
 
 

 

કોવિડ-19 િેક્સીન્સ - 5 થી 11 િર્ષની િયના બાળકો 
12 મે, 2022 

બાળકો અને કોવિડ -19 

કોવિડ-19 એ િાયરલ ચેપ છે જ ેમુખ્યત્િે ફેફસાાંને અસર કર ેછે. કોવિડ-19 ધરાિતાાં મોટાભાગનાાં બાળકોમાાં હળિાાં તબીબી 

લક્ષણો જોિા મળે છે. કેટલાાંક બાળકો ખૂબ જ બીમાર પડી શકે છે અને તેમને હોવપપટલમાાં દાખલ કરિાની જરૂર પડી શકે છે 

અથિા લાાંબા સમય સુધી રહેનારાાં તબીબી લક્ષણો રહે છે જમેાાં થાક અનુભિિો, શ્વાસ લેિામાાં તકલીફ, ધ્યાન કેવરિત કરિામાાં 

મુશ્કેલી અથિા પનાયુઓમાાં દુખાિા સવહતનો સમાિશે થાય છે. 

િેક્સીન બાળકોને કોવિડ-19 િેવરએરટની ગાંભીર બીમારીથી રક્ષણ આપે છે. જટેલા િધ ુબાળકોને િેક્સીન આપિામાાં આિશે, 

તેટલી સુરવક્ષત શાળા, રમતગમત અને અરય પ્રિૃવિઓ થશે. 

બાળકો માટે કોવિડ-19 િેક્સીન્સ  

િેક્સીન આપિાના સમયે બાળકોની ઉાંમર 5 િર્ષ કે તેથી િધુ અિશ્ય હોિી જ જોઈએ. હેલ્થ કેનેડાએ બાળકો માટે માંજૂર કરલેી 

mRNA િેક્સીન Pediatric Pfizer-BioNTech (5-11 િર્ષ માટે) અને Moderna Spikevax (6-11 િર્ષ માટે) છે. 

બાળકો માટે mRNA િેક્સીન્સ છે: 

• સલામત અને અસરકારક, જમેાાં એલજી, અપથમા, ડાયાવબટીસ અથિા નબળી રોગપ્રવતકારક શવિ જિેી પિાપ્ય વપથવત 

ધરાિતા બાળકો માટેનો સમાિશે થાય છે.  

• વિશ્વભરમાાં આપિામાાં આિતા પીવડયાવટિક ફાઈઝર િેક્સીનના લાખો ડોઝનુાં કાળજીપિૂષક વનરીક્ષણ કરિામાાં આિે છે. 

• 12 અને તેથી િધુ ઉાંમરના લોકો માટે હોય તે કરતાાં નાનો ડોઝ. 
 

Pediatric Pfizer-BioNTech આ િય જૂથમાાં પસાંદગીની િેક્સીન છે. ખૂબ જ નબળી રોગપ્રવતકારક શવિ ધરાિતા બાળક 

માટે, Moderna િેક્સીન ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિી શકે છે.  

િેક્સીન કેિી રીતે કામ કર ેછે 
• mRNA િેક્સીરસ આપણી રોગપ્રવતકારક શવિને એવરટબોડીઝ બનાિિાનુાં શીખિે છે જ ેઆપણને કોવિડ-19 થી રક્ષણ 

આપે છે. 

• િેક્સીરસમાાં કોવિડ-19 િાયરસ હોતો નથી, તેથી તમારા બાળકને િેક્સીનથી ચપે લાગી શકતો નથી. 

• દરકે િેક્સીનના ડોઝ પછી સરુક્ષા તૈયાર કરિામાાં ઓછામાાં ઓછાાં બે અઠિાવડયાાં લાગે છે. 

• સાંપણૂષ સુરક્ષા માટે િેક્સીનના બે ડોઝ જરૂરી છે. જ ેબાળકોની રોગપ્રવતકારક શવિ ખૂબ નબળી હોય તેમને ત્રણ ડોઝ લેિા 

જોઈએ. 

• ડોઝ િચ્ચેનો ભલામણ કરલે સમય આઠ અઠિાવડયાાં છે. 



 

િેક્સીનના ઘટકો અને એલર્જી 

mRNA િેક્સીરસમાાં વલવપડ (ચરબી), ક્ષાર, શકષરા અને પ્રવતરોધક હોય છે. તેમાાં ઇાં ડા, વજલેટીન (ડુક્કરનુાં માાંસ), ગ્લુટન, લેટેક્ષ, 

વપ્રઝિવેટવ્સ, એવરટબાયોવટક્સ અથિા એલ્યવુમવનયમ હોતુાં નથી. આ િેક્સીરસ ખોરાક, દિા અથિા પયાષિરણીય એલજી ધરાિતા 

બાળકો માટે સલામત છે. જો તમારા બાળકને પોવલવથવલન ગ્લાયકોલ (PEG) થી એલજી હોય તો આરોગ્ય સાંભાળ કાયષકર સાથે 

િાત કરો. ગાંભીર પ્રવતવિયાઓ (એનાવફલેવક્સસ) સવહત એલજીક પ્રવતવિયાઓ ક્યારકે જ થાય છે. એલજીક પ્રવતવિયાઓની 

સારિાર કરી શકાય છે અને તે સામારય રીતે હાંગામી હોય છે. જો તમારા બાળકને શ્વાસ લેિામાાં તકલીફ હોય, અથિા ચહેરા અને 

ગળામાાં વશળસ અથિા સોજો આિે તો તબીબી સહાય મળેિો.  

આડ અસરો અને ર્જોખમો 

બાળકોમાાં આડઅસરો યુિાનો અને પુખ્ત િયના લોકોમાાં હોય તેિી સમાન હોય છે. તે સામારય રીતે હળિી હોય છે, અને એકથી 

ત્રણ વદિસ સુધી રહે છે. આડ અસરોનો સામારય રીતે અથષ એિો થાય છે કે િેક્સીન કામ કરી રહી છે. 

સામારય આડઅસરોમાાં નીચનેાનો સમાિશે થાય છે: 

• જ્ાાં િેક્સીન આપિામાાં આિી હોય ત્યાાં લાલાશ, સોજો   અથિા દુખાિો 

• માથાનો દુખાિો 

• થાક લાગે  

• સાાંધામાાં દુખાિો અન/ેઅથિા પનાયુઓમાાં દુખાિો 

• શરદી અને/અથિા તાિ 

• ઉબકા અને/અથિા ઉલ્ટી 

જો તમારા બાળકને ખૂબ તાિ (40 °C થી િધુ) હોય અથિા િેક્સીન લીધા પછી ત્રણ વદિસથી િધુ સમય સુધી રહેતી આડઅસર 

હોય તો તબીબી સહાય મેળિો. 

માયોકાવડષવટસ અને પેરીકાવડષવટસ 
માયોકાવડષ વટસ અને પેરીકાવડષવટસ (હૃદયની બળતરાના પ્રકાર) કોવિડ-19 ચપે પછી થઈ શકે છે અને તે ગાંભીર હોઈ શકે છે. કોઇક 

વકપસામાાં, તે િેક્સીન લીધા પછી થઈ શકે છે પરાંતુ તે હળિા હોય છે અને સામારય રીતે થોડા વદિસોમાાં સારાં  થઈ જાય છે. જો 

તમારા બાળકને િેક્સીન લીધા પછીનાાં થોડાાં અઠિાવડયાાંમાાં છાતીમાાં દુખાિો, શ્વાસ લેિામાાં તકલીફ અથિા હૃદયના ધબકારા 

ઝડપી થાય તો તબીબી સહાય મેળિો. િેક્સીન લેિાની હજુ પણ ભલામણ કરિામાાં આિે છે કારણ કે તેના ફાયદા કોઈપણ જોખમ 

કરતાાં િધાર ેછે.  

િેક્સીન મેળિિા માટે રાહ રુ્જઓ 

• તાિ અથિા કોવિડ-19 નાાં કોઈપણ લક્ષણો ધરાિતાાં બાળકોને જ્ાાં સુધી તેઓને સારાં  ન લાગે ત્યાાં સુધી રાહ જોિી જોઈએ. 

કોવિડ-19 થયા પછી િેક્સીન ક્યાર ેલેિી તે વિશે જાણો. 

• જ ેબાળકોને પિયાં-અલગતા જરૂરી હોય, તેમની અલગતાનો સમયગાળો પરૂો થાય ત્યાાં સુધી રાહ જોિી જોઈએ. 

આરોગ્ય સંભાળ કાયષકરની સલાહ લો ર્જો તમારં બાળક: 

• એિી દિાઓ લેતુાં હોય જ ેતેમની રોગપ્રવતકારક શવિને નબળી પાડતી હોય - તમે તેની દિાઓ સાથે િેક્સીન લેિાનો સમય 

માાંગી શકો છો. 

• કોવિડ-19 િેક્સીનનો પ્રથમ ડોઝ લીધાના ચાર કલાક પછી તેને એલજીક પ્રવતવિયા થઈ હોય. 

• િેક્સીનના કોઈપણ ઘટકો માટે ગાંભીર એલજી હોય. 

• મલ્ટીવસપટમ ઇર્ લેમેટરી વસરડિ ોમ (MIS-C) હતો. 

િેક્સીન લેિા માટે સુમાવહતગાર સંમવત 

• માતા-વપતા/િાલીઓએ 5થી 11 િર્ષના બાળકને િકે્સીન અપાિિા માટે તેમની સાંમવત જરૂરી છે. 

િધુ માવહતી માટે: તમારા આરોગ્ય સાંભાળ કાયષકર સાથે િાત કરો અને toronto.ca/COVID19 ની મુલાકાત લો 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-vaccine-eligibility-doses/?accordion=previous-covid-19-infection
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_consent_form_youth.pdf

