયેલ પણ મળી શકે છે, અહીંથી ત ે
મંગાિો www.healthpublications.gov.uk

અથિા કોલ કરો 0300 123 1002

 રસીકરણ, સૌથી િધારે અરસક્ત હોય તેિાં 
લોકોનું રક્ણ કરિામાં મદદ કરે છે. 

તમારં, અન ેતમારાં કુટંુબીજનો, વમરિો તેમજ સાથી 
કમ્ચરારીઓનું રક્ણ કરિા માટે, તમારે હજુ પણ આ કરવુ ં
જ જોઈએઃ

 ● સામાબજક અંતર જાળિવું
 ● રહેરા પર આિરણ પહેરવું
 ● સાિધાનીથી અને અિારનિાર તમારા હાથ ધોિા 
 ● તાજી હિા અંદર આિિા દેિા બારીઓ ખોલિી
 ●  અહીંથી હાલની માગ્ચદરશંકા અનુસરો  

www.gov.uk/coronavirus

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
http://www.healthpublications.gov.uk
http://www.gov.uk/coronavirus

