
COVID-19 રસી
રસી એટલ ે શ ુ?ં
રસી એક પર્કારની દવા છ.ે ત ે નીડલ અથવા શૉટમા ં મળે છ.ે

રસી શ ુ ં કામ કર ે છ?ે
રસી મ કૂાવવાથી ત ે તમને બીમાર પડતા રોકે છ.ે અહીજંદુી જદુી માદંગીઓ 
અને રોગો માટે જદુા જદુા પર્કારની રસીઓ હોય છ.ે 

શ ું રસીઓ સલામત છ?ે
હા. રસીઓ સલામત છે ત ે સ નુિ શચ્િ ત કરવા માટે ડૉકટરો અને 
વ જૈઞ્ાનિ કો સખત મહનેત કરે છ.ે ફકત્ એવી જ રસીઓ જે સલામત છે 
ત ે જ કનૅડેામા ં ઉપયોગ કરવા માટે માનય્ થયલે છ.ે રસીઓની સલામતીની 
અવારનવાર સમીકષ્ા કરવામા ં આવે છ.ે 

શ ું COVID-19 માટનેી કોઇ રસી છ?ે
હા, COVID-19 માટે નવી રસીઓ છ.ે 

શ ું COVID-19 ની રસીઓ સલામત છ?ે તઓેન ે ખબૂ 
જ ઝડપથી બનાવવામા ં આવી હતી. 
હા. COVID-19 ની રસીઓ સલામત છે ત ે સ નુિ શચ્િ ત કરવા માટે ડૉકટરો 
અને વ જૈઞ્ાનિ કોએ સખત મહનેત કરી છ.ે ફકત્ એવી જ રસીઓ જે 
સલામત છે ત ે જ કનૅડેામા ં ઉપયોગ કરવા માટે માનય્ થયલે છ.ે રસીઓની 
સલામતીની અવારનવાર સમીકષ્ા કરવામા ં આવે છ.ે

શ ુ ંમન ેરસીથી COVID-19 ન ુ ંસકંર્મણ થઈ શક ેછ?ે
ના. તમન ેરસીથી COVID-19 ન ુ ંસકંર્મણ થઈ શક ેનહી.ં રસી તમારા શરીરને 
COVID-19 ની ઓળખ કરવામા ં અને તનેી સામે લડવામા ં મદદ કરે છ.ે

શ ુ ંCOVID-19 ની રસીની કોઇ આડ અસરો છ?ે
તમે રસી મળેવો તય્ારબાદ તમને આડ અસરો થઈ શકે છ.ે જય્ા ં તમને શૉટ 
મળલે છે તય્ા ં તમારા હાથમા ં પીડા થઈ શકે છ.ે તમને થાક લાગી શકે અથવા 
તાવ આવી શક.ે આનો અરથ્ એમ કે તમાર ુ ં શરીર રસીને પર્તિ ભાવ આપી 
રહય્ ુ ં છ.ે આ આડ-અસરો થોડાક દિ વસો સ ધુી રહી શકે છ.ે

કટેલાક લોકો રસીઓથી એલરજ્િ ક હોઇ શકે છ.ે તઓેને કદાચ વધ ુ ગભંીર 
આડ અસરો થઈ શકે છ.ે આ ગભંીર આડ અસરો જવલલ્ ે જ થાય છ.ે 

જો મારા લકષ્ણો થોડા દિ વસો કરતા વધ  ુસમય સધુી રહે 
તો શ ુ?ં
તમે રસી મ કૂાવો ત ે પહલેા ં જ તમને વાઇરસન ુ ં સકંર્મણ લાગલે હોઇ શકે છ.ે 
જો તમારા લકષ્ણો એક કે બ ે દિ વસથી વધારે રહે તો, તમે પડી શકો છો. 
તમારે સલે ફ્-આઇસોલટે થઈ જવ ુ ં જોઇએ અને COVID-19 ન ુ ં પરીકષ્ણ 
કરાવી લવે ુ ં જોઇએ.

રસી પર્થમ કોણ મળેવશ?ે
મનેિ ટોબામા ં રસી પર્થમ ડૉકટરો, નરસ્ો અને અનય્ આરોગય્-સભંાળ 
પર્દાતાઓ મળેવી રહય્ા છ.ે 

અનય્ લોકોમાથંી કટેલાક એવા લોકો પર્થમ રસી મળેવી રહય્ા છે જઓે 
ખબૂ જ માદંા પડી શકે છ.ે આમા ં વ દૃધ્ લોકો અને મળૂનિ વાસી લોકોનો 
સમાવશે થાય છ.ે 

મન ેરસી કય્ાર ેમળી શક ેછ?ે
દરકે જણ માટે પરય્ાપત્ પર્માણમા ં રસી બનાવવામા ં સમય લાગે છ.ે જદુા 
જદુા લોકોન ે જદુા જદુા સમયે રસી મળશ.ે સરકાર અને નિ ષણ્ાતો આ 
નિ રણ્યો લવેા માટે સાથે મળીને કારય્ કરી રહય્ા છ.ે જય્ારે લોકોન ે રસી 
લવેાનો સમય થશે તય્ાર ે વધ ુ માહિ તી શરે કરવામા ં આવશ.ે 

જો મન ેરસી મળી જાય તો પણ શ ુ ંમાર ેમાસક્ પહરેી 
રાખવ ુ ંપડશ ેઅન ેઅનય્ લોકોથી દરૂ રહવે ુ ંપડશ?ે
હા. માસ ક્ પહરેી રાખવાથી અને શારીરિ ક અતંર જાળવવાથી તમને અને 
અનય્ લોકોન ે સ રુકષ્િ ત રાખવામા ં મદદ મળશ.ે

શ ુ ંમાર ેરસી મળેવવા માટ ેપસૈાની ચકૂવણી કરવી પડશ?ે
મનેિ ટોબામા ં લોકો માટે આ રસી નિ :શ લુ ક્ છ.ે 

શ ુ ંમાર ેરસી લવેી પડશ?ે
તમારે પસદં કરવ ુ ં પડશે કે તમે COVID-19 ની રસી લવેા માગંો છો કે કમે. 
તમારે રસી લવેી જ પડે એવ ુ ં જરરૂી નથી. 

ઘણા ં બધા લોકો રસી વિ શે જદુી જદુી વાતો કહી રહય્ા છ.ે કટેલીક માહિ તી 
સાચી ન પણ હોઇ શક.ે તમે રસી વિ શે વધ ુ જાણવા માટે આરોગય્-સભંાળ 
પર્દાતાઓ સાથે વાત કરી શકો છો. તઓે તમને સારી માહિ તી પરૂી પાડશ.ે
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