COVID-19 રસી
રસી એટલે શ ુ?ં
રસી એક પ ર્ કારની દવા છે. તે નીડલ અથવા શૉટમાં મળે છે.

જો મારા લક્ષણો થોડા દિ વસો કરતા વધ ુ સમય સ ધુ ી રહે
તો શ ?ું

રસી મ કૂ ાવવાથી તે તમને બીમાર પડતા રોકે છે. અહીંજ દુ ી જુદી માંદગીઓ
અને રોગો માટે જુદા જુદા પ ર્ કારની રસીઓ હોય છે.

તમે રસી મ કૂ ાવો તે પહેલાં જ તમને વાઇરસન ુ ં સંકર્ મણ લાગેલ હોઇ શકે છે.
જો તમારા લક્ષણો એક કે બે દિ વસથી વધારે રહે તો, તમે પડી શકો છો.
તમારે સેલ ફ્ -આઇસોલેટ થઈ જવ ુ ં જોઇએ અને COVID-19 ન ુ ં પરીક્ષણ
કરાવી લેવ ુ ં જોઇએ.

શ ુ ં રસીઓ સલામત છે?

રસી પર્ થમ કોણ મેળવશે?

રસી શ ુ ં કામ કરે છે?

હા. રસીઓ સલામત છે તે સ નુ િ શ ચ્ િ ત કરવા માટે ડૉકટરો અને
વજ
ૈ ઞ્ ાનિ કો સખત મહેનત કરે છે. ફક્ત એવી જ રસીઓ જે સલામત છે
તે જ કૅનડે ામાં ઉપયોગ કરવા માટે માન ય્ થયેલ છે. રસીઓની સલામતીની
અવારનવાર સમીક્ષા કરવામાં આવે છે.

શ ુ ં COVID-19 માટેન ી કોઇ રસી છે?

મેનિ ટોબામાં રસી પ ર્ થમ ડૉકટરો, નર સ્ ો અને અન ય્ આરોગ ય્ -સંભાળ
પ ર્ દાતાઓ મેળવી રહય્ ા છે.
અન ય્ લોકોમાંથ ી કેટલાક એવા લોકો પ ર્ થમ રસી મેળવી રહય્ ા છે જેઓ
ખ બૂ જ માંદા પડી શકે છે. આમાં વ દૃ ધ્ લોકો અને મ ળૂ નિ વાસી લોકોનો
સમાવેશ થાય છે.

હા, COVID-19 માટે નવી રસીઓ છે.

મને રસી ક્યારે મળી શકે છે?

શ ુ ં COVID-19 ની રસીઓ સલામત છે? તેઓને ખ બૂ
જ ઝડપથી બનાવવામાં આવી હતી.

દરેક જણ માટે પરય્ ાપ ત્ પ ર્ માણમાં રસી બનાવવામાં સમય લાગે છે. જુદા
જુદા લોકોને જુદા જુદા સમયે રસી મળશે. સરકાર અને નિ ષ ણ
્ ાતો આ
નિ રણ
્ યો લેવા માટે સાથે મળીને કારય્ કરી રહય્ ા છે. જ્યારે લોકોને રસી
લેવાનો સમય થશે ત ય્ ારે વધ ુ માહિ તી શેર કરવામાં આવશે.

હા. COVID-19 ની રસીઓ સલામત છે તે સ નુ િ શ ચ્ િ ત કરવા માટે ડૉકટરો
અને વ જ
ૈ ઞ્ ાનિ કોએ સખત મહેનત કરી છે. ફક્ત એવી જ રસીઓ જે
સલામત છે તે જ કૅનડે ામાં ઉપયોગ કરવા માટે માન ય્ થયેલ છે. રસીઓની
સલામતીની અવારનવાર સમીક્ષા કરવામાં આવે છે.

શ ું મને રસીથી COVID-19 ન ું સંકર્ મણ થઈ શકે છે?
ના. તમને રસીથી COVID-19 ન ું સંક્રમણ થઈ શકે નહીં. રસી તમારા શરીરને
COVID-19 ની ઓળખ કરવામાં અને તેન ી સામે લડવામાં મદદ કરે છે.

જો મને રસી મળી જાય તો પણ શ ું મારે માસ ક્ પહેરી
રાખવ ું પડશે અને અન ્ય લોકોથી દૂર રહેવ ું પડશે?
હા. માસ ક્ પહેરી રાખવાથી અને શારીરિ ક અંતર જાળવવાથી તમને અને
અન ય્ લોકોને સ રુ ક્ષિ ત રાખવામાં મદદ મળશે.

શ ું મારે રસી મેળવવા માટે પ સ
ૈ ાની ચૂકવણી કરવી પડશે?

શ ું COVID-19 ની રસીની કોઇ આડ અસરો છે?

મેનિ ટોબામાં લોકો માટે આ રસી નિ :શ લુ ક્ છે.

તમે રસી મેળવો ત ય્ ારબાદ તમને આડ અસરો થઈ શકે છે. જ્યાં તમને શૉટ
મળેલ છે ત ય્ ાં તમારા હાથમાં પીડા થઈ શકે છે. તમને થાક લાગી શકે અથવા
તાવ આવી શકે. આનો અર થ્ એમ કે તમાર ુ ં શરીર રસીને પ ર્ તિ ભાવ આપી
રહય્ ુ ં છે. આ આડ-અસરો થોડાક દિ વસો સ ધુ ી રહી શકે છે.

શ ું મારે રસી લેવ ી પડશે?

કેટલાક લોકો રસીઓથી એલર ્જિ ક હોઇ શકે છે. તેઓને કદાચ વધ ુ ગંભ ીર
આડ અસરો થઈ શકે છે. આ ગંભ ીર આડ અસરો જવલ લ્ ે જ થાય છે.

તમારે પસંદ કરવ ુ ં પડશે કે તમે COVID-19 ની રસી લેવા માંગો છો કે કેમ.
તમારે રસી લેવ ી જ પડે એવ ુ ં જરૂરી નથી.
ઘણાં બધા લોકો રસી વિ શે જુદી જુદી વાતો કહી રહય્ ા છે. કેટલીક માહિ તી
સાચી ન પણ હોઇ શકે. તમે રસી વિ શે વધ ુ જાણવા માટે આરોગ ય્ -સંભાળ
પ ર્ દાતાઓ સાથે વાત કરી શકો છો. તેઓ તમને સારી માહિ તી પ રૂ ી પાડશે.
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