
ગર્ભાવસ્્મ્ં કોવવ઼ડ-19 રસીકરણ 
જોઈન્ટ કમિટ્ટ ઓન વૅક્સિનશેન એન્ડ ઈમ્ યુનાઈઝેશન (JCVI)ની સિલાહ 
છે કે ગર્ભવતી સ્તીઓન ેપણ તેિના જે્ટલી જ ઉંિરના ંઅથવા જોખિના 
જૂથિા ંરહેલા ંલોકોની સિાથ ેત ેજ સિિય ેકોમવ્ડ-19ની રસિી આપવાનયુ ં
કહેવાિા ંઆવવયુ ંજોઈએ. ્યુ.એસિ.એ.િા ંલગરગ 90,000 ગર્ભવતી 
સ્તીઓન ેમયુખયતવે ફાઈઝર (Pfizer) અન ેિો્ડનેા્ભ (Moderna) રસિીઓ 
અપાઈ ચૂકી છે અન ેસયુરક્ાન ેલગતી કોઈ ચિંતાઓ ઓળખવાિા ંઆવી 
નથી. 

કોમવ્ડ-19 રસિીઓ ઉપરના પયુરાવા ઉપર વર્ડ્ડ હેરથ ઓગગેનાઈઝેશન દ્ારા 
તેિજ ્યુ.એસિ.એ., કેન્ેડા તેિજ ્યુરોપિા ંરેગ્યુલ્ેટરી સિસંથાઓ દ્ારા સિતત 
પયુનઃમવિારણાઓ કરવાિા ંઆવી રહી છે.

પોતાના પહેલા ્ડોઝ િા્ટ ેઆવી રહેલી કોઈ પણ ઉંિરની ગર્ભવતી સ્તીઓ 
િા્ટ ેPfizer (ફાઈઝર) અન ેModerna (િો્ડનેા્ભ) રસિીઓ વધયુ ઇચછનીય 
રસિીઓ છે.

જે કોઈએ રસિી લવેાની શરૂઆત કરી દીધી હોય અન ેતેિન ેગરા્ભવસથા 
દરમયાન બીજો ્ડોઝ આપવાનયુ ંકહેવાિા ંઆવે, તો તેિણે બીજો ્ડોઝ ત ે
જ રસિીનો લવેો જોઈએ, સસિવાય કે તેિન ેપહેલા ્ડોઝ પછી કોઈ ગંરીર 
આ્ડઅસિરો થઈ હોય.

ગર્ભાવસ્્ દરમ્ ્ન કોવવડ-19 રોગ ગંરીર 
હો્ છે?
આિ તો ગર્ભવતી સ્તીઓ અન ેતેિના નવા સશશયુઓિા ંકોમવ્ડ-19 રોગથી 
એકંદરે ઓછયું  જોખિ છે, પરંતયુ ગરા્ભવસથાના પાછલા સિિય દરમયાન કે્ટલીક 
સ્તીઓ ગંરીર રીતે બીિાર પ્ડી શકે અન ેહોકસપ્ટલ સિારવારની જરૂર પ્ડી શકે. 

કોમવ્ડ-19 થયો હોય તેવી ગર્ભવતી સ્તીઓ પર તેિની જ ઉંિરની ગર્ભવતી ન 
હોય તેવી સ્તી કરતા ંઇન્ટકેનસિવ સિારવાર િા્ટ ેદાખલો લવેો પ્ડ ેતવેયુ ંજોખિ વધારે 
છે. કોમવ્ડ-19 રોગ થયો હોય ત ેસ્તીઓનયુ ંબાળક વહેલયુ ંજનિવાની શક્યતાઓ 
પણ કોમવ્ડ-19 ન થયો હોય ત ેસ્તીઓ કરતા ં2-3 ગણી વધારે છે.

જે ગર્ભવતી સ્તીઓન ેપહેલથેી આરોગયની કોઈ બીિારીઓ હોય તેિના પર પણ 
કોમવ્ડ-19ન ેકારણે ગંરીર સિિસયાઓ ઊરી થવાનયુ ંવધારે જોખિ રહેલયુ ંછે.

ગરભાવતી સ્તીઓ મ્ટે જોખમન્ં પરરબળો

જો તિન ેકોઈ આરોગયની કોઈ જૂની 
બીિારી હોય જેિ કેઃ
• રોગપ્રમતકારકતાની તકલીફો
• ્ડાયાસબ્ટીસિ
• લોહીનયુ ંઊંચયુ ંદબાણ
• હ્રદય રોગ 
• ઍસથિા

અથવા તિે
• િદેસવી 
• 35 વર્ભથી વધયુ ઉંિરના ં
•  તિારી ગરા્ભવસથાના ત્ીજા 
ટ્િેેસ્ટરિા ં(28 અઠવાટ્ડયા ંકરતાં 
વધયુ)

•  અશે્ત અન ેએસશયન લઘયુિતી 
વંશમૂળની પાશ્્ભભૂમિકાના ંહો

તો તિારી ઉપર કોમવ્ડ-19નયુ ંજોખિ, તિારા જે્ટલી જ ઉંિરની ગર્ભવતી ન 
હોય તેવી સ્તી કરતા ંવધારે છે.

ય.ુકે.મ્ ંઉપલબ્ધ કોવવડ-19 રસીઓ અસરક્રક હોવ્નંુ 
અને તનેી સલ્મતીનંુ પ્રમ્ણ સ્રું  હોવ્નંુ દેખ્યુ ંછે. 
આ રસીઓમ્ ંજીવતં કોરોન્વ્ઈરસ હોત્ ંન્ી અને તે 
ગરભાવતી સ્તીને કે તને્ ગરભામ્ ંરહેલ અજનમ્ બ્ળકને 
સંક્રવમત કરી શકત્ ંન્ી એટલ ેકે ચપે લગ્ડી શકત્ ંન્ી. 

કોવવડ-19 રસીકરણ વવશે મ્ગભાદરશશિક્
ગરભા્ધ્રણ કરવ્ની ઉંમરની, જેઓ 
હ્લમ્ં ગરભાવતી હો્ કે સતનપ્ન 
કર્વતી હો્ તેવી બ્ધી જ સ્તીઓ

વધયુ જાણકારી અહીંથી િેળવો  
nhs.uk/CovidVaccineતમ ેરસી લવે્ જાવ ત ેપહેલ્ ંતમ્રે આ વ્ચંવુ ંજ જોઈએ 

https://nhs.uk/CovidVaccine


આનો મ્ર્ મ્ટે શું અ્ભા ્્્?
ગરભાવતી ્વું

કોમવ્ડ-19 રસિી લીધા પછી ગર્ભવતી થવાનયુ ં્ટાળવાની કોઈ જરૂર નથી.

પ્રજનનક્િતા ઉપર કે ગર્ભવતી થવાની તિારી શક્યતાઓ ઉપર કોમવ્ડ-
19 રસિીઓની કોઈ પણ અસિર થવાના પયુરાવા નથી.

 જો તમ ેગરભાવતી હો

કોમવ્ડ-19 રસિી ગર્ભવતી સ્તીઓન ેકોમવ્ડ-19 રોગ સિાિ ેસિવવોત્તિ 
રક્ણ પૂરં પા્ડ ેછે જે કે્ટલીક સ્તીઓિા ંગરા્ભવસથાના પાછળના સિિય 
દરમયાન ગંરીર બની શકે છે. 

 કોમવ્ડ -19 રસિીનો પહેલો ્ડોઝ તિન ેસિારં રક્ણ પૂરં પા્ડશ.ે લાબંા 
સિિય સયુધીનયુ ંરક્ણ િળેવવા િા્ટ ેતિારે બીજો ્ડોઝ લવેો જરૂરી રહેશ.ે 
તિારે બીજો ્ડોઝ લવેાિા ંિો્ડયું કરવાની જરૂર નથી.

જો તિે કોમવ્ડ-19 રસિીનો પહેલો ્ડોઝ લઈ લીધો હોય અન ેકોઈ ગંરીર 
આ્ડઅસિરો ન થઈ હોય, તો તિન ેજયારે આપવાનયુ ંકહેવાિા ંઆવે તયારે 
ત ેજ રસિીનો બીજો ્ડોઝ લઈ શકો છો. 

જો તિારો પહેલો ્ડોઝ આસટ્ાઝેનકેા (AstraZeneca) રસિીનો હતો, 
તો તિારે આ પમત્કાિા ંઆપેલી િાહહતી પણ ધયાનિા ંલવેી જોઈએ. 
www.gov.uk/government/publications/covid-19-
vaccination-and-blood-clotting.

સતનપ્ન

સતનપાન કરાવવાના ફાયદા સિારી રીતે જાણીતા છે. 

JCVIની રલાિણ છે કે સતનપાન કરાવતી વખતે રસિી લઈ શકાય 
છે. આ ્યુ.એસિ.એ. તેિજ વર્ડ્ડ હેરથ ઓગગેનાઈઝેશન દ્ારા કરવાિાં 
આવેલી રલાિણો અનયુસિાર છે.

બધી દવાઓની જેિ, રસિીઓની સિાિાનય આ્ડઅસિરો થઈ શકે છે. તિે 
રસિી લીધા પછી શનેી અપેક્ા રાખવી તેની તિન ેખબર હોવાની ખાતરી 
કરવાનયુ ંિદદરૂપ બની શકે, ખાસિ કરીન ેજો તિન ેબાળક જનમ્ યુ ંહોય 
અથવા બીજા ંબાળકોની સિરંાળ રાખવાની હોય. 

કૃપા કરીન ે'તિારા કોમવ્ડ રસિીકરણ પછી શયુ ંઅપેક્ા રાખવી' નાિની 
પમત્કા વાિંો. www.gov.uk/government/publications/
covid-19-vaccination-what-to-expect-after-
vaccination.

રોયલ કોલજે ઓફ ઓબસટ્ટે્ટશયનસિ એન્ડ ગાયનકેોલોજજસ્ટસિ 
(RCOG) તેિજ રોયલ કોલજે ઓફ મિ્ડવાઈવઝ 
(RCM) પાસિ ેકોમવ્ડ-19 રસિીકરણ તેિજ 
ગરા્ભવસથા મવશ ેહનણ્ભયો લવેા અંગેની 
િાગ્ભદરશકંા તેિજ અનય િાહહતી છે જે 
તિન ેિદદરૂપ લાગી શકે. (rcog.org.uk 
– www.rcm.org.uk/guidance-for-
pregnant-women).

જો તિે કોમવ્ડ-19 રસિીકરણ મવશ ેવાતિીત 
કરવા િાગતા ંહો તો કૃપા કરીન ેતિારા 
મિ્ડવાઈફ, ્ડો્્ટર અથવા નસિ્ભનો સિપંક્ડ  
કરો.

© ક્ાઉન કોપીરાઈ્ટ 2021. પ્રો્ડ્્ટ કો્ડઃ COV2020374V4GU Gujarati 5M 1P APR (APS) 2021. પક્લક હેરથ ઈંગલેન્ડ ગે્ટવ ેનંબરઃ 2021133

આ િફત પમત્કા બ્ેઈલિાં, BSLિા ંમવટ્ડયો તરીકે, િો્ટા અક્રોિાં છાપેલી, ઓટ્ડયો ફાઈલ તરીકે અને 19 રારાઓિા ંપણ ઉપલ્ધ છે, ત ે્ડાઉનલો્ડ કરવા િા્ટ ેઅથવા 
તેની નકલો િંગાવવા િા્ટ ેકૃપા કરીને www.healthpublications.gov.uk જયુઓ.

 રસીકરણ, સૌ્ી વ્ધ્રે અરક્ષિત હો્ તેવ્ં  
 લોકોનું રષિણ કરવ્મ્ં મદદ કરે છે. 

કોઈ રસી 100% અસરક્રક હોતી 
ન્ી આ્ી હ્લની ર્ષ્ટી્ મ્ગભાદરશશિક્ 
અનુસરવ્નંુ ચ્લ ુર્ખવ્નંુ અગત્નંુ છે.
તિારં, અન ેતિારા ંકયુ્ટયુંબીજનો, મિત્ો તેિજ સિાથી 
કિ્ભિારીઓનયુ ંરક્ણ કરવા િા્ટ,ે તિારે હજયુ  પણ આ 
કરવયુ ંજ જોઈએઃ

• સિાિાજજક અંતર જાળવો

• િહેરા પર આવરણ પહેરો
•  સિાવધાનીથી અન ેઅવારનવાર તિારા હાથ ધયુઓ
•  તાજી હવા અંદર આવવા દેવા બારીઓ ખોલો
• હાલનયુ ંિાગ્ભદશ્ભન અનયુસિરો

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://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

