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સપ્ટેમ્બર 30, 2021 ના રોજ અપડેટ કર્યું 

COVID-19 ના જોખમો  

COVID-19 એક વાઇરલ ચેપ છે જે મયખ્ર્ત્વ ેફેફસાન ેઅસર કર ેછે. વદૃ્ધો અને સ્વાસ્્ર્ વવષર્ક વબમારી ધરાવતા લોકોમાાં COVID-19 થી વબમાર 

પડવાની સાંભાવના વધાર ેછે. તે ફફેસા, હૃદર્ અન ેમગજને નયકસાન પહોંચાડી શક ેછે. લાાંબા-ગાળાના લક્ષણોમાાં થાક લાગવો, શ્વાસ લેવામાાં મયશ્કેલી 

પડવી, કોઈ બાબત પર ધ્ર્ાન એકાગ્ર કરવામાાં મયશ્કેલી, સ્નાર્યનો દય:ખાવોનો સમાવેશ થઈ શક ેછે.  

COVID-19  સતત નવા વેરરઅન્ટમાાં બદલાતો રહે છે. કટેલાક વેરરઅન્ટ ઝડપથી ફેલાઈ શક ેછે અન ેલોકોને વબમાર પાડી શક ેછે.   

રસી કવેી રીત ેઅસર કર ેછે 

COVID-19 રસી આપણા શરીરને એવા એવન્ટબોડીઝ બનાવવા માટે કહ ેછે જે COVID-19 વાઇરસથી આપણાં રક્ષણ કરે છે. કનેેડામાાં માંજૂરી 

આપવામાાં આવેલ ત્રણ રસીઓના બે ડોઝ લેવા જરૂરી છે. Janssen (Johnson & Johnson) રસીનો માત્ર એક ડોઝ લેવો જરૂરી છે. આ રસીમાાં 

COVID-19 વાઇરસ નથી અને તેનાથી આપણન ેCOVID-19 થતો નથી. 

રસીના ફાર્દા 

કેનેડામાાં માંજૂરી અપારે્લ COVID-19 રસી 12 થી 18 વષષ અન ેતેનાથી વધય વર્ના લોકો માટ ેછે, જેમાાં સગભાષ અથવા સ્તનપાન કરાવતી મવહલાઓ 

અન ેતબીબી વબમારી ધરાવતા લોકોનો પણ સમાવેશ થાર્ છે.  આ રસીઓ લોકોનયાં ચપે લાગવાથી રક્ષણ કર ેછે અને  COVID-19 ફેલાતો અટકાવ ેછે. 

તે COVID-19 માાંથી ઉદભવતી ગાંભીર વબમારીઓ સામ ેપણ રક્ષણ કરે છે. રસી લીધા પછી તનેાથી સયરવક્ષત થવામાાં ઓછામાાં ઓછો બે અઠવારડર્ાનો 

સમર્ લાગ ેછે. જે રસીમાાં બ ેડોઝની જરૂર પડે છે એમાાં બીજા ડોઝ પછી સાંપૂણષ સયરક્ષા પ્રાપ્ત કરતા 1 થી 2 અઠવારડર્ાનો સમર્ લાગે છે.  

બધી જ રસીઓ હૃદર્રોગ અથવા ફેફસાની વબમારી, ડાર્ાવબટીસ અથવા હાઇ બ્લડ પ્રેસર જેવી વબમારીઓ ધરાવતા લોકો માટ ેસલામત છે.  વબમારી 

અથવા સારવારને કારણે જેમની રોગપ્રવતકારક શવતત એની મેળે પાછી આવી રહી છે અથવા રોગપ્રવતકારક શવતત નબળી છે તવેા લોકો માટ ેપણ ત ે

સલામત છો, જો ક ેજે લોકો આ વબમારીઓ ધરાવે છે તેમના પર કદાચ સારી રીતે અસર કરી શકે નહીં.  

રસી લીધા પછી પણ તમન ે COVID-19 નો ચપે લાગે એવી શતર્તા બહય ઓછી છે.  જર્ાાં સયધી વધયને વધય લોકોન ેરસી આપવામાાં ન આવે ત્ર્ાાં સયધી 

જાહેર સ્વાસ્્ર્ પગલાાંઓનયાં પાલન કરવયાં મહત્ત્વપણૂષ છે. કેટલા સમર્ સયધી આ રસીઓ આપણાં રક્ષણ કરશે એ અાંગ ેહાલમાાં બહય ઓછી માવહતી છે.  

ભવવષ્ર્માાં બૂસ્ટર ડોઝની પણ જરૂર પડી શકે છે. 

રસીના ઘટકો અન ેએલર્જી 

આ રસીમાાં વલવપડ્સ (ચરબી), સૉલ્ટ્સ (મીઠયાં), સયગર (સકષરા) અન ેબફસષ સમાવવષ્ટ છે. તમેાાં ઈંડા, વજલેરટન (પોકષ), ગ્લયટેન, લેટેતસ, વપ્રઝવેરટવ્ઝ, 

એવન્ટબાર્ોરટતસ અથવા એલ્ટર્યવમવનર્મ સમાવવષ્ટ નથી. COVID-19 રસીથી ભાગ્રે્ જ એલર્જી થાર્ છે. આ રસીઓ સયરવક્ષત છે, પછી ભલે તમન ેકોઈ 

ખોરાક, પીણા કે વાતાવરણની એલર્જી કેમ નથી. જો તમન ેપોલીથીલીન ગ્લાર્કોલ, ટ્રોમેથામાઇન ક ેપોલીસોબેટ વગેરનેી એલર્જી હોર્ તો સૌ પ્રથમ 

તમારા સ્વાસ્્ર્ કમી સાથે વાત કરો.   

ગાંભીર પ્રકારના એલર્જષક રરએતશન (એનફાર્લેવતસસ) ભાગ્રે્ જ આવે છે. એલર્જષક રરએતશનની સારવાર કરી શકાર્ છે અને સામાન્ર્ રીતે તે થોડા સમર્ 

માટ ેહોર્ છે. જો તમન ેશ્વાસ લેવામાાં મયશ્કેલી પડતી હોર્ અથવા ચહેરા અને ગળામાાં ફોલ્ટલીઓ થતી હોર્ ક ેસોજો આવતો હોર્ તો તરત તમારા 

તબીબનયાં ધ્ર્ાન દોરો.  

આડઅસરો અન ેજોખમો 

લગભગ 20 ટકા જેટલા લોકોને આડઅસરો થઈ શક ેછે. મોટા ભાગની આડઅસરો હળવીથી મધ્ર્મ હોઈ શક ેછે અને એકથી ત્રણ રદવસ સયધી રહે છે. 

આડઅસરોનો સામાન્ર્ અથષ એવો થાર્ છે ક ેરસી તમારી રોગપ્રવતકારક શવતતને ઉરિપ્ત કરવા માટે કાર્ષ કરી રહી છે.  

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/02/8d59-Fact-Sheet_Novel-Coronavirus.pdf
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સામાન્ર્ આડઅસરોમાાં સમાવેશ થાર્ છે: 

 ઇન્જેતશનની જગ્ર્ાએ લાલાશ, દય:ખાવો, ખયજલી અથવા સોજો આવવો 

 તાવ આવવો 

 માથાનો દય:ખાવો 

 થાક લાગવો 

 સ્નાર્યઓનો દય:ખાવો 

 સાાંધા દય:ખવા 

 ઠાંડી લાગવી 

 ઉબકા અને/અથવા ઉલ્ટટી થવી 

માર્ોકાર્ડષરટસ અન ેપરેરકાર્ડષરટસ: 

 માર્ોકાર્ડષરટસ અને પેરરકાર્ડષરટસ એ હ્રદર્ના જય દા  જય દા ભાગોમાાં થતા દાહ સોજાના પ્રકારો છે. 

 પવબ્લક હલે્ટથ એજન્સી ઑફ કેનેડાને રસી લીધા પછી પયખ્તો અને બાળકોમાાં ઓછી સાંખ્ર્ામાાં રરપો્સષન ેમોનીટરીંગ કર ેછે. આવા પ્રકારના જે 

કેસો આવ્ર્ા હતા એ સાધારણ (માઇલ્ટડ) હતા અન ેદવાથી તેની સારવાર કરવામાાં આવી હતી. 

 જો તમન ેછાતીમાાં દય:ખાવો, હાાંફ ચડવો અથવા રસી લીધા પછી હ્રદર્ના ધબકારા અસામાન્ર્ થવા વગરે ેજણાર્ તો તરત તમારા ડૉતટરનયાં ધ્ર્ાન 

દોરો. 

 આમ છતાાં રસી લેવાની ભલામણ કરવામાાં આવે છે કારણ કે તનેા જોખમો  કરતા ફાર્દા વધાર ેછે. 

વાઇરલ વતેટર રસી (AstraZeneca, COVISHIELD, Janssen) પછી ભાગ્ર્ ેજ જોવા મળતી આડઅસર: 

ભાગ્રે્ જ જોવા મળતા બ્લડ તલો્સ  વાઇરસ્લ વેતટર રસી સાથ ેજોડારે્લ હોઈ શક ેછે.  

 રસી લીધાના 4 થી 28 રદવસ પછી તમન ેઆમાાંથી જો કોઈ લક્ષણો હોર્ તો તબીબી સારવાર મેળવો: શ્વાસ લેવામાાં મયશ્કેલી, છાતીમાાં દય:ખાવો 

અથવા પગમાાં સોજા ચઢવા; નવો અથવા પહેલાનો વકરતો જતો પેડય (પેટ)નો દય:ખાવો, તીવ અથવા વકરતો જતો માથાનો દય:ખાવો, અથવા આાંખ ે

ઝાાંખય દખેાવયાં, ત્વચા પર લાલ ચાાંઠા કે ચકામા થવા (તમે જે જગ્ર્ાએ રસી લીધી છે એ વસવાર્ની જગ્ર્ાએ). 

  

જો આ રસીથી તમન ેગાંભીર રરએતશન આવ્ર્યાં છે અથવા 3 રદવસ પછી રરએતશન એની મેળે દૂર થતયાં નથી, તો તમારા સ્વાસ્્ર્ કમીન ેવાત કરો. રસી 

સલામત બની રહે એ સયવનવશ્ચત કરવા જાહેર સ્વાસ્્ર્ વવભાગ આડઅસરોન ેટ્રેક કરવાનયાં ચાલયાં રાખશે.   

રસી લવેામાાં વવલાંબ 

 

 જો તમન ેતાવ આવતો હોર્ ક ેCOVID – 19 ના અન્ર્ કોઈ લક્ષણો હોર્ તો રસી  લેતા પહેલા તમને જર્ાાં સયધી સારાં ન થઈ જાર્ ત્ર્ાાં સયધી રાહ 

જયઓ. 

 જો તમારો રરપોટષ પોવઝટીવ આવ્ર્ો હોવાના કારણ ેતમને સેલ્ટફ-આઇસોલેટ થવાની સલાહ આપવામાાં આવેલ છે અથવા તમ ેCOVID-19 નો ચેપ 

લાગ્ર્ો છે એવી અન્ર્ કોઈ વ્ર્વતતના સાંપકષમાાં આવ્ર્ા હતા, તો કપૃા કરી રસી લેવા માટેની તમારી તારીખ બદલી જર્ાર ેતમારાં આઇસોલેશન પૂરાં 

થઈ જાર્ એ પછીની કોઈ તારીખે લઈ જાઓ.  

સ્વાસ્્ર્ સારવાર પ્રદાતા સાથ ેપરામશષ કરો 

જો તમન ેઆમાાંથી કાંઈ છે તો રસી લેતા પહેલા તમારા સ્વાસ્્ર્ સારવાર પ્રદાતા અથવા એલર્જષસ્ટ સાથે પરામશષ કરો: 

 તમારી કોઈ દવા ચાલે છે જેના લીધે તમારી રોગપ્રવતકારક શવતત નબળી પડી છે - તમારી દવાઓની સાથે તમારી રસી લેવા તમ ેવધય સમર્ લઈ શકો 

છો  

 COVID-19 રસીનો તમારો પહલેો ડોઝ લીધા પછીના ચાર કલાકની અાંદર તમને એલર્જષક રરએતશન આવ્ર્યાં હતયાં 
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 રસીના કોઈપણ ઘટક તત્ત્વોથી તમને ગાંભીર એલર્જષની સમસ્ર્ા રહેતી હોર્ 

તમારી પોતાની અન ેઅન્ર્ોની સયરક્ષા જાળવવાનયાં ચાલયાં રાખો 

જર્ાાં સયધી વધયને વધય લોકોનયાં રસીકરણ કરવામાાં ન આવ ેત્ર્ાાં સયધી શારીરરક અાંતર જાળવવયાં, માસ્ક પહેરવયાં અન ેજો તમે વબમારો છો તો ઘરમાાં રહવેા જેવા 

જાહેર સ્વાસ્્ર્ના પગલાઓ પાલન કરવાનયાં ચાલયાં રાખો, આનાથી COVID-19 અન ેતે સાંબાંવધત વેરરઅન્્સ સામે તમારાં રક્ષણ કરવામાાં મદદ મળશ.ે 

વધય માવહતી માટ:ે તમારા સ્વાસ્્ર્ સારવાર પ્રદાતા સાથે વાત કરો અથવા toronto.ca/COVID19 ની મયલાકાત કરો.  

સાંસાધન: રસીકરણ અાંગનેી નેશનલ એડવાઇઝરી કવમટી COVID-19 રસીના ઉપર્ોગ અાંગનેી ભલામણો.  

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



