ુ ાનોને
બાળકો અને યવ
કોવવડ
લગતી કોવવડ-19
રસી ફૅક્ટ શી્ટ
12થી 17 વર્ષની વયના બાળકો અને યુવાનોના કોવવડ-19 રસીકરણ વવશે જાણવા જેવી 10
બાબતો અિીં આપી છે .
1.

12 વર્ષ અને તેથી વધ ુ વયના બાળકો અને
ુ ાનો મા્ટે રસીકરણ સલામત અને અસરકારક
યવ
હોય છે .

ઉપરના કાંડા પર આપેલી વૅ્સીનની જગયા પર
તમારંુ બાળક કોમળતા અથવા પીડા જોઈ શકે
છે . તેઓને થાક, માથાનો દુખાવો, સનાયુઓમાં
કે સાંિાઓમાં સતત િળવું દદ્ષ, અને તાવ સાથે
્ઠંડી પણ લારી શકે. આ આડઅસરો સામાનય
રીતે 1 થી 3 હદવસમાં તો જતી રિે છે . તેઓ
એક સકારાતમક સંકેત પણ િોય છે કે રસી કામ
કરવાનુ ં શરૂ કરી રિી છે .

રસીઓ એક સુરક્ષિત, અસરકારક અને શ્ેષ્ઠ માર્ષ
છે જે કોવવડ-19થી સલામત રાખે છે .
િેલથ કૅનેડાએ Pfizer-BioNTech રસીને યુવાન
લોકો જે 12થી 17 વર્ષના િોય તેમના માટે
અવિકૃત કરી છે અને નક્ી કયુું છે કે યુવાન લોકો
માટે તે સુરક્ષિત છે અને તેની કોઈ પણ રંભીર
આડઅસરો નથી િોતી.

3.

યુનાઇટેડ સટેટસમાં Pfizer-BioNTech રસીના
લરભર 3 વમક્લયન ડોઝ અતયાર સુિીમાં 12થી
17 વર્ષની ઉંમરની વયક્તઓને આપવામાં
આવયા છે . આ વય જૂથમાં કોઈ પણ રંભીર
આડઅસરો જાણવા મળી નથી.

બાળકો જેમને કોવવડ-19 થાય છે તેમને સામાનય
રીતે િળવા લષિણોનો અનુભવ થાય છે - જોકે,
બીજા લોકો ખ ૂબ માંદા થઈ શકે છે , િૉકસપટલમાં
જવું પડે છે અને તેઓ વિારે રંભીર અને લાંબા
સમય સુિી ચાલે તેવા લષિણોનો અનુભવ કરી
શકે છે . ખ ૂબ જ વવરલ હકસસાઓમાં, વાયરસ
બાળકોના મ ૃતયુન ુ ં કારણ પણ બની શકે છે .
બાળકો બીજાઓને પણ આ રોરનો ચેપ આપી
શકે છે , જે લોકો માંદરીનુ ં ખ ૂબ વિારે જોખમ
િરાવતા િોય.

તબીબી પરીષિણોમાં, Pfizer-BioNTech
રસી 12 અને તેથી વધુનાઓને કોવવડ-19 થી
બચાવવામાં ખ ૂબ જ અસરકારક િોવાનુ ં સામે
આવયુ ં છે . યુવાન લોકો રસીકરણ પછી ઘણી વાર
ખ ૂબ જ સારી રોરપ્રવતકારક શક્ત મેળવી શકે છે
અને પહરણામરૂપે તેમને મજબ ૂત સુરષિા મળે છે .
2.

બાળકો,
બાળકો પખુ ત વયના લોકોની જેમ,
જેમ થોડા સમય
ુ વ કરી શકે છે .
મા્ટેની આડઅસરોનો અનભ
રસીકરણ મેળવયા પછીની આડઅસરો દરે ક
વયક્ત માટે જુદીજુદી િોય છે , અને મોટાભારની
િળવી અને સરળતાથી સિન કરી શકાનારી છે .

ુ ાનો મા્ટે રસીઓ મહતવની છે
બાળકો અને યવ
કારણ કે તેઓને કોવવડ
કોવવડ-19 નો ચેપ લાગી શકે છે
અને બીજામાં પણ તે ફેલાવી શકે છે , પછી ભલે
હો
તેમનામાં તેના કોઈ લક્ષણો પણ ન હોય.

4.

મો્ટાભાગના લોકો મા્ટે આ વૅકસીન ઘણી જ
સરુ ક્ક્ષત છે , જેમાં તેવા લોકોનો પણ સમાવેશ
થાય છે જેમને કોઈ ખાસ તબીબી પરરસ્થવત
હોય
(મેરડકલ કન્ડશન) પણ હોય.
વયક્તઓ જે એવી દવાઓના ઉપચારો કરતા
િોય જેનાથી તેમની રોરપ્રવતકારક શક્ત
નબળી પડી રઈ િોય અથવા તેવા લોકો જેમને
વૅ્સીનના કોઇ પણ તતતવોની એલજજી િોય
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તેમણે તેમના િેલથકૅર પ્રોવાઈડર (આરોગય
સંભાળ પ્રદાતા)ની સલાિ લેવી જોઈએ.
કોવવડ-19 વૅ્સીન ઈંડાં, જેલેહટન (પોક્ષ), ગ્ુટેન
(િાનયના લોટનુ ં જૈવવક દ્રવય), લેટે્સ (કુદરતી
રબર), વપ્રઝવવેહટવસ (પહરરષિક), ઍનનટબાયોહટ્સ
કે એલયુવમવનઅમ િાત ુ િરાવતી નથી.
કારણ કે, જે લોકોને મેહડકલ કનનડશન (તબીબી
કસથવત) િોય છે તેમને જો તેઓ કોવવડથી સંક્રવમત
િોય તો વધુ બીમાર થવાનુ ં જોખમ ઘણી વાર
વિારે િોય છે , એટલે અમે આ વયક્તઓને શક્ય
તેટલી વિેલી તકે રસી લેવા માટે મજબ ૂત રીતે
પ્રોતસાહિત કરીએ છીએ.

બિાર આવી (સાજા થઈ) રહ્ા છો, તો તમારે
તમારા મોટાભારના લષિણો જતા રિેઅને તમે
આઈસોલેશન (સવ-એકલતા)માંથી બિાર આવી
જાઓ તયાં સુિી વૅક્સન મેળવવાનુ ં મુલતવી
રાખવું જોઇએ.
7.

જો તમારા બાળક પાસે િેલથ કાડ્ષ ન િોય,
તો તમારે ઓનલાઇનને બદલે તમારી
એપોઇનટમેનટ ફોન પર બુક કરવાની જરૂર પડી
શકે છે , અને તમે તમારા બાળકનુ ં નામ, જનમ
તારીખ અને સરનામું દશા્ષવતો પત્ર મેળવવા
માટે તમારી શાળા, તબીબી પ્રદાતા અથવા
િાવમમિક આરેવાનથી સાથે વાત કરી શકો છો.

પુખત વયના લોકોમાં, રસી પ્રતયે એલજજીક
પ્રવતહક્રયાઓ ભાગયે જ મળે છે . િાઇવસ
(ફોલલીઓ), ચિેરા, જીભ અથવા રળા પર સોજો
અથવા શ્ાસ લેવામાં મુશકેલી જેવા લષિણોનો
સમાવેશ થાય છે .
એકવાર રસી અપાયા પછી, કોઈ એલજજીક
પ્રવતહક્રયા આવે તે જોવા અને જો આવે તો તેની
સારવાર માટે દરે કે રસીકરણ પછી 15 થી 30
વમવનટ સુિી ક્લવનકમાં રિેવ ું જરૂરી છે .

જો તમારા બાળક પાસે િેલથ કાડ્ષ િોય, તો
તેઓએ એપોઇનટમેનટ વખતે લાવવું જોઈએ.
8.

કોવવડ
નહીં
તમને રસી લેવાથી જ કોવવડ-19
થઇ શકે નહીં.
Pfizer-BioNtech કોવવડ-19 રસી તમારા
શરીરને જણાવે છે કે કેવી રીતે કોવવડ-19
વાયરસ પર જોવા મળત ું િાવનવવિીન પ્રોટીન
બનાવવું અને તેની સામે લડવા ઍનનટબોડીઝ
બનાવવાનુ ં શરૂ કરવુ,ં જેથી એના સંપક્ષમાં
તમે આવો તયારે વાસતવવક વાયરસને કેવી
રીતે ઓળખવો અને લડી લેવ ું તે તમારી
રોરપ્રવતકારક શક્તને ખબર પડશે.

6.

તો એકલી કોવવડ
જો શક્ય હોય તો,
કોવવડ-19 રસી જ અને
જોઈએ
અ્ય રસીઓથી અલગ સમયે આપવી જોઈએ.
અનય રસીઓનો સમયક્રમ કોવવડ-19 રસીના
14 હદવસ પિેલા અથવા 28 હદવસ પછી જ
રાખવો જોઈએ. જો તમે તમારા બાળકના
ઈમય ૂનાઈઝેશનોમાં પાછળ રિી રયા િો તો, કૃપા
કરી તેમના િેલથકૅર પ્રોવાઈડર (આરોગય સંભાળ
પ્રદાતા)નો સંપક્ષ કરો, જેથી યોજના કરી તમારી
બિી વૅ્સીનોનો સમયક્રમ સરખો કરી શકાય.

િેલથ કૅનેડા (Health Canada) એ િજુ 12
વરથ
્ષ ી નીચેના બાળકો માટે કોવવડ-19 રસીઓની
મંજૂરી આપી નથી.
5.

નથી
હેલથ કાડ્ષ ની જરૂર નથી.

9.

કોવવડ
હોય
જો તમારા બાળકને પહેલાં કોવવડ-19
થયો હોય,
તો પણ તે વૅકસીન લઈ શકે છે .
પિેલાં લારેલ કોવવડ-19 ચેપ ફરીથી બીમાર
થવા સામે થોડું રષિણ આપે છે , તેમ છતાં, એવું
રષિણ કેટલો સમય ચાલશે તેની અમને ખબર
નથી, અને આ જ વાયરસના નવા પ્રકારો સામે
તે રષિણ નિીં પણ આપે. જો તમે કોવવડ-19માંથી
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મારહતી-આધારરત
મારહતી
આધારરત મંજૂરી સાથે વૅકસીનો
આપવામાં આવે છે .
વયક્તની, જેમાં 12 થી 17 વરન
્ષ ા લોકોનો પણ
સમાવેશ થાય છે , માહિતી-આિાહરત મંજૂરી િોય
તો જ કોવવડ-19 વૅ્સીનો આપવામાં આવે છે ,
અને જયાં સુિી આ વનણ્ષય લેવામાં તેઓ સષિમ
િોય તયાં સુિી. આનો અથ્ષ થયો કે, તેઓ સમજે
છે કે ઉપચાર શુ ં છે , શા માટે તેમને સ ૂચવવામાં
આવયો છે , અને તેના જોખમો તથા લાભો શુ ં છે
જો તેઓ વૅ્સીન લેવાનુ ં મંજૂર કરે અથવા તેના
માટે ના કિે. જો વયક્ત વૅ્સીન મેળવવા માટે
સંમવત આપવા માટે અસમથ્ષ િોય, તો તેમને
તેમના માતાવપતા અથવા કાન ૂની વાલી જેવા
તેમના બદલે વનણ્ષય લેનાર પાસેથી સંમવતની
જરૂર પડશે.

િેલથકૅર પ્રોવાઈડર (આરોગય સંભાળ પ્રદાતા)
અને પહરવારે યુવાન વયક્તના રસીકરણ માટે ના
વનણય
્ષ નો આદર કરવો જોઈએ. માતાવપતા અને
વાલીઓને પોતાનાં બાળકો ક્લવનકમાં િાજર
થાય તે પિેલા જ રસીકરણ પર ચચા્ષ કરવા
પ્રોતસાહિત કરવામાં આવે છે . કોવવડ-19 રસીકરણ
ઑનટે હરયોમાં જે પણ લાયક િોય તેમના માટે
મરજજયાત છે .
કોવવડ-19 વૅકસીન (રસી)
રસી મેળવવાથી તમારા
10. કોવવડ
બાળકને તેની મનપસંદ પ્રવ ૃવતિઓ ફરીથી શરૂ
કરવા મા્ટે મદદ મળે છે , જેથી તેમન ંુ માનવસક
્વા્્થય અને તંદુર્તી જળવાઈ રહે છે .
વૅ્સીનેશન એક મિતતવનુ ં સાિન છે જે
કોવવડ-19ના ફેલાવાને રોકવામાં મદદ કરે છે
અને વવદ્ાથજીઓ તથા પહરવારોને સુરક્ષિત રીતે
સામાનય પ્રવ ૃવતિઓને ફરીથી શરૂ કરવાની છૂટ
આપે છે .
જયારે પ ૂરતા લોકોને કોવવડ-19થી સુરષિા મળશે,
તયારે તમારા બાળકને ચેપનુ ં જોખમ ઓછં
થત ું જશે. માસક પિેરવાની, શારીહરક અંતર
જાળવવાની અને અનય સાવચેતીઓની સાથે
સાથે રસીઓ, વયાપક સમુદાયના આરોગયને
રષિણ આપવામાં મદદ કરશે. જયારે કોવવડ-19નો
દર વયાપક સમુદાયમાં નીચે આવી જશે, તયારે
જ બાળકો અને યુવાનો માટે સામાનય પ્રવ ૃવતિઓ
ફરીથી કરવાનુ ં શક્ય બનશે.

વધુ માહિતી માટે ontario.ca/COVIDYouthVaccineની મુલાકાત લો

કોવવડ-19 અન
કોવવડ
અનેે રસીઓ વવરે વધ ુ મારહતી અને
સંસાધનો મા્ટે:
કોવવડ
રસીન ંુ મારહતી પત્રક
• કોવવડ-19
ુ ાકાત
કોવવડ-19 રસી મલ
કોવવડ
તમારી કોવવડ
• કોવવડ-19
વવરે તમારે શું જાણવું જરૂરી છે

• 300થી વધુ ભારાઓમાં મદદ અને માહિતી
મેળવો. કોવવડ-19 રસી વવશેની માહિતી
માટે 1-888-999-6488 (TTY:
1-866-797-0007) પર ફોન કરો. ફોન
લાઇન સવારે 8:00થી રાત્રે 8:00 વાગયાની
વચચે, અ્ઠવાહડયામાં 7 હદવસ ઉપલબિ છે .
તમારી ભારા મારવા 3 દબાવો. જો ફોન
કરનારાઓ વિારે િોય તો તમારે કોઈની
સાથે વાત કરવા રાિ જોવી પડી શકે.

