
તમારું  COVID-19 
(કોવિડ-19) િેક્સિનેશન
એ બધું જ ેજાણવું તમારા માટે જરૂરી છે

યોગય માહિતી મેળવવી ખબૂ જરૂરી છે
સોશશયલ મીડડયા તથા અનય સ્થળો પરની કોઈ ખોટી અને 
આધાર-િગરની માહિતીથી સાિધાન રિો.
તમે સચોટ અને ભરોસાપાત્ર માહિતી અિીુંથી મેળિી શકો 
છો:
• Covid19.govt.nz/get-the-facts

• Health.govt.nz/covid-vaccine

• અથિા તમારા ડોક્ટર સાથે િાત કરો.

એ જાણો કે તમે ક્ારે રસી મેળવી શકો 
છો:
• Covid19.govt.nz/my-vaccine 
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વેક્સિન કેવી રીતે કામ કરે છે
COVID-19 (કોવિડ-19) િેક્સિન તમારા શરીરને િાઈરસ સામે 
લડતા શીખિે છે અને તમને બિમાર થિા સામે રક્ષણ આપિાનુું 
કામ કરે છે. આ વેક્સિન તમને COVID-19 (કોવવડ-19) 
આપી શકતી નથી.
તમન ેિકે્સિનના િ ેડોઝની જરૂર પડશ,ે જનેી િચચ ેઓછામાું ઓછા 
21 દિિસોનુું અુંતર રિેશ.ે તમન ેશ્ષે્ઠ રક્ષણ મળે છે તેની ખાતરી 
કરિા, સવુનબચિત કરો કે તમે િુંન ેડોઝ લો છો.

શું આ વેક્સિન સરુક્ષિત છે?
મેડસેફના અમારા પોતાના વનષણાતો દ્ારા ફાઇઝર રસીની 
સલામતી માટેનુું સુંપૂણ્ણ મૂલાુંકન કરિામાું આવુું છે.
મેડસેફને એકિાર સુંતોષ થઇ જાય કે રસી સલામતી અને 
કાય્ણિક્ષતા તેમજ ગુણિત્ાના ચુસત માપિુંડો પૂરાું કરે છે ત્ારપછી 
જ ફક્ત ઓટેરરઆમાું તેનો ઉપયોગ કરિાની મુંજૂરી આપે છે.
ફલુની િેક્સિન જેિી અનય િિાઓના મૂલાુંકન માટે ઉપયોગમાું 
લેિામાું આિે છે તેના જેિી જ આ પ્રદરિયા છે.
મુંજૂરી આપિા માટેની કોઇ જ ટૂું કી રીતો નથી.
િુવનયાભરમાું લાખો લોકો દ્ારા સફળતાપૂિ્ણક ફાઇઝર રસીનો 
ઉપયોગ કરિામાું આવો છે.
સલામતી માટે તેમના પર સતત િેખરેખ રાખિામાું આિે છે.

મારે વિેચંણી માટે કઈ આરોગય માહિતીની 
જરૂર છે?
તમને ભતૂકાળમાં કોઈ પણ વેક્સિન અથવા ઈનજક્ેશનનું એલર્જી ક 
રરએક્શન આવું િોય, તો કૃપા કરીને તમારા વેક્સિનેટરને 
જણાવશો.
તમે અનય કોઈ ઔષવધય ઉપચાર લઈ રહ્ા િોય અથવા 
રક્તપાતની સમસ્ા િોય, તો પિેલા તમારા િેલથ પ્ોવાઈડર 
સાથે વાત કરો.



તમારું  િેક્સિનેશન થાય ત્ારે તમે ફક્ત 
તમારી જાતનુું રક્ષણ જ નથી કરતા. તમે 
તમારા whānau, મમત્રો અને સમુિાયમાું 
COVID-19 (કોવિડ-19) સુંરિમણ 
ફેલાિિાના જાેખમને પણ ઘટાડી રહ્ા છો.

COVID-19 (કોવિડ-19) િેક્સિન વનઃશુલક 
છે, અને ઓટેરરઆમાું 16 િષ્ણ અને તેથી િધુ 
િયના િરેકજણ માટે તે ઉપલબધ છે.

તમારં વેક્સિનેશન કરાવવું:

એક આરોગયકમમી તમારું  િેલથચેક કરશે અને 
તમારા પ્રશ્ોના જિાિ આપશે.

િેક્સિનેશન કરાિિા તમારે સુંમત થિુું જરૂરી 
છે. યાિ રિે, તમે કોઈ પણ સમયે પ્રશ્ો પૂછી 
શકો છો.

એક સુંપૂણ્ણ તામલમિદ્ધ આરોગયકમમી ત્ારિાિ 
તમને તમારા િાથના ઉપરના ભાગે િેક્સિન 
આપશે.

તમારે ત્ાું ઓછામાું ઓછી 20 મમવનટ સુધી 
રોકાિુું જરૂરી છે જેથી આરોગયકમમી તમારું  
ધયાન રાખી શકે અને સુવનબચિત કરી શકે કે તમે 
ઠીક છો.

એકિાર આરોગય કમ્ણચારીને વિશ્ાસ થઈ જાય કે 
તમે ઠીક છો અને તમે સારું  અનુભિી રહ્ા છો, 
તો પછી તમે જઈ શકો છો અને તમારા દિિસનુું 
િાકીનુું કામકાજ કરી શકો છો.

સંભવવત આડઅસરો
અમુક સામાનય આડઅસરો, જેિી કે સ્ાયુમાું િુઃખિુું, ઈનજક્ેશનના 
સ્થળે પીડા અથિા માથાનો િુખાિો િગેરે સામાનય છે. સામાનયપણે 
િીજા ડોઝ પછી આ અસરો જાેિા મળે છે. િાસતિમાું આ િધુું 
એ િાતના શચહ્ો છે કે તમારા શરીરની રોગપ્રવતકારક પ્રણામલ 
આ િાઈરસ સામે લડિાનુું શીખી રિી છે. આ લક્ષણો લાુંિો 
સમય નિી ું રિે અને તમને િીજાે ડોઝ લેતા અથિા તમારી િૈવનક 
પ્રવૃશત્માું કોઈ અિરોધ ઉભા નિી ું કરી શકે.

તમારા વેક્સિનેશન પછી:

ઓછામાું ઓછા 21 દિિસો પછી તમને 
િેક્સિનનો િીજાે ડોઝ લેિા માટે જણાિાશે. 

આ મિત્િપૂણ્ણ છે કારણ કે તમને િે ડોઝ મળ્ા 
પછી જ COVID-19 (કોવિડ-19) સામે 
તમારું  શ્ેષ્ઠ રક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ શકશે.

જાે તમને ઠીક ન લાગે અથિા તો આડઅસરો 
વિશે શચુંતા થિા લાગે, તો તમારા વિશ્સનીય 
આરોગય વાિસાવયક સાથે િાત કરો.

અને તે પછી પણ આ જારી રાખશો:

NZ COVID 
TRACER APP

તમે બિમાર િોય તો ઘરે જ રિેશો અને 
ટેસટ કરાિિા િાિતે િેલથલાઈનનો 
સુંપક્ણ  કરશો.

NZ COVID (કોવિડ) ટ્ેસર એપનો 
ઉપયોગ કરો અને બલૂટૂથ ટ્ે શસુંગને 
‘ઓન’ કરો.

તમામ જાિેર પરરિિન તથા 
ડોમેસસટક ફલાઈટ્સમાું ફેસ કિરરુંગ 
પિેરો.


