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મન ેપહલેથેી જ કોવિડ-19 થઈ ગર્ો છે. શયં તો પણ માર ેરસી લિેી જરૂરી છે? 

હા. અગાઉના ચેપથી પ્રવતરક્ષા લાંબા સમર્ સયધી ટકી ન પણ શકે. ફરીથી કોવિડ-19 થિાની 

શક્ર્તા છે. િધય સારા રક્ષણ માટે રસીના બે ડોઝ મેળિો. 

 

કઈ રસી િધય સારી છે? 

હેલ્થ કેનેડા દ્િારા મંજૂર કરેલ તમામ કોવિડ-19 રસી કોવિડ-19 થી ગંભીર બીમારીને અટકાિે 

છે.  

 

શય ંmRNA રસીઓ વિવનમર્ કરી શકાર્ તિેી છે? 

બે mRNA રસીઓ (Moderna અને Pfizer) સમાન ટેકનોલોજીનો ઉપર્ોગ કરે છે, અને 

રસીઓનયં વમશ્રણ કરિયં સલામત છે. બહેતર અને લાંબા સમર્ સયધીના રક્ષણ માટે બે ડોઝ મેળિિા 

માટે મહત્િપૂણણ છે.   

 

જો મન ેસ્િર્પં્રવતરક્ષા વસ્થવત અન/ેઅથિા અન્ર્ સ્િાસ્્ર્ સમસ્ર્ાઓ હોર્ તો શય ંરસી લિેી 

સલામત છે? 

હા. હૃદર્ રોગ, અસ્થમા, ડાર્ાવબટીસ, સંવધિા, કેન્સર અને પ્રત્ર્ારોપણ જેિી વિવિધ આરોગ્ર્ની 

વસ્થવત ધરાિતા લોકોને લાખો કોવિડ -19 રસીના ડોઝ આપિામાં આવ્ર્ા છે. રસીકરણ કોવિડ-

19 થી ગંભીર બીમારી સામ ેરક્ષણ આપશે. જો તમે પ્રશ્નો હોર્ તો તમારા આરોગ્ર્ સંભાળ 

પ્રદાતા સાથે િાત કરો.  

શય ંએલર્જી ધરાિતા લોકો માટ ેરસી સલામત છે? 

કોવિડ -19 રસીમાં ઇંડા, વજલેટીન, વપ્રઝિેટટવ્સ અથિા એવન્ટબાર્ોટટક્સ શામેલ નથી. રસી તમારા 

માટે સલામત છે તેની ખાતરી કરિા માટે આરોગ્ર્ સંભાળ પ્રદાતા તમારી સાથે રસીના ઘટકોની 

સમીક્ષા કરશે. રસીકરણ પછી, તમને કોઈ પ્રવતટિર્ાઓ માટે ઓછામાં ઓછી 15 વમવનટ માટે 

તમારી દેખરેખ રાખિામાં આિશે. કોઈપણ પ્રવતટિર્ાઓની તરત જ સારિાર કરી શકાર્ છે. 
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શય ંરસીની કોઈ આડઅસરો છે? 

કેટલાક લોકોને માથાનો દયખાિો, તાિ, ઠંડી અથિા ઈન્જેક્શન સાઇટ પર પીડા જેિી હળિી 

આડઅસરો થઈ શકે છે. બીજા ડોઝ પછી આડઅસરો િધય સામાન્ર્ છે. પ્રવતટિર્ાઓ 1 થી 3 

ટદિસ સયધી રહી શકે છે. રસીકરણ પછી લક્ષણોથી રાહત મેળિિા માટે તમે ઓિર-ધ-કાઉન્ટર 

દિાઓ લઈ શકો છો. 

જો હય  ંડ્રગ્સ ક ેદારૂનય ંસિેન કરતો/કરતી હોઉં તો રસી મળેિિી સલામત છે?  

હા. જો તમ ેડ્રગ્સ કે દારૂનયં સિેન કરતાં હોિ તો પણ રસી લેિી સલામત છે.  

 

બ ેડોઝ પ્રાપ્ત કર્ાણ પછી, શય ંહય  ં"સામાન્ર્" પ્રિવૃિઓ પર પરત ફરી શકય ંછય ં? 

કોવિડ-19 ની રસીના બીજા ડોઝના 2 અઠિાટડર્ા પછી લોકોને સંપૂણણપણે રસીકૃત થર્ેલ ગણિામાં 

આિે છે. જર્ાં સયધી િધય લોકોને સંપૂણણપણે રસી આપિામાં ન આિે ત્ર્ાં સયધી, અન્ર્ લોકોથી 

ઓછામાં ઓછા 2 મીટરનયં અંતર જાળિિાનયં ચાલય રાખો, ઇન્ડોર જાહેર સ્થળોએ અથિા બહારના 

સ્થળોએ જર્ારે તમ ેતમારં અંતર જાળિી ન શકતા હોિ ત્ર્ારે માસ્ક પહેરો અને તમારા હાથ ધોતા 

રહો.  

રસી મળેિિાના ફાર્દા શયં છે? 

જેમ જેમ િધય લોકોને રસી આપિામાં આિે છે તેમ, કોવિડ-19 ના કેસોમાં ઘટાડો થાર્ છે, તેથી 

કેટલાક જાહેર આરોગ્ર્ પ્રવતબંધો ઉઠાિી શકાર્ છે અને વ્ર્િસાર્ો ફરીથી ખોલી શકાર્ છે. આનો અથણ 

એ થાર્ ક ેઆપણે તમામ આનંદદાર્ક પ્રિૃવિઓ પર પરત ફરી શકીએ છીએ જેમાં શામેલ છે: 

o મનની શાંવત સાથે સંિેદનશીલ પટરિારના સભ્ર્ો અથિા વમત્રોની મયલાકાત લેિી 

o મયસાફરી કરિી 

o કલા, મનોરંજન અથિા રમતગમતની ઘટનાઓમાં ભાગ લેિો 

રસી મેળિિાથી આપણી આરોગ્ર્ સંભાળ વસસ્ટમ પર તાણ પણ ઘટે છે જેથી શસ્ત્રટિર્ાઓ અને 

અન્ર્ સારિારો ફરી શરૂ કરી શકાર્.  

િધય માવહતી માટે toronto.ca/COVID19 ની મયલાકાત લો અથિા આ નંબર પર ટોરોન્ટો પવલલક હેલ્થને કોલ કરો 

416-338-7600. 

http://www.toronto.ca/COVID19



