
 

 

કોવિડ-19 રસીઓ  
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen (Johnson & Johnson) 
  

 

 

માર્ચ 17, 2021 નાાં રોજ અપડેટ કર્યું 

કોવિડ-19 થિાથી જોખમો  

કોવિડ-19 એક િાર્રલ ર્ેપ છે જે મયખ્ર્ત્િે ફેફસાઓને અસર કર ેછે. તમામ િર્નાાં લોકોને અસર થઇ શક ેછે. કેટલાક લોકો માટે કોવિડ-19 થિાનયાં 

જોખમ તઓે જે સ્થળે કામ કરતા હોર્ અથિા રહેતા હોર્ તનેાાં કારણ ેિધારે હોઇ શક ેછે, િધારે ઉંમરનાાં પયખ્તો અને આરોગ્ર્ની વસ્થવતઓ ધરાિતા 

લોકોને કોવિડ-19 થી તીવ્ર વિમાર થિાની સાંભાિનાાં િધારે છે.  

હળિી વિમારી સાથે પણ, કેટલાક લોકોને ર્ેપ દૂર થર્ા પછી મવહનાઓ સયધી લક્ષણો રહી શક ેછે. કોવિડ-19 ર્ેપ ફેફસાઓ, હ્રદર્ કે મગજને નયકશાન 

પહોંર્ાડી શક ેછે. લાાંિા-ગાળાનાાં લક્ષણોમાાં થકાિર્, શ્િાસ ર્ઢિો, એકાગ્ર થિામાાં મયશ્કેલી, સ્નાર્યઓનો દયુઃખાિો અને અન્ર્ લક્ષણોમો સમાિેશ થઇ 

શક ેછે.  

કોવિડ-19 પેદા કરતો કોરોનાિાર્રસ નિા સ્િરૂપોમાાં સતત િદલાતો રહેતો હોિાથી, તે ર્પે િધારે સરળતાથી ફેલાિી શક ેછે, અને ગાંવભર વિમારી 

પેદા કરી શક ેછે. ઓન્ટેરરર્ોમાાં હાલમાાં વિવિધ સ્િરૂપો ફરી રહ્યા છે. શારીરરક અાંતર જાળિિયાં, અને રસીઓ જેિા જાહેર આરોગ્ર્નાાં પગલાઓ તમારાં 

આ સ્િરૂપો સામે રક્ષણ કરશ.ે 

રસી કિેી રીત ેકાર્ચ કર ેછે 

કોવિડ-19 રસીઓ આપણા શરીરને એિા એવન્ટિોડીઝ વિકસાિિા માટે આપણા રોગપ્રવતકારક તાંત્રને િૂસ્ટ આપિા માટે સૂર્નાઓ આપશ ેજે 

કોવિડ-19 ર્ેપથી આપણાં રક્ષણ કરશે. કોવિડ-19 રસીઓ િરરષ્ઠ લોકો સવહત 16 થી 18 િર્ચ અને તનેાાંથી મોટી િર્નાાં વ્ર્વતતઓ માટે ઉપર્ોગમાાં 

લેિામાાં આિે છે. કનેેડામાાં ઉપર્ોગ કરિા માંજય ર કરિામાાં આિેલી ત્રણ રસીઓને િ-ેડોઝની આિશ્ર્કતા છે.  The Janssen (Johnson & 

Johnson) રસીનાાં માત્ર એક ડોઝની જરૂર છે. રસીઓ કોવિડ-19 પદેા કરતો િાર્રસ સમાિતી નથી, અને તેથી આપણને આ ર્ેપ આપી શકતી 

નથી. 

રસીનાાં ફાર્દાઓ 

તમામ કોવિડ-19 રસીઓએ કોવિડ-19 ની તીવ્ર વિમારીથી લોકોનયાં રક્ષણ કરતી હોિાનયાં દશાચવ્ર્યાં છે. રસીકરણ િાદ આપણાં શરીર સારો રોગપ્રવતકારક 

પ્રવતભાિ વનમાચણ કર ેતે માટે િ ેસપ્તાહ લાગે છે. હ્રદર્ અથિા ફેફસાની સમસ્ર્ાઓ, ડાર્ાિીટીસ અથિા હાઇ બ્લડ પ્રેશર જેિી આરોગ્ર્ની 

વસ્થવતઓ ધરાિતા લોકો માટે તમામ રસીઓ સયરવક્ષત છે. ઑટો-ઇમ્ર્યન વસ્થવત, અથિા વિમારી અથિા સારિારની સપ્તાહાાંતની રોગપ્રવતકારકતા 

ધરાિતા લોકો માટે પણ રસી સયરવક્ષત છે, પરાંતય આ વસ્થવતઓ ધરાિતા લોકોમાાં રસી સારી રીતે કાર્ચ ન કરી શક.ે 

 

રસીકરણ િાદ તમને હજયાં  પણ કોવિડ-19 થઇ શક ેતેિી નજીિી સાંભાિનાાં રહેલી છે, હાલમાાં, રસીનયાં રક્ષણ કેટલો સમર્ સયધી ર્ાલશે તનેાાં પર કોઇ 

માવહતી નથી. ભવિષ્ર્માાં િૂસ્ટર ડોઝની ભલામણ કરિામાાં આિી શક ેછે. 

રસીનાાં ઘટકતત્િો / એલર્જીઓ 

રસીઓ વલવપડ, ક્ષાર, શકચરા અને િફસચ સમાિે છે, રસીઓમાાં ઇંડાઓ, જીલેરટન, લેટેતસ, પ્રીઝિેરટવ્સ, એવન્ટિાર્ોરટતસ કે એલ્ર્યવમવનર્મ સમાિેશ 

થતો નથી. કોવિડ-19 રસીઓની એલર્જીઓ ભાગ્રે્ જ થતી હોર્ છે.  તમને ખોરાક, દિા કે પર્ાચિરણીર્ એલર્જીઓ હોર્ તો પણ રસીઓ સયરવક્ષત છે. 

જો તમને પોલીઇથાર્લીન ગ્લાર્કોલ, ટ્રોમીથામાઇન અથિા પોલીસોિેટની તીવ્ર એલર્જીઓ હોર્ તો પહલેા તમારા ડૉતટર સાથે િાત કરો.  
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કોવિડ-19 રસીઓ Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen  

આડ-અસરો અન ેજોખમો 

રસીકરણ કરિામાાં આિેલા 10  લોકોમાાંથી અાંદાજીત એક વ્ર્વતતને આડ-અસરો થઇ શક ેછે – તેમાાંથી મોટાભાગની હળિી થી સાધારણ હોર્ છે અને 

અમયક રદિસોમાાં દૂર થઇ જાર્ છે. સામાન્ર્ આડ-અસરોમાાં ઇન્જેતશનનાાં સ્થળ પર લાલાશ, દયુઃખાિો, ખાંજિાળ આિિી કે સોજો આિિી, તાિ, 

માથાનો દયુઃખાિો, થકાિટ લાગિી, સ્નાર્યનો દયુઃખાિો, સાાંધાનો દયુઃખાિો, ટાઢ, ઉબ્કા િિા અન/ેઅથિા ઉલ્ટી થિાનો સમાિેશ થાર્ છે. 

 

આડ-અસરો સામાન્ર્ રીતે એક થી ત્રણ રદિસો સયધી રહેતી હોર્ છે, અને સામાન્ર્ રીતે અથચ થાર્ છે કે આપણાં શરીર રસીનો રોગપ્રવતકારક પ્રવતભાિ 

વિકસાિી રહ્યયાં છે. દૂલચભ રકસ્સાઓમાાં, ગાંવભર એલર્જચક રીએતશનો (એનેફાઇલેવતસસ) થઇ શક ેછે. એલર્જચક રીએતશનોનો ઇલાજ કરી શકાર્ છે 

અને સામાન્ર્ રીથ ેક્ષવણક હોર્ છે. જો તમને શ્િાસ લેિામાાં મયશ્કેલી પડતી હોર્, ર્હેરા અને ગળા પર ર્કામાઓ કે સોજાઓ વિકસ્ર્ા હોર્ તો તિીિી 

કાળજી મેળિો. જો તમને રસીનયાં રીએતશન આિે, તો તમારા આરોગ્ર્ સાંભાળ પ્રદાતાને કહો અને તેઓ પવબ્લક હેલ્થને લક્ષણો રીપોટચ કરશ.ે રસી 

સયરવક્ષત હોિાનયાં ર્ાલયાં રહે તેની ખાતરી કરિા માટે પવબ્લક હેલ્થ રીપોટચ કરિામાાં આિેલી આડ-અસરોનો ટ્રકે રાખી રહ્યયાં છે.   

રસીકરણમાાં વિલાંિ કરિો 

જો તમને તાિ અથિા કોવિડ-19 નાાં લક્ષણો હોર્, તો રસીકરણ મેળિતા પહેલા તમને િધારે સારાં લાગે ત્ર્ાાં સયધી રાહ જયઓ. કોવિડ-19 રસીઓને 

અન્ર્ રસીઓની જેમ એક જ સમરે્ ન આપિી જોઇએ. જો તમે હમણા જ અન્ર્ રસી મેળિી હોર્, તો કોવિડ-19 રસી મેળિો તે પહેલા 14 રદિસો 

સયધી રાહ જયઓ.  

આરોગ્ર્ સાંભાળ પ્રદાતાની સલાિ લિેી 

તમારા આરોગ્ર્ સાંભાળ પ્રદાતા અથિા એલર્જચસ્ટ સાથે રસી મેળિતા પહેલા િાત કરો જો તમ:ે 

 સગભાચ હોિ, સગભાચ િની શકો, અથિા સ્તનપાન કરાિતા હોિ; 

 ઑટો-ઇમ્ર્યન વસ્થવત ધરાિતા હોિ અથિા વિમારી અથિા સારિારથી સપ્તાહાાંતની રોગપ્રવતકારકતા ધરાિતા હોિ; 

 તમારી કોવિડ-19 રસીનો પ્રથમ ડોઝ મેળવ્ર્ા િાદ ર્ાર કલાકની અાંદર એલર્જચક રીએતશન આવ્ર્યાં હોર્; અથિા 

 રસીનાાં કોઇપણ ઘટકદ્રવ્ર્ો સામે તીવ્ર એલર્જચઓ ધરાિતા હોિ. 

તમારાં પોતાનયાં અન ેઅન્ર્ લોકોનયાં રક્ષણ કરિાનયાં ર્ાલયાં રાખો 

જેઓ રસીકરણ કરાિિા માાંગતા હોર્ તેિા દરેક વ્ર્વતતઓ માટે પૂરતી રસીઓ હોર્ ત્ર્ાાં સયધી, શારીરરક અાંતર જાળિિાનયાં, માસ્ક પહેરિાનયાં અને જો 

તમે વિમાર હોિ તો ઘર પર રહિેાનયાં ર્ાલયાં રાખિયાં મહત્િપૂણચ છે. રસીકરણ િાદ પણ, આરોગ્ર્ સાંભાળ કમચર્ારીઓ અને સ્ટાફ ેપસચનલ પ્રોટેવતટિ 

ઇવતિપમને્ટ (પીપીઇ) પહેરિા અવનિાર્ચ છે.  

િધય માવહતી માટ ે

તમારા આરોગ્ર્ સાંભાળ પ્રદાતા સાથે િાત કરો અથિા અમારી િિેસાઇટની અહીં પર મયલાકાત લો toronto.ca/COVID19.  

સ્ત્રોતો 

રસીકરણ પર રાવિર્ સલાહકાર સવમવત, કોવિડ-19 રસીઓનાાં ઉપર્ોગ પર ભલામણો. માર્ચ 16, 2021. અહીં ઉપલબ્ધ છે 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-

immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html  

http://www.toronto.ca/covid19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html



