કોવિડ-19 રસી વિશે િારં િાર પ ૂછિામાં આિતા મખ્ુ ય પ્રશ્નો
રસીઓ એકમાત્ર વૈજ્ઞાનિક ઉપાય છે જે સૌથી વધુ લાાંબા સરે રાશ આયુષ્યિી સાંભાવિા ધરાવે છે .

આ મહામારીને સમાપ્ત કરિા અને આપણાં સામાન્ય જીિન તરફ પાછા ફરિા માટે રસીકરણ એકમાત્ર માર્ગ છે .
રસીકરણ મેળવીિે તમારી જાતિે , તમારા નિયજિોિે , અિે તમારા સમુદાયિે સુરક્ષિત રાખો.

મારે શા માટે રસીકરણ મે ળિવું જોઇએ?

કોનવડ-19 ચેપ કોઇપણ વયિા તાંદુરસ્ત અિે માાંદા
લોકોમાાં મ ૃત્યુન ુ ાં કારણ બિી શકે છે .
કોઇ વ્યક્તતનુ ાં કોનવડ-19થી મ ૃત્યુ િથી થત ુ પણ, તેમિે
સ્મ ૃનત ભ્રાંશ, થાક, અવણણિીય શ્વાસિી તકલીફો, અિે ફેફસાાં
તથા હૃદયિે નુકસાિ સહિત લાાંબા ગાળાિી સમસ્યા થઈ
શકે છે . એવાાં કેટલાય કોનવડ-19 દદીઓિે સિાય પ ૂરી
પાડવા માટે ક્તલનિતસ સ્થાપવામાાં આવ્યાાં છે જેઓ, િવે
ચેપગ્રસ્ત િથી તેમ છતાાં, કામ પર અથવા સામાન્ય
જીવિ જીવવા તરફ પાછાાં જઈ શકતાાં િથી.

રસી કેિી રીતે કામ કરે છે ?

રસી આપણા શરીરિી રોગિનતકારક િણાલીિે વાઇરસિી
સામે કેવી રીતે લડવુાં તે શીખવે છે અિે જો આપણે
કોનવડ-19િા સાંસગણમાાં આવ્યાાં િોઈએ તો બીમાર થવાથી
આપણી સુરિા કરે છે . રસી તમિે કોનવડ-19 આપી શકતી
િથી.

ટોળાની પ્રવતરક્ષા (હડ ઇમ્યુવનટી) શું છે અને તે
શા માટે મહત્િની છે ?

જો પ ૂરતાાં લોકો િનતરિા ધરાવતા િોય, તો વાઇરસિા
ફેલાવાિી સાંભાવિા ઓછી થઈ જાય છે . આપણે િડણ
ઇમ્યુનિટી િાાંસલ કરવા માટે અિે આપણા રોજજિંદા જીવિ
તરફ પરત જવા માટે , વ્યાપારોિે ફરી ખોલવા માટે,
નિયજિોિે ફરીવાર જોવા અિે ભેટવા માટે 70-80%
વસનતિે રસીકરણ કરવાિી જરૂર છે .

મને પહેલાં જ કોવિડ-19 થઈ ર્ગયો છે . શું હું
હજુપણ રસી મે ળિી શકું છં?

જો તમિે ભ ૂતકાળમાાં કોનવડ-19 થયો િોય તેમ છતાાં, એ
અચોક્કસ છે કે િનતરિા કેટલી ટકશે . ફરીથી કોનવડ-19
થવાનુ ાં શક્ય છે . તમારી જાતિે અિે અન્યિે સુરક્ષિત
રાખવા માટે તમારે િજુ પણ રસી લેવી જોઇએ

શું મારે રસીકરણ મે ળિી લીધાં પછી હજુ પણ
માસ્ક અને અંતર રાખવું પડશે?

િા. જાિેર આરોગ્યિા પગલાનુ ાં પાલિ કરવુાં તે િજુ પણ
મિત્વનુ ાં છે જયાાં સુધી મોટાભાગિા લોકો રસીકરણ િ
કરાવી લે.

મેં રસી લીધા પછી રોર્ગપ્રવતકારક બનિા માટે તે
કેટલો સમય લેશે?
રસીકરણ પછી રોગિનતકારક શક્તતિા નિમાણ ણ માટે
શરીરિે બીજા ડોઝ પછી 2 અઠવાહડયા લાગે છે . કેટલીક
વ્યક્તત રસીકરણિા તરત પિેલા અથવા તરત પછી
વાઇરસથી ચેપગ્રસ્ત અિે બીમાર થયા િોઈ શકે છે ,
કારણ કે રસી પાસે સુરિા પ ૂરી પાડવા માટે પ ૂરતો
સમય િિોતો.

શું રસી માટે ઉતાિળ કરિામાં આિી હતી?
કોઈ પગલાાં છોડી દે વાયા િથી, અિે બધી જ સુરિા
પદ્ધનતઓિે અનુસરવામાાં આવી છે . ટેકિોલોજીકલ
નવકાસિા કારણે રસીઓિે ઝડપથી નવકનસત કરવામાાં
આવી અિે કારણ કે માંજૂરીિા ક્ષબિ-તબીબી ભાગો
(અમલદારશાિી િહિયાઓ અિે રબર-સ્ટેક્મ્પિંગ) િે
ઝડપથી પ ૂણણ કરવામાાં આવ્યા િતા.

શું તે માં આડ-અસરો છે ?
કોનવડ-19 રસીથી આડ અસરો િોઈ શકે છે , પરાં ત ુ તે
િળવી િોવાનુ ાં વલણ છે અિે અમુક હદવસોમાાં જતી
રિે છે . સૌથી સામાન્ય આડ અસરો સ્િાયુિો દુુઃખાવો,
માથાિો દુુઃ ખાવો, અિે તાવ/ ઠાંડી છે .
રસીકરણ પછી કોઇપણ સાંભનવત એલજીક િનતહિયા
માટે તમારી દે ખરે ખ કરવામાાં આવશે .

શું રસી સલામત છે ?
રસીકરણ સલામત છે . આ રોગ થવો અિે
સાંભનવતપણે લાાંબા-ગાળાિી આડ-અસરોથી પીડાવા
કરતાાં િનતરિા મેળવી લેવી વધુ સુરક્ષિત છે .
અજમાયેશમાાં લાખો કૅિેડાવાસીઓ પિેલાાંથી જ રસી
િાપ્ત કરી લીધી છે અિે અિે રસી સલામત િોવાનુ ાં
જણાયુાં છે . રસી તમારા ડીએિએિે બદલી શકતી
નથી.
જો તમે તીવ્ર એલજીક િનતહિયાઓ, િબળી
રોગિનતકારક િણાલીિો ઇનતિાસ ધરાવો છો, અથવા
સગભાણ છો, તો રસી મેળવતા પિેલાાં તમારા
હફક્ષઝશ્યિિી પાસે તપાસ કરાવો.

19toZero સમથન માટેની તકો વિશે િધુ માહહતી માટે, કૃપા કરી info@19tozero.ca નો સંપક કરો
રસી વિશેની અદ્યતન માહહતી માટે , canada.ca/covidvaccineની મુલાકાત લો.
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