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કોવિડ-19 શુ ંછે? 

કોવિડ-19 એ એક કોરોનાિાયરસ છે જે 2019 ના અંતમા ં
પ્રથમ િખત ઓળખિામા ંઆવયો હતો. કોરોનાિાયરસ એ 
િાયરસનુ ંએક વિશાળ કુટંુબ છે જે શ્ાસોચછિાસના હળિાથી 
ગભંીર ચેપનુ ંકારણ બને છે. નોિલે (નિા) કોરોનાિાયરસમા ં
કોવિડ-19 નો સમાિશે થાય છે.

કોવિડ-19 કેિસી રીતે ફેલયાય છે?

કોવિડ-19 સામાનય રીતે િાયરસથી સકં્રવમત વયક્તના 
શ્ાસોચછિાસના ંટીપા ંદ્ારા ફેલાય છે. આ ખાસંી, છીંક, િાત, 
શ્ાસ અને ગાિા દ્ારા થઈ શકે છે. કોવિડ-19 એિી સપાટી 
અથિા િસ્નુે સપશ્શ કરિાથી પણ ફેલાય છે કે જેના પર 
િાયરસ હોય અને પછી તમારા મોં, નાક અથિા આંખોને 
ધોયા િગરના હાથ િડે સપશ્શ કરિાથી પણ ફેલાય છે. તમે 
તેના ંતબીબી લક્ષણો  દશા્શિિાનુ ંઅથિા વિકસાિિાનુ ંશરૂ 
કરો તે પહલેા ંિાયરસ ફેલાઈ શકે છે.

કોવિડ-19 િેક્સીન મયાટે કોણ પયાત્ર છે?

પાચં િર્શ અને તેથી િધ ુિયના ઑનટારરયોિાસીઓ કોવિડ-
19 િે્સીનનો પ્રથમ અને બીજો ડોઝ મેળિી શકે છે. 12 િર્શ 
અને તેથી િધ ુઉંમરનાઓ માટે બસૂટર ડોઝ પણ ઉપલબધ છે.

ગભંીર બીમારી અને હોકસપટલમા ંદાખલ થિાના જોખમને 
આધારે રોગપ્રવતકારક શક્તમા ંસભંવિત ઘટાડો થિાને કારણે 
અમકુ વયક્તઓ વિસ્ તૃત પ્રાથવમક શ્ેણી અને કોવિડ-19 
િે્સીનના  બસૂટર ડોઝ(ઓ)ના ભાગ રૂપે ત્ીજો ડોઝ મેળિિા 
માટે પાત્ હોય છે અને ભલામણ કરિામા ંઆિ ેછે.

પાત્તા અંગેની મારહતી માટે, ontario.ca/
covidvaccineinfo ની મલુાકાત લો.

મયારે કોવિડ-19 િેક્સીન શયા મયાટે લેિસી જોઈએ?

તમારી જાતને, તમારા વ પ્રયજનોને અને તમારા સમદુાયને 
કોવ િડ-19 અને તનેા િેર રએન્ટસને કારણે ગભંીર બીમારી અને 
હોક સપટલમા ંદાખલ થિાથી બચાિિા માટે તમે જે કરી શકો 
છો તે પકૈીની એ સૌથી મહતતિની બાબત છે.

કોવ િડ-19 િે્સીનસ કોરોનાિાયરસ ચપેનુ ંકારણ નથી. તઓે 
િાયરસ સામે પ્રવ તરક્ષા િધારિામા ંમદદ કરે છે, જેથી તમારંુ 
શરીર તનેી સામે િધ ુસરળતાથી લડી શકે. આ તમને કોવ િડ-
19 થિાનુ ંજોખમ ઘટાડી શકે છે અથિા જો તમને તે થાય તો 
તબીબી લક્ષણોને હળિા ંકરી શકે છે.

જયયારે જાહરે આરોગયનયા ંપગલયા ંહટયાિસી લેિયામયા ં
આિસી રહ્યા ંછે તયયારે મયારે શયા મયાટે િેક્સીન લેિસી 
જોઈએ?

જાહરે આરોગય અને કાય્શસથળે સલામતીના ંપગલા ંહટાિિા ં
એ સકેંત નથી આપતા ંકે કોવ િડ-19 જતો રહ્ો છે અથિા 
રોગચાળો સમાપત થઈ ગયો છે. િે્સીન લિેી એ કોવ િડ-
19 સામે સિ્શશ્ષે્ઠ રક્ષણ તરીકે ચાલ ુરહ ેછે અને અમે કરેલી 
પ્રગવ તને સરુક્ ક્ષત રાખિામા ંમદદ કરે છે.

કોવ િડ-19 િે્સીનના  તમામ ભલામણ કરેલ ડોઝ મળેિિા 
એ સૌથી મહતતિની બાબત છે જે તમે તમારી જાતને, તમારા 
વ પ્રયજનોને અને તમારા સમદુાયને કોવ િડ-19 અને તનેા 
િેર રએન્ટસથી બચાિિા માટે કરી શકો છો. તે તમારા ગભંીર 
બીમારી, હોક સપટલમા ંદાખલ થિા અને મ તૃત્નુા જોખમને 
નોંધપાત્ રીતે ઘટાડે છે.

શુ ંકોવિડ-19 બસૂટર ડોઝ જરૂરી છે? 

જયારે કોવિડ-19 િે્સીનની પ્રાથવમક શ્ણેી ગભંીર બીમારી 
અને હોકસપટલમા ંદાખલ થિા સામે અતયતં અસરકારક છે, 
તયારે પ્રાથવમક શ્ેણીની કોવિડ-19 િે્સીન પછી, ખાસ કરીને 
ક્ચંતા કરાિ ેતેિા િરેરએન્ટસ સામે, સમય જતા ંઘટે છે, તેના 
રક્ષણ તરીકે, કોવિડ-19 િે્સીનના  તમામ ભલામણ કરેલ 
ડોઝ મેળિીને તમે અદ્યતન રહો તે મહતિપણૂ્શ છે..

18 િર્શ અને તેથી િધ ુઉંમરના વયક્તઓ તેમના બીજા 
ડોઝ પછી ત્ણ મરહના (84 રદિસ) પ્રથમ બસૂટર ડોઝની 
એપોઇનટમેનટ વનયત કરી શકે છે. 12 થી 17 િર્શની િયના 
લોકો બીજા ડોઝ પછી છ મરહના (168 રદિસ) પ્રથમ બસૂટર 
ડોઝ વનયત કરી શકે છે. િધમુા,ં અમકુ વયક્તઓ બીજા બસૂટર 
ડોઝ માટે પાત્ છે. િધ ુમારહતી માટે, કતૃપા કરીને ontario.
ca/covidvaccineinfo ની મલુાકાત લો

મને અગયાઉ કોવિડ-19 થયો હતો અને હું ્યાજો થઈ 
ગયો છં. શુ ંમયારે હજુ પણ િેક્સીન લેિયાનસી જરૂર છે? 

હા, ગભંીર બીમારી અને હોક સપટલમા ંદાખલ થિા સામે રક્ષણ 
િધારિા માટે તમારે હજુ પણ કોવ િડ-19 િે્સીનના  તમામ 
ભલામણ કરેલ ડોઝ લિેા જોઈએ.

જો તમે કોવ િડ-19 થી સાજા થઈ ગયા હોિ તો પણ, તમે 
રોગપ્રવ તકારક થયા નથી અને તમને હજી પણ િાયરસ લાગી 
શકે છે અને કોઈપણ તબીબી લક્ષણો  દશા્શિતા ન હોિા 
છતા ંચપેી થઈ શકો છો. નિા િેર રએન્ટસના પ્રસાર સાથે, તે 
મહતિપણૂ્શ છે કે તમે તમારી કોવ િડ-19 િે્સીનસ સાથે અદ્યતન 
રહો.

જો તમને તાજેતરમા ંકોવ િડ-19 થયો હોય, તો કોવ િડ-19 થયા 
પછી છ મર હના સધુી તમારો આગામી ડોઝ મળેિિા માટે રાહ 
જોિી શ્ષે્ઠ રહશેે. તમારી ઉંમર, તમને મળેલા ડોઝની સખંયા 

https://ontario.ca/covidvaccineinfo 
https://ontario.ca/covidvaccineinfo 
https://ontario.ca/covidvaccineinfo
https://ontario.ca/covidvaccineinfo
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અને તમારા સિાસ્થયની ક સથવ તના આધારે શ્ષે્ઠ સમય વ િશ ે
િધ ુમાર હતી માટે આરોગય સભંાળ કાય્શકતા્શ સાથ ેિાત કરો.

શુ ંહું આડઅ્રો અનભુિસીશ?

કોઈપણ િે્સીન લિેાની જેમ, કેટલાક લોકો હળિી આડઅસરો 
અને પ્રવ તર ક્રયાઓનો અનભુિ કરી શકે છે જે િે્સીન લીધા 
પછીના થોડા કલાકોથી થોડા ર દિસો સધુી કાયં પણ ઓછી 
થઈ જશે. આ આડઅસરો િે્સીન લીધા બાદ કોવ િડ-19 સામે 
પ્રવ તરક્ષા િધારિાના શરીરના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે. સૌથી 
સામાનય આડઅસરોમા ંજયા ંતમને શોટ આપિામા ંઆવયો હોય 
તયા ંરંગમા ંફેરફાર (ઉદાહરણ તરીકે, લાલ અથિા જાબંલી), 
તમેજ દુખાિો અથિા સોજો, થાક, માથાનો દુખાિો, સના્  ુઅને 
સાધંાનો દુખાિો, શરદી અથિા હળિા તાિનો સમાિશે થાય છે.

જો તમને આડઅસર થઇ હોય જે તમને ક્ ચતંા કરાિતી હોય 
અથિા થોડા ર દિસો પછી તે દૂર થતી જણાતી ન હોય, તો 
કતૃપા કરીને તમારા આરોગય સભંાળ કાય્શકતા્શનો સપંક્શ કરો.

શુ ંકોવિડ-19 િેક્સીન્  સરુક્ષિત છે?

હા. હલેથ કેનેડા વિશ્ની સૌથી સખત િજૈ્ાવનક સમીક્ષા 
પ્રણાલીઓમાનંી એક ધરાિ ેછે અને જો તે સલામત હોય, કામ 
કરતી હોય અને ઉચચતમ ઉતપાદન અને ગણુિત્ાના ધોરણોને 
પણૂ્શ કરતી હોય તો જ તે િે્સીનને મજૂંર કરે છે. 

ઑનટારરયોમા ંહલેથ કેનેડાએ મજૂંર કરેલી િે્સીનસ  જ 
આપિામા ંઆિે છે.

હલેથ કેનેડાની િબેસાઈટ પરથી િે્સીનસ  વિશે િધ ુજાણો.

શુ ંમયારે એિસી િેક્સીન્ વિશે ક્િંતયા કરિસી જોઈએ જે 
આટલસી ઝડપથસી વિકવ્ત થઈ હતસી?

ના. હલેથ કેનડેાએ મજૂંર કરેલી અને સલામત અને અસરકારક 
તરીકે વ નધા્શર રત કરેલી િે્સીનસ  જ ઑનટેર રયોમા ંઆપિામા ં
આિશે.

આ િે્સીનસ અનય િે્સીનસ  કરતા ંિધ ુઝડપથી 
વ િકસાિિામા ંઆિી હતી કારણ કે વ િશ્ભરમા ંઆ પ્રયાસમા ં
રોકાણ કરિામા ંઆિલેા સહયોગ અને ભડંોળના ંસતરો આ 
પહલેા ંકારેય જોિામા ંન આવયા ંહતા.ં

સશંોધકો પણ 10 િર્શથી િધ ુસમયથી mRNA િે્સીનસ નો 
અભયાસ અને કામ કરી રહ્ા ંછે, તથેી જ mRNA ટે્નનૉલનૉજીનો 
ઝડપથી કોવ િડ-19 િે્સીન વ િકસાિિા માટે ઉપયોગ કરિામા ં
સક્ષમ હતા.ં

જયારે કોવ િડ-19 િે્સીનસ  ઝડપથી વ િકવ સત કરિામા ંઆિી 
હતી, તયારે તે સરુક્ ક્ષત અને અસરકારક હોય તે સવુ નવ ચિત 
કરિા માટે તમામ પગલા ંલિેામા ંઆવયા ંહતા.ં

િેક્સીનનસી મજૂંરીનસી પ્રક્રિયયા શુ ંહતસી?

વિશ્ભરમા ંજબરદસત સસંાધનો કોવિડ-19 િે્સીન વિકસાિિા 
માટે મકૂિામા ંઆવયા ંહતા,ં જેણે િે્સીનની મજૂંરી પ્રરક્રયાને 
સચુારુ રૂપે અને અસરકારક રીતે આગળ િધારિામા ંમદદ 
કરી હતી. આમા ંહાલના સશંોધન કાય્શક્રમોનુ ંઅનકુલૂન, 
િજૈ્ાવનકો અને સરકારો િચચે આંતરરાષટ્ીય સહયોગ, સમવપપિત 
ભડંોળમા ંિધારો, ક્લવનકલ ટ્ાયલ સહભાગીઓની ઝડપી 
ભરતી અને િે્ સીનની અસરકારકતા દશા્શિિા માટે ક્લવનકલ 
ટ્ાયલસનુ ંઝડપી વયિસથાતતં્ સામેલ છે. કેનેડાના શ્ેષ્ઠ 
સિતતં્ િજૈ્ાવનકોએ િે્ સીનસ  કેનેરડયનો માટે સલામત અને 
અસરકારક તરીકે મજૂંર કરતા ંપહલેા ંતમામ ડેટાની સપંણૂ્શ 
સમીક્ષા કરી હતી. આ િે્ સીનસને મજૂંર કરિામા ંસલામતીના ં
તમામ પગલાનં ુ ંપાલન કરિામા ંઆવ્ુ ંહ્ ુ.ં

હલેથ કેનેડાની િબેસાઇટ પરથી સમીક્ષા અને અવધકતૃતતાની 
પ્રરક્રયા વિશ ેિધ ુજાણો.

આ િેક્સીનનસી લયાબંયા ગયાળયાનસી આડઅ્રો શુ ંછે?

િે્સીનની લાબંા ગાળાની આડઅસરોના ચાલ ુઅભયાસો 
દશા્શિ ેછે કે આજની તારીખમા ંકોઈ ગભંીર આડઅસર મળી 
નથી. અભયાસમા ંિે્ સીન મેળિનાર લોકો પર કોઈપણ લાબંા 
ગાળાની આડઅસર અંગે દેખરેખ રાખિામા ંઆિે છે.

ઇમ્નુાઇઝેશન પછીની પ્રવતકળૂ ઘટનાઓ (AEFIs) વિશે િધ ુ
મારહતી માટે અથિા AEFI નો રરપોટ્શ કરિા માટે, પબબલક 
હલેથ ઑનટારરયોના િે્સીન સલામતી િેબ પેજ ની મલુાકાત 
લો.

શુ ંબસીજા ડોઝ અથિયા બસૂટર ડોઝનસી આડઅ્ર 
પ્રથમ કરતયા ંિધ ુખરયાબ છે?

કેટલાક લોકો િે્ સીનના  બીજા ડોઝ પછી િધ ુમજબતૂ 
આડઅસર અનભુિી શકે છે. કારણ કે આડઅસરો એ તમારી 
રોગપ્રવતકારક શક્તના વનમા્શણના રક્ષણનુ ંપરરણામ છે, 
એકિાર તમારી રોગપ્રવતકારક શક્તને પ્રથમ ડોઝ સાથ ે
તૈયાર કરિામા ંઆિે છે, પછી બીજા ડોઝ માટે િધ ુમજબતૂ 
રોગપ્રવતકારક પ્રવતરક્રયા હોય છે. આ એક સારી બાબત છે અને 
સચૂિ ેછે કે િે્સીન તેનુ ંકામ કરી રહી છે!

બસૂટર ડોઝ મેળવયા પછીની આડ અસરો પ્રથમ અને બીજા 
ડોઝ પછીની આડઅસરો જેિી જ હોય છે. સામાનય આડઅસર 
િે્સીન લીધાના થોડા કલાકો અથિા થોડા રદિસો સધુી 
રહી શકે છે અને જયા ંતમને શોટ આપિામા ંઆવયો હોય 
તયા ંરંગમા ંફેરફાર (ઉદાહરણ તરીકે, લાલ અથિા જાંબરુડયા), 
તેમજ દુખાિો અથિા સોજો, થાક, માથાનો દુખાિો, સના્ ુઅને 
સાધંામા ંદુખાિો, શરદી અથિા હળિો તાિ સામેલ હોઈ શકે 
છે.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html 
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-types 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html 
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety 
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety 
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શુ ંર્સીથસી મને કોવિડ-19 થઈ શકે છે?

ના, તમે રસીથી કોવિડ-19 અથિા અનય કોઈ ચેપી રોગ 
મેળિી શકતા નથી. હલેથ કેનેડા દ્ારા મજૂંર કરાયેલી કોઈપણ 
િે્સીન જીિતં િે્ સીન નથી, એટલે કે તેમા ંકોવિડ-19 નુ ં
કારણ બને તેિા િાયરસ નથી.

શુ ંમને િેક્સીન લસીધયા પછી પણ કોવિડ-19 નો િેપ 
લયાગસી શકે?

િે્સીન કોવ િડ-19 ના સકં્રમણના જોખમને ઘટાડે છે, પરં્ ુ
અનય િે્સીન લીધા પછી બન્ુ ંહોય છે તમે, તમે ચપેના 
જોખમને, ખાસ કરીને આ િાયરસના ચાલ ુસમદુાય સકં્રમણના 
સમયમા,ં સપંણૂ્શપણે દૂર કરી શકતા નથી. 

િે્સીન લિેાથી ગભંીર માદંગી, હોક સપટલમા ંદાખલ થિાનુ ં
અને મ તૃત્ ુથિાનુ ંજોખમ નોંધપાત્ રીતે ઘટે છે અને તમારી 
જાતને અને તમારી આસપાસના લોકોને કોવ િડ-19ને કારણે 
ગભંીર બીમારીથી બચાિિાનો એ શ્ષે્ઠ માગ્શ છે.

શુ ંકોવિડ-19 િેક્સીન મયારી પ્રજનન ષિમતયાને અ્ર 
કરશે? જો હું હિે ગભ્ભિતસી હોઉં તો શુ?ં

હાલમા ંએિા કોઈ પરુાિા નથી કે કોવ િડ-19 િે્સીનસ  
િધંયતિનુ ંકારણ બને છે.

હકીકતમા ંતો, તમે ગભ્શ ધારણ કરો તે પહલેા ંઅથિા તમે 
ગભ્શિતી હોિ તયારે કોવ િડ-19 િે્સીનના  તમામ ભલામણ 
કરેલ ડોઝ લિેાથી તમે અને તમારંુ ભાવ િ બાળક ગભા્શિસથામા ં
કોવ િડ-19 ના જોખમથી સરુક્ ક્ષત રહશેો.

જેઓ ્ગભયા્ભ છે, સતનપયાન કરયાિે છે અથિયા ગભ્ભ 
ધયારણ કરિયાનો પ્રયયા્ કરી રહ્યા ંછે તેમનયા મયાટે શુ ં
કોવિડ-19 િેક્સીન સરુક્ષિત છે?

હા. તમે ગભ્શિતી બનતા પહલેા ંઅથિા ગભા્શિસથાના કોઈપણ 
વત્માવસકમા ંસરુક્ક્ષત રીતે કોવિડ-19 િે્સીન મેળિી શકો છો. 
જયારે તમે ગભ્શિતી હો, સતનપાન કરાિતા ંહોિ અથિા ગભ્શ 
ધારણ કરિાનો પ્રયાસ કરી રહ્ા ંહોિ તયારે કોવિડ-19 િે્સીન 
મેળિિી એ સલામત, અસરકારક અને પ્રોવિકનસયલ કાઉનસીલ 
ફોર મેટરનલ એનડ ચાઇલડ હલેથ (PCMCH), ઑનટારરયો 
સોસાયટી ઑફ ઑબસટેરટ્વશયનસ એનડ ગાયનેકોલોજજસ્ટસ 
(OSOG), સોસાયટી ઑફ ઑબસટેરટ્વશયનસ, કેનેડાના 
ગાયનેકોલોજજસ્ટસ (SOGC), નેશનલ એડિાઈઝરી કવમટી 
ઓન ઈમ્નુાઈઝેશન (NACI) અને અનય ઘણી રાષટ્ીય અને 
આંતરરાષટ્ીય સસંથાઓ દ્ારા ભલામણ કરિામા ંઆિલે છે.

સગભા્શિસથામા ંસભંવિત ગ ૂચંિણોને રોકિા માટે િે્સીન 
લેિાના જોખમો કરતા ંફાયદા ઘણા િધારે છે. તમે સગભા્શ 
હો તયારે જો તમને કોવિડ-19 થાય, તો તમને કોવિડ-19 
પોક્ઝરટિ લોકોની સરખામણીમા ંહોકસપટલમા ંદાખલ થિાનુ,ં 

સઘન સભંાળ એકમમા ંદાખલ થિાનુ ંઅને જીિન ટકાિિાની 
સહાયતા લેિાનુ ંજોખમ િધારે હોય છે.

િે્સીન તમને માત્ કોવિડ-19 ચપેથી બચાિશ ેએટલુ ંજ 
નહીં, પરં્ ુતે સગભા્શિસથામા ંકોવિડ-19 ચેપને લગતી 
ગભંીર બીમારી અને જરટલતાઓનુ ંજોખમ પણ ઘટાડશે. 
અભયાસો સચૂિ ેછે કે િે્સીન લીધા પછી તમારા શરીરમા ં
જે એનનટબોડીઝ વિકસે છે તે પલેસેનટા અન/ેઅથિા તમારા 
સતનના દૂધ દ્ારા તમારા બાળકને પસાર થશ,ે જે ફ્ત તમને 
જ નહીં, પણ તમારા બાળકને પણ જનમ પછી કોવિડ-19 સામે 
િધ ુસરુક્ષા પ્રદાન કરી શકે છે.

િધ ુમારહતી માટે, ontario.ca/covidvaccinepregnancy 
ની મલુાકાત લો.

મયારયા બયાળકને શયા મયાટે િેક્સીન અપયાિિસી જોઈએ? 
શુ ંબયાળકો મયાટે કોવિડ-19 હળિો નથસી હોતો?

કોવિડ-19 થી ચેપગ્રસત બાળકો સામાનય રીતે હળિા ંતબીબી 
લક્ષણોનો અનભુિ કરે છે, જયારે કેટલાકં ખબૂ બીમાર થઈ 
શકે છે, પરરણામે હોકસપટલમા ંદાખલ થઈ શકે છે, આઈસી્મુા ં
દાખલ થઈ શકે છે અથિા મ તૃત્ ુપણ પામી શકે છે. અનય 
ગભંીર અને લાબંા સમય સધુી ટકી રહલેા ંતબીબી લક્ષણો 
(એટલે કે, લાબંા સમય સધુી કોવિડ-19, પોસટ-એક્ટુ કોવિડ-
19 વસનડ્ોમ)નો અનભુિ કરી શકે છે. આ ખાસ કરીને એિા ં
બાળકો માટે સાચુ ંછે કે જેઓ નબળી રોગપ્રવતકારક શક્ત 
ધરાિતા ંહોય અથિા જેમની મળૂભતૂ રીતે સિાસ્થયની નબળી 
કસથવત હોય.

બાળકો અને ્િુાનોને િે્ સીન આપિાથી ગભંીર બીમારી, 
હોકસપટલમા ંદાખલ થિા અને િાયરસથી થતા મ તૃત્ ુસામે 
મજબતૂ સતરનુ ંરક્ષણ પરંુૂ પાડશ.ે િે્સીન આપિાથી 
પરરિારના અનય સભયો, જેમ કે જેઓ હજુ સધુી િે્ સીન 
મેળિી શકા નથી અથિા િધ ુસિંદેનશીલ વ તૃદ્ધ વયક્તઓને, 
પણ સરુક્ક્ષત કરિામા ંમદદ કરે છે,.

હલેથ કેનેડાએ પાચં િર્શ અને તેથી િધ ુિયના બાળકોમા ં
ઉપયોગ માટે ફાઈઝર િે્ સીન અને છ િર્શ અને તેથી િધ ુ
િયના બાળકોમા ંઉપયોગ માટે મોડના્શ િે્ સીન અવધકતૃત કરી 
છે.

પાચં િર્શ અને તેથી િધ ુઉંમરના બાળકોને Pfizer કોવિડ-19 
િે્સીન મેળિિાની ભલામણ કરિામા ંઆિ ેછે. મારહતગાર 
સમંવત સાથ,ે જેમા ંમાયોકારડડિરટસ/પેરીકારડડિરટસના ંિધતા ં
સભંવિત જોખમની જાગતૃવતનો સમાિશે થિો જોઈએ, છ િર્શ 
અને તેથી િધ ુઉંમરના બાળકો મોડના્શ કોવિડ-19 િે્સીન 
મેળિી શકે છે.

કેનેડા અને અમેરરકામા ંલાખો બાળકોને કોવિડ-19 િે્સીન 
મળી છે અને એકંદરે સલામતી સબંવંધત કોઈ સકેંતો જોિા 
મળયા નથી.

https://ontario.ca/covidvaccinepregnancy 
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અનય રોગોની િે્ સીનસની જેમ, તમારંુ બાળક જયારે અપ-ટ-ૂ
ડેટ રહ ે છે તયારે શ્ેષ્ઠ રીતે સરુક્ક્ષત રહ ેછે. િધ ુમારહતી માટે, 
ontario.ca/covidvaccinekids ની મલુાકાત લો.

શુ ંર્સીમયા ંમયાઇરિોિસીપ હોય છે?

ના.

કોવિડ-19 િેક્સીન ફ્નૂસી િેક્સીન કરતયા ંકેિસી રીતે 
અલગ છે?

કોવિડ-19 િે્સીન અને ફલનૂી િે્સીન ખબૂ જ અલગ છે અને 
તેની સીધેસીધી સરખામણી કરી શકાતી નથી. તેઓ વિવિધ 
િાયરસને લક્ય બનાિે છે; ફલનૂી િે્સીન ઈનફલ્એુનઝા 
િાયરસની અનેક જાતોને એકસાથ ેલક્ય બનાિે છે, જયારે 
કોવિડ-19 િે્સીન માત્ એક િાયરસ, SARS-CoV-2ને લક્ય 
બનાિ ેછે.

ફલનૂી િે્સીન અને કોવિડ-19 િે્સીન બનંે લેિી મહતિપણૂ્શ 
છે કારણ કે તે અલગ અલગ િાયરસ સામે રક્ષણ આપે છે. 
તમારી કોવિડ-19 િે્સીનની જેમ જ તમારા ફલનૂો શનૉટ 
અથિા બીજી િે્સીન લેિાનુ ંસલામત છે. તમારી કોવિડ-19 
િે્સીન પહલેા ંકે પછી 14-રદિસની રાહ જોિાની જરૂર નથી.

જો મયારી પયા્ે ઑનટયાક્રયો હલેથ ઈનસયોરન્ પલયાન 
(OHIP) કયાડ્ભ ન હોય તો શુ ંહું િેક્સીન મયાટે પયાત્ર 
છં?

એિા કોઈપણ જે ઑનટેર રયોમા ંરહ ેછે, અભયાસ કરે છે 
અથિા કામ કરે છે અથિા ઑનટેર રયોની મલુાકાત લે છે તે 
નાગર રકતિ અથિા ઇવ મગે્રશન સટેટસને ધયાનમા ંલીધા વ િના 
વ નઃશલુક િે્સીન મળેિિા માટે પાત્ છે.

િે્સીન મળેિિા માટે તમારે ઑનટેર રયો હલેથ કાડ્શની જરૂર 
નથી. તમે તમારા નામ અને જનમતારીખને સમથ્શન આપિા 
માટે ફોટો આઇડેન નટર ફકેશન ડોક્મુનેટ (ID)ના અનય સિરૂપનો 
ઉપયોગ કરી શકો છો, અથિા ID ના સયંોજન, જેમ કે 
ડ્ાઇવ િગં લાયસનસ, પાસપોટ્શ, રજ જસટડ્શ મઇેલનો ટુકડો, પે 
સટબ, વ િદ્યાથથી કાડ્શ, અનય અવ ધકારક્ષતે્ોમાથંી સરકાર દ્ારા 
જારી કરાયલે ઓળખ. આમા ંવ િદેશી અને વ નવ તૃત્ સરકારી 
દસતાિજેો સામલે હોઈ શકે છે.

જો તમારી પાસે હલેથ કાડ્શ ન હોય અને તમારંુ જાહરે આરોગય 
એકમ પ્રોવ િક નસયલ િે્સીન કોનટે્ટ સનેટર (PVCC) નો 
ઉપયોગ કર્ ુ ંહોય, તો તમે તમારી એપોઇનટમનેટ બકુ કરિા 
માટે PVCC ને 1-833-943-3900 પર ફોન  કરી શકો છો. 
તમને િે્સીનની એપોઇનટમનેટ િખતે ફોટો ઓળખનુ ંફોમ્શ 
આપિાનુ ંકહિેામા ંઆિશે.

તમે િે્સીન લીધા માટેની તમારી યોગયતાની પનુ ષટ કરિા 
અને એપોઇનટમનેટ બકુ કરિામા ંતમારી મદદ કરિા માટે 
તમારા સથાવ નક જાહરે આરોગય એકમનો પણ સપંક્શ કરી શકો 

છો. સથાવ નક જાહરે આરોગય એકમ અને સપંક્શ નબંર શોધિા 
માટે, Ontario.ca/publichealth ની મલુાકાત લો.

શુ ંરકતદયાન કરિયાથસી કોવિડ-19 િેક્સીનનસી 
અ્રકયારકતયા ઘટી જશે?

ના, ઉપલબધ સશંોધનમા ંએવુ ંકોઈ સચૂન કે પરુાિા નથી કે 
ર્તદાન કરિાથી કોવ િડ-19 િે્સીનની અસરકારકતા ઘટશે.

દાન કરિાથી શરીરમાથંી િે્સીન દૂર થતી નથી અને 
િે્સીનના  પ્રવ તભાિમા ંશરીરમા ંબનલે મહતિપણૂ્શ 
રોગપ્રવ તકારક લડાઈની કોવ શકાઓ અને એન નટબોડીઝમા ં
ઘટાડો થતો નથી. િધ ુમાર હતી માટે, કતૃપા કરીને કેનેર ડયન 
બલડ સવ િપિવ સસની મલુાકાત લો.

જો હું મયારયા વનયવમત િેક્સીન લસીધયા ્મયપત્રકમયા ં
પયાછળ હોઉં તો શુ?ં શુ ંહું હજી પણ કોવિડ-19 
િેક્સીન મેળિસી શકંુ?

હા. જેઓ તેમની િે્સીન લેિામા ંપાછળ છે તેઓને પણ 
અદ્યતન થિા તેમના આરોગય સભંાળ કાય્શકતા્શનો સપંક્શ કરિા 
અમે પ્રોતસારહત કરીએ છીએ.

વિકલયાગંતયા અથિયા સલુભતયાનસી ક્િંતયા ધરયાિતયા 
લોકો મયાટે કયયા ્ં્ યાધનો ઉપલબધ છે?

િે્સીન લીધા સાઇ્ટસ સલુભ ગ્રાહક સેિા પ્રદાન કરિા અને 
અપગં લોકો સાથે સલુભ રીતે િાતચીત કરિા અપેક્ક્ષત છે. 
િધમુા,ં નીચેના ંસસંાધનો ઉપલબધ છે:

 ‐ ConnectABILITY.ca કોવિડ-19 િે્સીનસ, સભંાળ 
રાખનારાઓ માટે સસંાધનો અને સહાયતાઓ, વિશ્સનીય 
સ્તોતોમાથંી વિરડયો અને િધ ુવિશ ેમારહતી માટે.

 ‐ વિકાસલક્ષી અથિા બૌદ્દ્ધક વિકલાગંતા ધરાિતા તમારા 
બાળકન/ેઆવશ્તને િે્ સીન અપાિિા હલેથ કેર એ્સેસ 
રરસચ્શ એનડ ડેિલપમેનટલ રડસેક્બક્લટીઝ િબેસાઇટ 
(www.hcarddcovid.com/info) અને (િે્સીનની 
સાઇટ પર રહિેાની સગિડ, ઘરે મલુાકાત લેિાના 
વિકલપો, સોય ઘોચાિિાના ભય િગેરે) વિશેની મારહતી 
માટે vaccinesupport.ca.

 ‐ ઑનટારરયો કોમ્વુનટી સપોટ્શ એસોવસએશન(www.
ontariocommunitysupport.ca) ઍ્સેવસબલ ડ્ાઇિ-
ટુ-િકે્સનસ પ્રોગ્રામ વિશે મારહતી માટે કે જે વિકલાગં 
લોકો, જેમા ંગવતશીલતાની સમસયાિાળા િરરષ્ઠ લોકોનો 
સમાિશે થાય છે, જેઓ સલામત પરરિહન સલુભ કરિામા ં
પડકારોનો સામનો કરે છે તેમને માટે િે્ સીન લીધાના 
સથળની ઘરે-ઘરે રાઇડસ પરૂી પાડે છે. 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_vaccine_up_to_date.pdf 
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_vaccine_up_to_date.pdf 
https://ontario.ca/covidvaccinekids 
https://ontario.ca/publichealth 
https://www.blood.ca/en/covid19#qaa2 
https://www.blood.ca/en/covid19#qaa2 
https://ConnectABILITY.ca 
https://www.hcarddcovid.com/info 
https://www.hcarddcovid.com/info 
https://www.hcarddcovid.com/info 
https://vaccinesupport.ca 
https://www.ontariocommunitysupport.ca 
https://www.ontariocommunitysupport.ca 
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હું િધ ુમયાક્હતસી કયાથંસી મેળિસી શકંુ?

િે્સીનની મારહતી અને પાત્તા, એપોઇનટમેનટ કેિી રીતે 
બકુ કરિી, શુ ંઅપેક્ષા રાખિી અને િધ ુસરહત ઑનટારરયોમા ં
કોવિડ-19 િે્સીનસ  વિશ ેિધ ુજાણિા Ontario.ca/
covidvaccine ની મલુાકાત લો. તમે અનભુિી એજનટ 
અથિા આરોગય વનષણાત સાથ ે1-833-943-3900 પર િાત 
કરિા માટે પ્રોવિકનસયલ િે્સીન કોનટે્ટ સેનટર (PVCC) નો 
પણ સપંક્શ કરી શકો છો (બહરેા, સાભંળિામા-ંક્ષવત ધરાિતા 
અથિા બોલિામા-ંક્ષવત ધરાિતા લોકો માટે TTY: 1-866-
797-0007), અ્ઠિારડયાના સાતેય રદિસ સિારે 8:00 
િાગયાથી થી રાતના 8:00 સધુી 300 થી િધ ુભારાઓમા ં
ઉપલબધ હોય છે.

બાળકો, ્િુાનો અને જેઓ સગભા્શ છે, સતનપાન કરાિ ે
છે અથિા ગભ્શ ધારણ કરિાની યોજના ધરાિે છે તેમના 
માટે કોવિડ-19 િે્સીન વિશેના પ્રશ્ો માટે, sickkids.ca/
vaccineconsult દ્ારા SickKids પીરડયારટ્ક રજજસટડ્શ 

નસ્શ સાથ ેગોપનીય ફોન એપોઇનટમેનટ બકુ કરિા માટે 
SickKids કોવિડ-19 િેક્સન કનસલટ સવિપિસનો અથિા 
1-888-304-6558નો સપંક્શ કરો. આ સેિા ફોન પર ભારાના 
ઇનટરવપ્રટેશનનો ઉપયોગ કરીને બહવુિધ ભારાઓમા ંપણ 
ઉપલબધ છે.

અથિા, કોવિડ-19 િે્સીનસ  વિશ ેસમુારહતગાર વનણ્શય લેિા 
માટે જરૂરી ત્થયો મેળિિા માટે લાયકાત ધરાિતા SHN 
ડનૉ્ટર સાથ ેએકમેકના ફોન પરામશ્શ માટે Scarborough 
Health Network (SHN) VaxFacts Clinic પર ફોન  કરો. 
shn.ca/vaxfacts દ્ારા એપોઇનટમેનટ બકુ કરો અથિા 416-
438-2911 એ્સટેનશન 5738 પર ફોન કરો. એપોઇનટમેન્ટસ 
અ્ઠિારડયાના સાતેય રદિસ, 200થી િધ ુભારાઓમા,ં સિારે 
9 િાગયાથી રાતના 8 સધુી ઉપલબધ હોય છે.
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https://www.ontario.ca/covidvaccine 
https://www.ontario.ca/covidvaccine 
https://www.sickkids.ca/vaccineconsult 
https://www.sickkids.ca/vaccineconsult 
https://www.shn.ca/vaxfacts/ 

