
કોવિડ-19 રસી: 
તમારા બાળકનું ફાઇઝર 
વેક્સિનેશન કરાવ્ા પછી
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આ બ્રોશરમાં ફાઇઝર પીડિયાટ ર્િક વેક્સિનને આવરી લેવામાં 
આવી છે. આ એકમાત્ર કરોવવિ-19 વેક્સિન છે કે જ ે5થી 11 
વર્ષના બાળકરોને આપવામાં આવે છે અને 12+ વેક્સિન કરતા 
તેનરો િરોઝ ઓછરો છે.
રસીકરણ તમારરકીને સુરક્ષિત રાખિાનું એક મહત્િપૂણ્ણ પગલું છે, 
જમેકે સૂય્ણ સામે ચશમા પહેરિા અથિા સીટબેલ્ટ પહેરિો. તે ઘણી 
ગંભીર બીમારીથી બાળકોનું રષિણ કરે છે અને તમારા પરરિાર તેમજ 
સમુદાયમાં બીમારીને ફેલાતી અટકાિે છે.

કોવિડ-19 સામે સંપૂણ્ણ રોગપ્રવતકારકતા માટે બાળકને ચાઇલ્ડ 
ફાઇઝર િેક્સિનના બે ડોઝ લેિાની જરૂર પડ ેછે. બે ડોઝ 8 
અઠિાડડયામાં આપિામાં આિે છે. બે ડોઝ િચચેનો અંતરાલ જે 
જરૂર હોય તો ઓછામાં ઓછા 21 દદિસ સુધી ટંુકાિી શકાય છે, 
જમેકે, જે તમારં બાળક મહતિપૂણ્ણ ઇમયુનો સપ્રેશન સારિાર શરૂ 
કરિાનું હોય.

5 થી11 િર્ણના બાળકો માટેની ફાઇઝર િેક્સિન આ િયજૂથના 
બાળકોમાં કરિામાં આિેલા ક્લવનકલ પરીષિણોમાંથી પસાર થયેલી 
છે અને સામાનયપણે, તેના કારણે નોધંાયેલી આડઅસરો ખૂબ જ 
હળિી છે અને તે લાંબો સમય રહેતી નથી તેમજ અનય વનયમમત 
િેક્સિનની માફક જ આડઅસરો ધરાિે છે.

સંભવવત આિઅસરરો 
બધી દિાની જમે, તમારા બાળકને ફાઇઝર િેક્સિનેશન કરાવ્ા પછી 
1-2 દદિસ સુધી હળિી આડઅસરોનો અનુભિ થઇ શકે છે. આ 
સામાનય છે અને તેમનું શરીર િાઇરસ સામે લડિાનું શીખતું હોય છે.

મોટાભાગની આડઅસરો લાંબા સમય સુધી રહેતી નથી અને તેનાથી 
દૈવનક પ્રવૃત્તિઓ પર અસર પડતી નથી. જે તમારા બાળકને કોઇ 
આડઅસર ના થાય તો એ પણ સારં જ છે, આિી સ્થિવતમાં પણ 
િેક્સિન કામ કરે જ છે.

સવ્ષસામાનય રીતે નરોધંાયેલા રીએક્શનરો આ 
મજુબ છેઃ 
• ઇનજશેનની જગયાએ દુખાિો અથિા સોજે/લાલાશ 
• થાક કે સુસતી લાગિી 
• માથુ દુખિું 
• સ્ાયુઓમાં દુખાિો અને/અથિા સાંધામાં દુખાિો 
• ઠંડી/તાિ 
• ઉબકા 

જે તમારા બાળકને અસવસ્થતા લાગતી હરોય 
તરો તમે: 
• થોડા સમય માટે ઇનજક્ેશનની જગયાએ ઠંડંુ, ભીનું કપડંુ અથિા 

આઇસ પૅક મૂકો. 
• ખાતરી કરો કે તે આરામ કરે અને ખૂબ માત્ામાં પ્રિાહી લે 
• પ્રથમ સહાય તરીકે પેરાત્સટામોલ આપો અથિા જે લષિણો 

એકધારા ચાલુ રહે તો આઈબુપ્રોફેન આપો 
• જ ેતમારા બાળકના લષિણો િધારે ખરાબ થઇ રહ્ા છે કે નહી ંતે 

અગં ેતમન ેખાતરી ન હોય તો તમારા હેલથકેર પ્રોફેશનલની સલાહ 
માગંો અથિા 0800 358 5453 પર હેલથલાઇનનો સપંક્ણ કરો

એલર્્ષ ક પ્રતતટરિયાઓ 
ગંભીર એલત્જ્ણક રરએક્શન કે પ્રવતદરિયા જેિા મળી શકે છે પરંતુ 
તે ભાગયે જ હોય છે. નયૂ ઝીલેન્ડના િેક્સિનેટસ્ણ તેનું સંચાલન કરિા 
તામલમબદ્ધ હોય છે. જે તમારા બાળકને અસિથિતા લાગતી હોય 
અથિા તમને કોઇ ત્ચતંા હોય તો તમારા િેક્સિનેટરને જણ કરો, 
કારણ કે િેક્સિનેશન પછી ગંભીર એલત્જ્ણક રીએક્શન ઝડપથી જેિા 
મળી શકે છે. આ રીતે તમારા બાળકનું િેક્સિનેશન કરાવ્ા પછી 15 
મમવનટ સુધી તેને દેખરેખમાં રાખો.

બધી દિાની જમે, ફાઇઝર િેક્સિનના કારણે અમુક બાળકોમાં આડઅસર થઇ શકે છે. આ શરીરનો સામાનય 
પ્રવતભાિ છે અને દશા્ણિે છે કે િેક્સિન કામ કરી રહી છે. 
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મેડિકલ સહાયતા માંગરો 
કેટલીક આડઅસરો િધારે ગંભીર છે પરંતુ તે ભાગયે જ જેિા મળે 
છે, જમે કે ગંભીર એલત્જ્ણક રીએક્શન અથિા હ્રદયમાં બળતરા 
(માયોકાડડ્ણ ટટસ અને પેરીકાડડ્ણ ટટસ) 

માયઓકાડડ્ણ ટટસ અને પેરરકાડડ્ણ ટટસ ભાગયેજ થાય છે પરંતુ તે 
ફાઈઝર રસીની અવતગંભીર આડઅસરો છે. ક્લવનકલ પરીષિણમાં 
5થી 11 િર્ણની િય િચચેના બાળકોમાં આ પ્રકારના કોઈ કેસ જેિા 
મળ્ા નથી, પરંતુ રસીકરણ કરાિનારા તમામ િયના લોકોમાં જેિા 
મળતા ત્ચહ્ો વિશે િાકેફ હોિું મહત્િપૂણ્ણ છે.

જ ેતમારા બાળકમા ંઆિા નિા લષિણો જેિા મળે છે તો, તમ ેમેડડકલ 
સલાહ માગંી શકો છો, ખાસ કરીને આ લષિણો જ ેજતા ન હોય તો:

• તમારી છાતી અથિા ગરદનમાં તણાિ, ભારે લાગિું, અસિથિતા 
લાગિી અથિા દુખાિો થિો

• શ્ાસોચ્છિાસમાં તકલીફ અથિા તમારો શ્ાસ ના લઇ શકો
• ચક્કર આિિા અથિા બધુ ભમતુ હોય તેિું લાગિું અથિા માથુ 

હળિું જિું
• હ્રદય ફફડિું, ઝડપથી ચાલિું અથિા ધબકિું અથિા ‘ધબકારા 

છુટી જય’ એિું લાગિું. 

રીએક્શનની જણ કરવી 
તમારા બાળકને કોવિડ-19નુ ંિકે્સિનશેન કરાવ્ા પછી કોઇપણ 
રીએક્શન થાય તો તમે અમને જણ કરો તે મહતિપૂણ્ણ છે જેથી અમે 
રસીની સલામતી ટ્રેક કરી શકીએ. 
તમારા બાળકને થતી કોઇપણ આડઅસર અંગે તમે  
report.vaccine.covid19.govt.nz પર જણ કરી શકો 
છો અથિા તમારા હેલથકેર પ્રોિાઈડર સાથે તમે આડઅસરો અંગે 
ચચા્ણ કરિા માંગતા હોિ તો તેમને જણાિી શકો છો. અહેિાલ રજૂ 
કરિા માટે તમારે એ ચોક્કસ હોિાની જરૂર નથી કે િેક્સિનના કારણે 
જ રીએક્શન થયું છે.

તમારા બાળકની કોવિડ-19 િેક્સિનેશનની એપોઇનટમેનટ પછી 
તમને ટેક્ટ મેસેજ આિી શકે છે જમેાં તમને કોઇપણ રીએક્શન 
અંગે ટંૂકો સરિે પૂરો કરિાનું કહેિામાં આિશે. સરિેમાં ભાગ 
લેિાથી નયૂઝીલેન્ડમાં િેક્સિન વિશે િધુ જણિામાં અમને મદદ મળી 
રહેશે. સરિે િૈકલલપક છે અને તમે કોઇપણ સમયે તેમાંથી બહાર 
નીકળી શકો છો. તમે વિનામૂલ્ે ટેક્ટનો જિાબ આપી શકો છો. 
સરિે વિશેની િધુ માટહતી Medsafe.govt.nz/COVID-
safety-reporting/

પર મળી શકે છે. જે તમારા બાળકના લષિણો અંગે તમને ખાતરી ના 
હોય તો 0800 358 5453 પર હેલથલાઇનને કૉલ કરો. 

જે તમને તમારા બાળકની સલામતી અંગે તાતકામલક કોઇ ત્ચતંા હોય 
તો 111 પર કૉલ કરો અને ખાતરીપૂિ્ણક તેમને જણ કરો કે તમારા 
બાળકે કોવિડ-19 િેક્સિનેશન કરાવ્ું છે જેથી તેઓ યોગય રીતે 
પરરસ્થિવતનું મૂલ્ાંકન કરી શકે છે.

વેક્સિન આપણને સરુક્ષિત રાખે છે 
િેક્સિન તમામ ઉંમરના લોકોને ઓરી અને તાિ જેિી ચેપી બીમારી 
સામે રષિણમાં મદદ કરે છે. તમારા હેલથકેર સેિા આપનાર 
સાથે ચચા્ણ કરીને ચકાસો કે તમે અને તમારો પરરિાર તમારા 
િેક્સિનેશનથી અપ ટુ ડટે છો કે નહી.ં 

ક્બન-કોવિડ-19 િેક્સિન જમેકે ઓરી, ગાલપચોળા, રબેલાના 
ટાઇમમગં અંગે ત્ચતંા નથી; તમારે આ િેક્સિનેશનમાં વિલંબ કરિાની 
જરૂર નથી. 

િધુ માટહતી માટે health.govt.nz/immunisation
ની મુલાકાત લો.

તમારં વેક્સિનેશન કરાવ્ા પછી પણ જરૂરી છે કે:

તમારા હાથ ધોિો અથિા સેવનટાઇઝ કરો

કોણી આડી રાખીને ઉધરસ અથિા છીકં ખાઓ

જે તમને કોવિડ-19ના 
લષિણો હોય તો, ટેસટ કરાિો

જે તમે બીમાર હોિ તો ઘરે રહો


