
કોરોનાવાઈરસ (કોવવડ-19)

માતાવિતા માટે માર્ગદર્શિકા

બાળકો તમેજ યુવાન લોકો માટે 
રસીકરણનો કાર્ગક્રમ

મારે શા માટે મારા બાળકને રસી અપાવી દેવી 
જોઈએ?
આમ તો મોટાભાગનાં યુવાન લોકોમાં COVID-19 સામાન્ય રીતે હળવો 
અથવા તો કોઈ ચિહ્ો વગરનો હો્ય છે, પરંતુ કેટલાંક લોકો માટ ેતે 
ખૂબ જ અસુખ આપનારો બની શકે છે. રસીનો એક આખો કોસ્સ લઈ 
લેવાથી ગંભીર બીમારી તેમજ હોસ્પટલમાં દાખલ થવા સામે સારં 
રક્ષણ મળી રહેશે. 

12 થી 15વર્સનાંને રસી આપવાથી યુવાન લોકોએ ્કૂલમાંથી રજા 
નહહ પાડવી પડ ેઅને ્કૂલોની અંદર પણ કોચવડ-19 ફેલાવાનું 
જોખમ ઓછંુ થશે. 

એટલા માટ,ે સેકનડરી ્કૂલોમાં કોચવડ-19 રસીના કા્ય્સક્રમથી યુવાન 
લોકોને સુરક્ષા મળવી જોઈએ અને રૂબરૂ અભ્યાસ મેળવવા સામે 
પડતી ખલેલ ઓછી થવી જોઈએ. આના લીધે યુવાન લોકો 
લાગણીશીલ રીતે તંદરુ ત્ તેમજ વધુ ખુશ રહી શકશે અને િીફ 
મેડડકલ ઓડફસરો માટ ેધ્યાનમાં લેવા જવેી આ એક અગત્યની 
બાબત હતી. 

https://www.gov.uk/government/publications/universal-vaccination-of-children-and-young-people-aged-12-to-15-years-against-covid-19
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કોચવડ-19 રસીથી કોચવડ-19નો િેપ લાગવાની શક્યતાઓ 
ઓછી કરવામાં મદદ થા્ય છે અને ગંભીર રોગ થવા સામે 
સારં રક્ષણ મળી રહે છે. રસીના પહેલા ડોઝથી સુરક્ષા ઊભી 
થવામાં એકાદ બે અઠવાડડ્યાંનો સમ્ય લાગી શકે.

યુવાન લોકો માટે તે સલામત છે? 
દવાઓ માટેના હન્યંત્રક, મેડડસસનસ એનડ હેલથકેર પ્ોડક્ટસ 
રેગયુલેટરી એજનસી Medicines and Healthcare 
products Regulatory Agency (MHRA)એ 
િોક્કસ કયુું છે કે 12થી 17 વર્સની વ્યનાં માટે Pfizer રસી 
સલામત અને અસરકારક છે. 

આ વ્ય જૂથનાં લોકોમાં આ રસીની સુરસક્ષતતા, ગુણવત્ા 
તેમજ અસરકારકતા ઉપરની કડક સમીક્ષાઓ બાદ આ 
તારણ કાઢવામાં આવું છે.

યુ.કે.ને યુ.એસ. કેનેડા તેમજ ઈઝરા્યેલ પાસેથી મળેલા 
આંકડાઓનો પણ લાભ મળ્ો છે, જમેણે 12થી 15 વર્સનાં 
યુવાન લોકોને એક સરખી રીતે આ રસીઓ આપેલી છે. 

આ ચવશે આ ચવડી્યોમાં ચવગતવાર સમજાવવામાં આવું છે. 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1434441175281274890

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1405246298320637960

રસીઓ આટલી જલદી કેવી રીતે 
બનાવવામાં આવી છે? 
તમામ રસીઓના 3 તબક્કાના તબીબી પ્્યોગો કરવામાં 
આવ્ા હતા અને ચવશ્વભરમાં તે હજારો લોકો ઉપર 
િકાસવામાં આવી હતી. પ્્યોગાતમક તબક્કાઓ એકબીજાની 
સમાંતરે િલાવવામાં આવ્ા હતા, જથેી કટોકટીપૂણ્સ 
સંશોધનનો સમ્ય નહહ પણ રસી ઉતપાદનનો એકંદર સમ્ય 
ઝડપી કરી શકા્ય. ડડસેમબર 2020થી યુ.કે.ભરમાં Pfizer 
રસી લાખો લોકોને અપાઈ ચૂકી છે અને તેની સલામતીનો 
રેકોડ્ડ  સવવોત્મ છે. 

આ ચવશે આ ચવડી્યોમાં ચવગતવાર સમજાવવામાં આવું છે. 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1375364398601039872

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1421206463297441793

સામાન્ય આડઅસરો
બધી દવાઓની જમે, રસીઓની આડઅસરો થઈ શકે છે. 
આમાંની મોટાભાગની અસરો હળવી અને થોડા સમ્ય પૂરતી 
હો્ય છે અને દરેકજણને તે થતી નથી. અત્યંત સાધારણ 
આડઅસરો એકાદ 2 ડદવસ સુધી જ રહેવી જોઈએ. 

પહેલા એક કે 2 ડદવસમાં થતી સાવ સામાન્ય આડઅસરોમાં 
સમાવેશ થા્ય છેઃ

• તમે તમારં ઈનજકેશન લીધું હો્ય તે હાથનું બાવડંુ દખુવું, 
ભારે કે આળું થઈ જવું

• થાક લાગવો

• માથાનો દખુાવો, ્નાયુઓનો દખુાવો તેમજ ધ્ુજારી

• યુવાન લોકોને એક કે 2 ડદવસ માટ ેફ્ૂ જવેાં ચિહ્ો સાથે 
ક્યારેક ધ્ૂજારી કે કંપારી આવે એવું બની શકે.

અમારં સૂિન છે કે યુવાન લોકોએ આરામ કરવો જોઈએ 
અને તસબ્યત સારી કરવામાં મદદ માટ ેપેરાસસટામોલ લઈ શકે 
(ડોઝ માટ ેપૅકેટ પર આપેલી સલાહ અનુસરો).

અત્યંત ભાગ્યે જ થતી ગંભીર આડઅસરો
ચવશ્વભરમાં, તાજતેરમાં કોચવડ-19 માટનેી રસીઓ લીધા બાદ 
અત્યંત જવલલે જ જોવા મળતા હ્રદ્યમાં બળતરા થવાના 
મા્યોકાડા્સઈડટસ કે પેડરકાડા્સઈડટસ તરીકે ઓળખાતા કેસો 
નોંધવામાં આવ્ા છે. આમાંના મોટાભાગના લોકોને આરામ 
તેમજ સરળ સારવારો બાદ સારં લાગયું છે. 

આ કેસો મોટાભાગે યુવાન પુરૂરોમાં જોવા મળ્ા છે અને તે 
મુખ્યતવે બીજો ડોઝ લીધાના થોડા ડદવસોની અંદર થા્ય છે; 
રસીનો પહેલો ડોઝ લીધા પછી મા્યોકાડા્સઈડટસ થવાનું અત્યંત 
ભાગ્યે જ બનયું છે. 

કોરોનાવાઈરસ  
(કોવવડ-19) રસી

https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1434441175281274890
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1434441175281274890
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1405246298320637960
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1405246298320637960
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1375364398601039872
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1375364398601039872
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1421206463297441793
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1421206463297441793
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રસીકરણ બાદ શું મારા બાળકને નનરીક્ષણ 
હેઠળ રાખવામાં આવશે?
રસીની ગંભીર એલર્્સ ક પ્ચતડક્ર્યા થવાનું ખૂબ જ ભાગ્યે 
જ બને છે પરંતુ સામાન્યતઃ તે ઈનજકેશન આપ્યાની થોડીક 
ચમહનટોમાં જ થઈ જતું હો્ય છે. ્કૂલની ઉંમરનાં બાળકોના 
રસીકરણની સેવાની તમામ ટુકડીઓને એલર્્સ ક પ્ચતડક્ર્યાઓ 
પકડી પાડવામાં અને તેની સામે સંભાળ લેવામાં પૂરી તાલીમ 
મળેલી હો્ય છે આથી એલર્્સ  ધરાવતાં તમામ બાળકોને 15 
ચમહનટ સુધી દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવશે.

્કૂલની ઉંમરનાં બાળકોના રસીકરણની સેવાના તમામ 
પ્ોવાઈડરો એલર્્સ ક પ્ચતડક્ર્યાની સારવાર કરવા માટનેાં જરૂરી 
સાધનો લઈને આવશે. સામાન્ય ખોરાકી િીજોની એલર્્સ  
ધરાવતાં બાળકોને આ ગંભીર એલર્્સ ઓ થવાનું વધારાનું 
જોખમ નથી.

કોનવડ-19 રસી નવશે હંુ વધુ માનહતી 
કાંથી મેળવી શકંુ?
માતાચપતાઓ અને યુવાન લોકો માટ ેNHS પચત્રકાઓ વધારે 
માહહતી પૂરી પાડ ેછે, જમેાં તે કેવી રીતે કામ કરે છે અને 
કોચવડ-19 રસીકરણ પછી શું અપેક્ષા રાખવી વગેરેનો 
સમાવેશ થા્ય છે. 

વધુ સહેલાઈથી વાપરી શકા્ય તેવાં ્વરૂપોમાં મંજૂરી 
આપવાનું ફોમ્સ મળી શકે છે અને શીખવાની અસક્ષમતા કે 
ઓડટઝમ ધરાવનારાં માટ ેપચત્રકાઓ ઉપલબધ છે. અમારી 
પાસેથી BSL ચવડડ્યો પણ મંગાવી શકા્ય કે ડાઉનલોડ કરી 
શકા્ય છે. અનુવાદો પણ મળી શકે છે.

્કૂલોમાં કરવામાં આવતા રસીકરણના તમામ પ્ોગ્ામોની જમે 
જ, આ રસીઓ પણ ્કૂલની ઉંમરનાં બાળકોને રસી આપતી 
સેવાના પ્ોવાઈડર દ્ારા આપવામાં આવશે, જઓે ્કૂલ સાથે 
હનકટતાથી મળીને કામ કરશે.

રસી માટેની લા્યકાત અને સમ્ય
કોણ રસી લઈ શકે છે અને કારે? 

12થી 17વર્સની વ્યનાં જ ેયુવાન લોકોને િેપ લાગવાથી ઘણં 
વધારે જોખમ રહે્ું હો્ય તેમને અથવા જઓે રોગપ્ચતકારક 
શસકતના અભાવવાળી કોઈ વ્સકત સાથે રહેતાં હો્ય, તેમને 
પણ 8 અઠવાડડ્યાંના અંતરે રસીના 2 ડોઝ આપવામાં 
આવ્ા છે.

12થી 15 વર્સની વ્યનાં તમામ યુવા લોકોને 12 અઠવાડડ્યાંના 
અંતરે રસીના 2 ડોઝ આપવામાં આવી રહ્ા છે. આ 
રસીકરણ ્કૂલોના કા્ય્સક્રમ અંતગ્સત તેમજ કેટલાક રસીકરણ 
કેનદ્ોમાં આપવામાં આવશે. 

મારા બાળકના COVID-19 ટેસટનું પોનિટટવ પટરણામ 
આવું હો્ય તો શું થશે?

તમારા બાળકનું જો COVID-19 માટ ેપોચઝડટવ પડરણામ 
આવું હો્ય તો તેમણે ્કૂલમાં કે રસીકરણ કેનદ્માં તેમની 
રસી માટનેી બેઠક/અપોઈનટમેનટમાં જવું ન જોઈએ. તેમણે 
સેલફ-આઈસોલેટ કરવું જોઈએ અને તેમનો પહેલો કે બીજો 
ડોઝ લેવા માટ ે12 અઠવાડડ્યાની રાહ જોવી જોઈએ. જ ે
બાળકો પર વધારે જોખમ રહે્ું હો્ય, તેમણે ટસેટનું પોચઝડટવ 
પડરણામ આવ્ા પછી રસી લેતાં પહેલાં 4 અઠવાડડ્યાં સુધી 
રાહ જોવી જોઈએ.

સકકૂલમાં જ ેટદવસે રસી આપવામાં આવતી હો્ય તે ટદવસે 
મારા બાળકને તે ન મળે તો શું થશે?

12થી 15 વર્સના કોઈ પણ યુવાન લોકોને રસીકરણના 
ડદવસે જો રસી ન મળે, તો તે માટે કૅિ-અપની ગોઠવણો 
કરવામાં આવશે, જનેી ચવગતો રસીકરણની સેવા પૂરી 
પાડનાર તે ્કૂલને આપશે. આમાં ્કૂલનાં બાળકોને રસી 
આપનાર સેવાના પ્ોવાઈડર ્કૂલમાં આવ્ા હો્ય તે ડદવસ 
પછી જ ેબાળકો 12 વર્સનાં થ્યાં હો્ય તેમનો પણ સમાવેશ 
થઈ જા્ય છે.

સકકૂલોમાં રસીકરણ કેવી  
રીતે કામ કર્ે

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people
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રસી આપવામાં આવી રહી હો્ય તે ટદવસે મારા બાળકની 
તબબ્યત સારી ન હો્ય અથવા તેમને કોઈ આરોગ્યની 
બીમારી હો્ય તો શું થશે?

જો કોઈ યુવા વ્સકત તે ડદવસે બીમાર હો્ય, તો તેમને રસી 
આપવી કે નહહ તેનો હનણ્સ્ય ્કૂલનાં બાળકોનું રસીકરણ 
કરતી સેવાના પ્ોવાઈડર લેશે.

જ ેબાળકો તેમની ્કૂલમાં પહેલી રસી લેવાનું ચૂકી ગ્યાં હો્ય 
તેમને બાદમાં રસી આપવાનું ગોઠવવામાં આવશે. આનાથી 
નીિેનાં બાળકોને રસી આપી શકવાની ખાતરી કરવામાં મદદ 
મળશેઃ

• જો તમારં બાળક રસીની બેઠકના ડદવસ પછી 12 વર્સનું 
થતું હો્ય

• તે ડદવસે તમારં બાળક ્કૂલમાં ગેરહાજર હો્ય

• તમારા બાળકને તાજતેરમાં કોચવડ-19નો િેપ લાગેલ હો્ય

• રસી લેવી કે નહહ તે માટ ેતમારો ચવિાર બદલો અથવા 
તેનો હનણ્સ્ય લેવામાં તમને થોડો વધારે સમ્ય જોઈતો હો્ય

વ્સકતગત યુવાન લોકો માટ ેરસીની ્યોગ્યતા ચવશેના તમામ 
પ્શ્ો ્કૂલનાં બાળકોનું રસીકરણ કરતી સેવાના જ ેપ્ોવાઈડર 
રસીઓ આપી રહ્ાં હો્ય તેમને પૂછવા જોઈએ, જઓે આ 
કૅિ-અપની બેઠકો ચવશેની માહહતી પણ તમને આપી શકશે. 

મારા બાળકને ઘરે રાખીને શશક્ષણ 
આપવામાં આવે છે, અને તે સકકૂલે જતું 
નથી, શું તેમને આ પ્ોગ્ામના ભાગરૂપે રસી 
આપવામાં આવશે?
લા્યક ઉંમરનાં તમામ યુવાન લોકો, જ ે્કૂલમાં હાજરી ન 
આપતાં હો્ય, દાખલા તરીકે, જઓે ઘરે રહીને ભણતાં હો 
કે સુરસક્ષત રહેઠાણમાં રહેતાં હો્ય, તેમને રસી આપવામાં 
આવવી જોઈએ. ્કૂલનાં બાળકોનું રસીકરણ કરતી સેવાના 
પ્ોવાઈડર પાસે આ યુવાન લોકોને રસી આપવા માટનેી 
્યોજનાઓ હશે. 

મારં બાળક 12 વર્ષથી મોટંુ છે, પણ તે 
વધુ અભ્યાસની કોલેજમાં છે, સકકૂલમાં 
નનહ, શું તેમને આ પ્ોગ્ામના ભાગરૂપે રસી 
આપવામાં આવશે?
હા. લા્યક બનતી ઉંમરનાં જૂથનાં તમામ બાળકો, જઓે 
્કૂલમાં ન જતાં હો્ય તેમને રસી આપવામાં આવવી જોઈએ. 
્કૂલનાં બાળકોનું રસીકરણ કરતી સેવાના પ્ોવાઈડર પાસે આ 
બાળકોને રસી આપવાની ્યોજનાઓ હશે.

મારં બાળક ખાસ પ્કારની સકકૂલમાં જા્ય 
છે, શું તેમને આ પ્ોગ્ામના ભાગરૂપે રસી 
આપવામાં આવશે?
હા. ્કૂલનાં બાળકોનું રસીકરણ કરતી સેવાના પ્ોવાઈડરોને 
ખાસ પ્કારની ્કૂલોમાં જતાં બાળકોને રસી આપવાનું કામ 
સોંપવામાં આવું છે.

શું 12થી 15 વર્ષનું બાળક કોનવડ-19 
વૉક-ઈન સ્થળે જઈને રસી લઈ શકે, જો 
આ જલદી થઈ જતું હો્ય તો? 
હા, આ ઉંમરનાં લોકો નેશનલ બુકકંગ સેવા (National 
Booking Service)નો ઉપ્યોગ 
કરી શકે છે અથવા 119 પર કોલ 
કરી શકે અને તેઓ વૉક-ઈન 
સેનટરોમાં પણ જઈ શકે છે.
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મંજકૂ રી આપવાની પ્ટરિ્યા કેવી રીતે કામ કરે 
છે?
તમામ માતાચપતાઓ અથવા જમેના પર માતા કે ચપતા 
તરીકેની જવાબદારી હો્ય તે લોકોને મંજૂરી માટ ેપૂછવામાં 
આવશે, અને સામાન્ય રીતે તેઓ તેમનાં બાળકોની સાથે 
મળીને સંયુકતપણે આ હનણ્સ્ય લેશે. માહહતી પચત્રકા (રસી 
મેળવનાર તરીકે) બાળકને ઉદે્શીને લખવામાં આવી છે અને 
રસી લેવા ચવશેના હનણ્સ્યની તેમનાં માતાચપતા સાથે િિા્સ 
કરવાનું તેમને પ્ોતસાહન આપવામાં આવું છે.

સેકનડરી ્કૂલોમાં, કેટલાંક યુવાન લોકો તેમની પોતાની જાતે 
મંજૂરી આપવા પૂરતાં પડરપકવ હોઈ શકે છે. આવું ક્યારેક 
થા્ય છે જ્ારે માતાચપતાએ મંજૂરી માટનેું ફોમ્સ પાછંુ ન 
મોકલાવું હો્ય પણ જ ેડદવસે રસી આપવામાં આવી રહી 
હો્ય તે ડદવસે બાળક પોતે રસી લેવા માગતું હો્ય. માતાચપતા 
પાસેથી મૌસખક મંજૂરી લેવા માટ ેતેમનો સંપક્ડ  કરવાના તમામ 
પ્્યતનો કરવામાં આવશે.

આ એક સારી રીતે સ્ાચપત થ્યેલ પ્ડક્ર્યા છે, જનેા ચવશે તમે 
્કૂલમાં અપાતી બીર્ રસીકરણના કા્ય્સક્રમ ઉપરથી વાકેફ 
હશો.

કોઈ યુવાન વ્યક્ત પોતાની જાતે મંજકૂ રી 
આપી શકે કે નનહ તેનો નનણ્ષ્ય કોણ લે છે?
સેકનડરી ્કૂલોમાં, કેટલાંક યુવાન લોકો તેમની પોતાની જાતે 
મંજૂરી આપવા પૂરતાં પડરપકવ હશે. ્કૂલ રસીકરણ ટીમના 
આરોગ્ય સંભાળના વ્વસાચ્યકો તે યુવાન વ્સકત સાથે 
વાત કરશે અને માતાચપતાનો સંપક્ડ  કરવાના તમામ પ્્યાસ 
કરશે. આ વ્વસાચ્યકો યુવાન લોકોના રસીકરણના હનષણાત 
હો્ય છે અને તે યુવા વ્સકત ્વ-મંજૂરી આપવા માટનેી 
પૂરતી સમજણ ધરાવે છે કે નહહ તેની આકારણી કરવા 
માટ ેજવાબદાર રહેશે (આને 'ચગચલક કોમપીટનસ' Gillick 
competence કહેવા્ય છે).

આ એક સારી રીતે સ્ાચપત થ્ેયલ પ્ડક્ર્યા છે, જનેા ચવશે તમે 
્કૂલમા ંઅપાતી બીર્ રસીકરણના કા્ય્સક્રમ ઉપરથી વાકેફ હશો.

તમ ેGillick competence સહહત મંજૂરી આપવા ચવશે 
વધારે માહહતી માટ ેરસીકરણ માટનેી લીલા રંગની પુસ ત્કા 
(Green book of immunisation) વાંિી શકો છો –  
www.gov.uk/government/publications/
consent-the-green-book-chapter-2.

પોતાના બાળકનું રસીકરણ કરાવવાનો 
માતાનપતા ઈનકાર કરી શકે?
હા. આ રસી લેવાનું ફરજજ્યાત નથી. રસી માટનેી મંજૂરી 
માતાચપતા પાસેથી માગવામાં આવશે. યુવાન વ્સકત પોતે 
રસી લેવા ઈચછતાં હોવાનું જણાવે અને તેઓ પોતે તે માટ ે
માહહતીસભર મંજૂરી આપવાની ક્ષમતા પણ ધરાવતાં હોઈ 
શકે. માતાચપતાને તેમનાં બાળકો સાથે પહેલેથી વાતિીત 
કરવા પ્ોતસાહહત કરવાં જોઈએ જથેી રસીકરણની બેઠક થતાં 
પહેલાં જ તેમની વચિે મંજૂરી ઉપર સહમતી થ્યેલી હો્ય.

જો મંજકૂ રી નનહ મળી હો્ય, અને યુવાન વ્યકનત શગશલક 
કોમપીટનટ (Gillick competent) નનહ હો્ય અથવા 
રસી લેવા નનહ માગતા હો્ય, તો રસીકરણ કરવામાં નનહ 
આવે.

જો માતા કે નપતાએ મંજકૂ રી ન આપી હો્ય, 
પણ યુવાન વ્યક્ત રસી લેવા માગતા હો્ય, 
તો શું થશે?
સૂિવવામાં આવેલ પ્ડક્ર્યામાં, જમે કે રસીકરણમાં શું 
સંકળા્યે્ું છે તેની જ ેયુવાન વ્સકતને પૂરેપૂરી સમજણ 
હો્ય, તેઓ કાનૂની રીતે મંજૂરી આપી શકે છે. આ 'ચગચલક 
કોમપીટનસ' તરીકે ઓળખા્ય છે. 

જો માતા કે ચપતા તરફથી કોઈ મંજૂરી નહહ મળેલી હો્ય, પરંતુ 
યુવાન વ્સકત પોતે રસી લેવા માગતી હો્ય અને તેઓ ચગચલક 
કોમપીટનટ હોવાનું આરોગ્ય સંભાળ વ્વસાચ્યકનું માનવું હો્ય, 
તો તે યુવાન વ્સકતને રસી આપી શકા્ય છે. 

આ ડક્સામાં, ્કૂલનાં બાળકોનું રસીકરણ કરતી સેવાના 
પ્ોવાઈડર માતા કે ચપતાનો સંપક્ડ  કરવાના, માતાચપતા અને 
યુવાન વ્સકત વચિે સહમતી કરાવવાના તમામ પ્્યાસ કરશે. 
જો કે, માતા કે ચપતા ચગચલક કોમપીટનટ યુવા વ્સકતનો હનણ્સ્ય 
ઉથલાવી શકે નહહ.

તમે Gillick competence સહહત મંજૂરી આપવા ચવશે 
વધારે માહહતી માટ ેરસીકરણ માટનેી લીલા રંગની પુસ ત્કા 
(Green book of immunisation) વાંિી શકો છો –  
www.gov.uk/government/publications/
consent-the-green-book-chapter-2.

http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
http://www.gov.uk/government/publications/consent-the-green-book-chapter-2
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મારા બાળકને એલર્્ષ ઓ છે, તેઓ રસી 
લઈ શકશે?
રસી ન લઈ શકે તેવાં બહુ ઓછાં બાળકો છે. 

રસીકરણ કરતાં પહેલાં તમામ લોકોને એક પચત્રકા આપવામાં 
આવશે, જમેાં રસી ચવશેની સુરક્ષાની માહહતી આપેલી હશે. 
આમાં એવી કોઈ પણ આરોગ્યની બીમારીઓ જનેા લીધે 
યુવાન વ્સકત રસી ન લઈ શકે તેના ઉપરની વધુ ચવગતવાર 
માહહતીની ચલનક પણ આપેલી હશે. Pfizer રસીઓ 
મેળવનારાં યુ.કે.નાં લોકો માટનેી માહહતી તમે અહીંથી વાંિી 
શકો છોઃ

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
productinformation

તમામ યુવાન લોકો અને તેમનાં માતાચપતાઓ કે કેરરોને જો 
એલર્્સ ઓ અને COVID-19 રસીકરણ ચવશે ચિંતા હો્ય તો 
તેમણે તેમના ર્.પી.કે હનષણાત સાથે સલાહમસલત કરવી 
જોઈએ.

મેં સાંભળું છે કે રસીથી અનન્યનમત 
માશસકસ્તાવ કે અણધા્યયો ર્તસ્તાવ 
થા્ય છે? 
માસસકસ્તાવ (ચપડરઅડ)ની તકલીફો અત્યંત સાધારણ છે 
અને તે તણાવ તેમજ ટંૂકા સમ્યની બીમારીઓ સહહતના 
અનેક પ્કારનાં પડરબળોને કારણે થઈ શકે છે. કેટલાંક લોકોએ 
જણાવું છે કે રસી લીધા પછીના મહહનામાં થોડા સમ્ય માટ ે
તેમના ચપડરઅડમાં ગરબડ થઈ હતી, પરંતુ તે રસીને કારણે 
થયું હોવાના કોઈ પુરાવા નથી. 

શું રસીથી પ્જનનક્ષમતા પર અસર થઈ 
શકે?
પુરૂરો કે સ્તીઓમાં COVID-19 રસીઓને કારણે 
પ્જનનક્ષમતા પર અસર થઈ હોવાના કોઈ પુરાવા નથી. 
સરિડટશ ફરટંચલટી સોસા્યટી (British Fertility Society) 
ની વેબસાઈટ ઉપર કેટલીક ઉપ્યોગી માહહતી આપેલી છે.

રસીમાં આલકોહોલ હો્ય છે? 
Pfizer COVID-19 રસીમાં જરા પણ આલકોહોલ હોતો 
નથી, જ ેયુવાન લોકો માટ ેભલામણ કરા્યેલ રસી છે. 

COVID-19 રસીમાં પ્ાણીજન્ય પદાથયો 
હો્ય છે? 
MHRA એ િોક્કસ કયુું છે કે રસીઓમાં પ્ાણીજન્ય હો્ય 
તેવા કોઈ પદાથવો નથી. તમામ પદાથવોની ્યાદી MHRA ની 
વેબસાઈટ પરની આરોગ્ય સંભાળની માહહતીમાં પ્કાસશત 
કરેલ છે.

આ ચવડડ્યો વધુ માહહતી પૂરી પાડ ેછેઃ 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1387368497517236234

જ ેયુવાન લોકો વીગન/શાકાહાર પસંદ, 
મુસલમાન કે જ્ુઈશ હો્ય તેમના માટે આ 
રસી ્યોગ્ય છે?
Pfizer રસીમાં કોઈ પ્કારનો માંસાહારી પદાથ્સ, પ્ાણીજન્ય 
પદાથવો કે કોઈ ઇંડાં હોતાં નથી.

સરિડટશ ઈ્લાચમક મેડડકલ અસોસસએશ (British Islamic 
Medical Association)ને એક ઉપ્યોગી માગ્સદરશંકા 
બનાવી છે, જ ેઅહીંથી મેળવી શકા્ય છે https://
britishima.org/operation-vaccination/hub/.

રસીમાં COVID-19 હો્ય છે?
ના, રસીમાં કોઈ ર્વંત વાઈરસ હોતા નથી.

સામાનર  
પ્રશ્ો

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/productinformation
https://www.britishfertilitysociety.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/Covid19-Vaccines-FAQ-2.1.pdf
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1387368497517236234
https://twitter.com/DHSCgovuk/status/1387368497517236234


7

માતાપિતા માટે માર્ગદર્શિકા બાળકો તેમજ યુવાન લોકો માટે કોરોનાવાઈરસ (કોપવડ-19) રસીકરણનો કાર્ગક્રમ

જો તમને રસી ચવશે કોઈ પ્શ્ો હો્ય, તો કૃપા કરીને ્કૂલ 
રસીકરણ સેવા પૂરી પાડનાર સાથે વાત કરો. તેમના સંપક્ડ ની 
ચવગતો તમને માહહતી અને મંજૂરી માટનેા ફોમ્સ સાથે મળશે. 

જો તમે આ હનણ્સ્ય કે COVID-19ને કારણે અચતશ્ય 
ભાવનાશીલતા કે તનાવ અનુભવતાં હો, તો કૃપા કરીને 
અહીંથી સહા્યતા મેળવો www.nhs.uk/mental-
health/nhs-voluntary-charity-services/
charity-and-voluntary-services/get-help-
from-mental-health-helplines.

12થી 15 વર્સનાં માટ ેCOVID-19 રસી, તે કેવી રીતે કામ 
કરે છે અને કોચવડ-19 રસીકરણ પછી શું અપેક્ષા રાખવી 
તે ચવશે માતાચપતાઓ અને બાળકો વચિે વાતિીત કરવા 
માટનેી વધારાની માહહતી, નીિેની ચલનક પરથી ઉપલબધ છેઃ 
COVID-19 vaccination: resources for children 
and yound people - GOV.UK (www.gov.uk). 

વધુ માવિતી

http://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/charity-and-voluntary-services/get-help-from-mental-health-helplines
http://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/charity-and-voluntary-services/get-help-from-mental-health-helplines
http://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/charity-and-voluntary-services/get-help-from-mental-health-helplines
http://www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-charity-services/charity-and-voluntary-services/get-help-from-mental-health-helplines
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-resources-for-children-and-young-people
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