ફાઇઝર રસી અંગે ટોચની 10 હકીકતો
1

કોવિડ-19 (COVID-19) રસીઓ પહે લાંથી જ અત્યાર
સુધીમાં તૈયાર કરવામાં આવેલી રસીઓમાં સૌથી સારી રીતે
અભ્યાસ કરેલી રસી છે .

2

ફાઇઝર રસી સારો સલામતીનો રેકોર્ડ ધરાવે છે અને
દુ નિયાભરમાં લાખો ડોઝ આપ્યા પછી તે અસરકારક હોવાનું
પુરવાર થયેલું છે .

3

આમાં મોટાભાગની આડઅસરો હળવી અને ટૂં કા સમય સુધી
રહે નારી હોય છે. કોવિડ-19 (COVID-19) ના કારણે થયેલી
હાનિ ઘણી વધુ ગંભીર અને લાંબા સમય સુધી રહે નારી હોય છે.*

4

કેટલીક એવી આડઅસર પણ છે જે ગંભીર હોય છે પણ તે
જવલ્લે જ જોવા મળે છે , જેવી કે તીવ્ર એલર્જિક રિએક્ શન
અથવા તો હૃદયમાં બળતરા. જો તમને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
થાય, હૃદયના ધબકારા વધી જાય, છાતીમાં દુ ખાવો થાય
અથવા તો તરત જ હાંફ ચડે અથવા તો વેક્સિનના દિવસો બાદ
અનુભૂતિ થાય તો, તમારે તબીબી ધ્યાન માંગવુ જોઇએ.

5
6

રસી તમારા DNAને અસર કરી શકતી નથી.

7

આખી દુ નિયામાંથી મળે લા ડેટા બતાવે છે કે , ગર્ભવતી
મહિલાઓને કોવિડ-19 (COVID-19) રસી આપવા અંગે
સલામતીની કોઇ ચિતં ા નથી.

8

મહિલાઓ જેઓ સ્તનપાન કરાવે છે તેઓને માટે કોવિડ-19
(COVID-19) રસી સલામત છે . તેમના એન્ટિબોડી તેમના
સંતાનોમાં શેર થાય છે .

9

ઇંગ્લેન્ડના ડેટા સુચવે છે કે , ફાઇઝર રસીના બે ડોઝ
ડેલ્ટા વેરિઅન્ટ સામે ખૂબ જ અસરકારક છે .

તમે જ્યારે ગર્ભાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવ ત્યારે પણ
રસી સલામત છે .

10 મહત્તમ સુરક્ષા માટે રસીના બે ડોઝ જરૂરી છે.
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હું કોવિડ-19 વેક્સિન કે વી રીતે
મેળવી શકું ?
રસીના બંને ડોઝ માટે તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ ્સ
બુક કરાવવા માટે સૌથી સરળ રીત
ઑનલાઇન બુકિંગની છે :
તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવા માટે :

BookMyVaccine.nz પર જાઓ
અન્યથા, 0800 28 29 26 પર (અઠવાડિયાના 7 દિવસ
સવારે 8 થી રાત્રે 8 દરમિયાન) કોવિડ રસીકરણ હે લ્થલાઇન
પર કૉલ કરો અને અમે તમારા માટે બુકિંગ કરીશું અને તમારા
કોઈ પણ પ્રશ્નોના જવાબ આપીશું.
* ફાઇઝર રસીની સંભવિત આડ

અસરો વિશે વધુ જાણવા માટે મુલાકાત લો:

covid19.govt.nz/vaccine-side-effects

કોવિડ-19

(COVID-19)

રસીકરણ
હકીકતો જાણો

કે વી રીતે ફાઇઝર કોવિડ-19 તમારી અને તમારા સ્વજનોનું
રક્ષણ કરવામાં કામ કરે છે તે વિષે જાણવા માટે જરૂરી
માહિતી અહી ં આપી છે .

કે વી રીતે રસી કામ કરે છે ?
તમે જે રસી મેળવશો તે ફાઇઝર/બાયોન્ટેક દ્વારા બનાવવામાં આવી
છે . તે કોઇપણ વાઇરસના ભાગ ધરાવતી નથી. તમને રસીના કારણે
કોવિડ-19 (COVID-19) થતો નથી. તે કે વી રીતે કામ કરે છે
અને તમારું રક્ષણ કરે છે તે અહી ં જણાવ્યું છે .
મોકલે છે
કેવી રીતે કોવિડ-19
(COVID-19) વાઇરસ સામે
લડવું તે તમારા શરીરને શીખવવા
માટે રસી સૂચનાઓ
મોકલે છે .
શીખે છે
આ સૂચનાઓથી તમારું શરીર
કોવિડ-19 (COVID-19)
વાઇરસને ઓળખવાનું અને તેની
સામે એન્ટિબોડી નો ઉપયોગ કરવાનું
શીખે છે . એન્ટીબોડી વાઇરસને
તમારા કોષોને ચેપગ્રસ્ત બનાવતા
રોકે છે અને તેનો નાશ કરવામાં મદદ
કરે છે .
સુરક્ષા આપે છે
મતલબ કે જો તમે ભવિષ્યમાં
કોવિડ-19 (COVID-19)
વાઇરસના સંપર્કમાં આવો તો,
તમારા શરીર પાસે પોતાનું રક્ષણ
કરવા માટે યોગ્ય સાધનો ઉપલબ્ધ
હશે જેથી તમને બીમાર પડો તેવી
સંભાવના ઘટી જાય છે .

આટલી ઝડપથી કે વી રીતે રસી
તૈયાર કરવામાં આવી?

આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ કે રસી કોવિડ-19

વૈશ્વિક સહયોગ
આ પ્રથમ વખત એવું બન્યું છે કે જેમાં આખી દુ નિયાના
વૈજ્ઞાનિકો અને સરકારો રસી બનાવવા માટે સંગઠિત થયા છે .
આ વૈશ્વિક સહકારના કારણે રસી ખૂબ જ ઝડપથી બની ગઇ
છે પરં તુ તેમાં જરૂરી પ્રક્રિયામાં કોઇ શોર્ટકટ અપનાવ્યા નથી
અથવા સલામતી સાથે બાંધછોડ કરી નથી.

તબીબી પરીક્ષણો
અમે જાણીએ છીએ કે ફાઇઝર રસી કામ કરે છે કારણ કે તેને
ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી તે પહે લાં 40,000
કરતાં વધારે લોકો પર મહિનાઓ સુધી તબીબી
પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તબીબી પરીક્ષણોમાં રસી
આપવામાં આવેલા સમૂહ અને જેમણે પ્લેસેબો (મીઠાનું દ્રાવણ)
લીધું હોય તેવા સમૂહના પરિણામોની તુલના કરવામાં આવી છે .

સંશોધકોએ શરૂઆત કરી હતી
mRNA રસી કોઇ નવી ટે કનોલોજી નથી અને તેનો અભ્યાસ
દાયકા કરતાં વધારે સમયથી કરવામાં આવ્યો છે , ઋતુગત
તાવની રસી જેવી અન્ય રસીઓ સહિત.
અમર્યાદિત સંસાધનો
આ રસી વિકસાવવામાં વિપુલ પ્રમાણમાં નાણાં અને સમય
ખર્ચવામાં આવ્યા છે .
કોઇ શોર્ટકટ નહી ં
સંશોધન અને વિકાસના વિવિધ તબક્કાઓ એક જ સમયે હાથ
ધરવામાં આવ્યા હતા.

કોવિડ-19 (COVID-19)
રસી અન્ય રસીઓની જેમ
સંશોધનના તમામ
પગલાંઓમાંથી પસાર
થયેલી છે.

(COVID-19) સામે મારું રક્ષણ કરશે?

તબીબી પરીક્ષણોમાં એવું જાણવા મળ્યું હતું કે ,
ફાઇઝર રસીએ કોવિડ-19 (COVID-19) ના
લક્ષણો સામે 95% સુરક્ષા આપેલ છે.
વાસ્તવિક દુ નિયાનો ડેટા
પૂરાવા બતાવે છે કે, રસી ડેલ્ટા વેરિઅન્ટ સામે ખૂબ જ
અસરકારક છે .

રસીના બે ડોઝ ડેલ્ટા લક્ષણો સામે રક્ષણ મેળવવા
માટે ખૂબ જ અસરકારક છે , અને ખાસ કરીને
હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડે તેવી ગંભીર બીમારી
સામે રક્ષણ આપે છે.
પૂરાવા એવું પણ બતાવે છે કે, કેટલાક રસીકરણ કરાવનારા
લોકોને ડેલ્ટા વેરિઅન્ટની અસર થઇ છે , અને તેમને હળવી
બીમારી અથવા ઓછા લક્ષણો જોવા મળ્યા છે .

