
તમારા તમારરકીને 
કોવિડ-19થી રક્ષણ 
આપિું
5થી 11 િર્ષની િયના માટે કોવિડ-19 
રસીકરણ કાય્ષક્રમ



5થી 11 વર્ષની વયના તમારા તમારરકી 
માટે કોવવડ-19 રસી
માતા-વપતા તથા િાલીઓ સમક્ષ તેમના 5થી 11 િર્ષની િયના 
તમારરકીન ેકોવિડ-19 સામ ેરક્ષણ આપિાની તક છે, જ ેમાટે 
તેમણ ેફાઈઝર રસીના (વપડડયાટટરિક) ફોમયુલેશન િડ ેતમેના 
બાળકન ેરસી અપાિિાની રહેશ.ે

તમારરકી માટે ઉપયોગમા ંલેિાતી આ િેક્સિન એ ફાઈઝર રસીનુ ં
બાળકો માટેનુ ંિઝ્ષન છે, જમેા ંહળિો ડોઝ અન ેએટલો જ જથથો 
હોય છે. 

તમારરકીન ેસંપૂણ્ષ રક્ષણ માટે બ ેડોઝની જરૂર રહે છે. અમ ે
બ ેડોઝ િચ્  ે8 સપ્ાહનુ ંઅંતર રાખિાની ભલામણ કરીએ 
છીએ. જરૂર પડ્ય ેઆ અંતરન ેઘટાડીન ેઓછામા ંઓછા 21 
દિિસનુ ંકરી શકાય છે, ઉિાહરણ તરીકે તમારા બાળકનો 
ઈમયુનોસપ્ેસરનટ િડ ેઉપ્ાર શરૂ કરાય તો.

આરોગય મંત્ાલય દ્ારા તમારા બાળકના રસીકરણની ભલામણ 
કરાય છે જેથી તેમન ેસુરક્ક્ષત રાખી શકાય અન ેતમારા િનાઉ 
અન ેસમુિાયન ેકોવિડ-19 સામ ેરક્ષણ આપિામા ંમિિરૂપ બની 
શકાય.

રસીકરણના લાભો 
રસીકરણ તમારરકીને સુરક્ક્ષત રાખિાનું એક મહત્િપૂણ્ષ પગલું છે, જમેકે 
સૂય્ષ સામે ્શમા પહેરિા અથિા સીટબેલ્ટ પહેરિો. આ રીતે તમારા 
તમારરકીને ઘણા ગંભીર રોગો સામે રક્ષણ મળે છે અને તમારા િનાઉ અને 
સમુિાયમાં રોગ્ાળો ફેલાતો અટકે છે. 

ઓટેરોઆમાં, બાળકોને 12 રોગ સામેની રસી વિના મૂલ્ે મળે છે, જમેાં 
ઊંટાટટયા (પટુ્ષ સસસ), ઓરી અને પોલલયોનો પણ સમાિેશ થાય છે.

કોવવડ-19 સામેના રસીકરણના લાભો 
5થી 11 િર્ષના તમારરકીના રસીકરણથી િનાઉ સભયોને સુરક્ષા 
મેળિિામાં મિિ મળે છે જમેનું આરોગય તેમને કોવિડ-19નો ભોગ બનિા 
માટે જેખમી બનાિે છે. 

કોવિડ-19 િાઈરસ અણધાયયો બની શકે છે. કોવિડ-19ની સામાનય રીતે 
બાળકોમાં હળિી અસર જેિા મળે છે, પરંતુ તેના લક્ષણો શરિી જેિા 
જ હોિાને કારણે, અમુક બાળકો ગંભીર ક્બમાર પડી શકે છે અને તેમને 
હોસ્પટલમાં િાખલ પણ કરિા પડી શકે છે. તમારરકીમાં મલ્લ્ટસસસટમ 
ઈન્ફલેમેટરી સસન્રિોમ (MIS-C) જેિી જિલલે જેિા મળતી જટટલતા 
પણ હોઈ શકે છે જનેી સાિ્ેતીપૂિ્ષકની સારિારની જરૂર પડી શકે છે. 
તમારરકીને કોવિડ-19ના હળિા કેસ બાિ પણ (લાંબા કોવિડ તરીકે 
ઓળખાતી) લાંબાગાળાની અસરો થઈ શકે છે. 

પુખતોની જમે જ, તમારા તમારરકીને કોવિડ-19 િાઈરસનું સંક્રમણ થાય 
તો તેમનામાંથી પણ અનય લોકોમાં તેના ્ેપનો ફેલાિો થઈ શકે છે. 



ફાઈઝર રસીની સરુક્ા
5થી 11 િર્ષની િયના માટે ફાઈઝર રસી આ િય જૂથના બાળકોના 
ક્લવનકલ પરીક્ષણમાંથી પસાર થઈ ્ૂકી છે. સામાનય રીતે, નોધંાયેલી 
આડઅસરો હળિી, ખૂબ ઓછો સમય રહેનારી નોધંાઈ છે, અને આ 
આડઅસરો અનય સામાનય રસીથી જેિા મળે છે તેના જેિી જ હોય છે. 

ફૂડ એલર્્ષ  ધરાિનારા તમારરકી માટે પણ આ રસીની ભલામણ કરાય છે. 
અનય કેટલીક રસીઓથી વિપરીત, ફાઈઝર િેક્સિનમાં કોઈ ખાદ્યપિાથ્ષ, 
ર્લેટટન અથિા લેટેસિનો ઉપયોગ કરાતો નથી. 

એલર્્ષ ને કારણે આ રસી લેિા કોઈ વ્યસતિ સક્ષમ ન હોય તો તે ફતિ એિી 
જ વ્યસતિ હોઈ શકે કે જનેે ફાઈઝર રસીના અગાઉના ડોઝ અથિા આ 
રસીના કોઈ ઘટકને કારણે ગંભીર એલર્્ષ ક રરએક્શન (એનાદફલેક્સિસ) 
આવ્યું હોય. બાળકો માટેની (વપડડયાટટરિક) ફાઈઝર રસી અનય બાળપણની 
રસીઓની માફક જ સઘન મંજૂરીની પ્દક્રયામાંથી પસાર થઈ ્ૂકી છે. 
કોઈ ક્લવનકલ પરીક્ષણને ટાળિામાં આવ્યું નથી અથિા તેની સુરક્ષાની 
્કાસણીમાં કોઈ બાંધછોડ કરિામાં આિી નથી.

તમારા તમારરકીને રસીકરણ માટે તૈયાર કરવું
1. તમારં તમારરકી હળિાશ અનુભિે તે માટે તેને પ્ોતસાહન આપો. 
2. સુવનક્ચિત કરો કે તેઓ પાસે શું ખાિા અને પીિા માટે છે.
3. એ ્કાસણી કરો કે તેઓ એિા કપડાં પહેરે છે જેથી તેમના હાથના 

કોણીથી ઉપરના ભાગને સરળતાથી જેઈ અને ્પશશી શકાય છે.

તેઓ કોઈ ખ્કાટ અનુભિતા હોય, તો તેઓ એપોઈનટમેનટના સમયે 
કોઈ સામાનય રમકડાં અથિા ફોન જેિી િ્તુ સાથે લઈ આિી શકે છે જેથી 
તેમનું ધયાન બીજ ેિાળી શકાય. 

તમારા તમારરકીને અગાઉ કોઈ રસીકરણનું રરએક્શન આવ્યું હોય, તો 
તમારા રસી આપનારને આ અંગે જણ કરો, તમારા િનાઉ ડોક્ટરની 
એપોઈનટમેનટ પહેલાં તેના વિશે િાકેફ કરો અથિા કોવિડ િેક્સિનેશન 
હેલથલાઈન- 0800 28 29 26 પર તાલીમ પામેલા સલાહકાર સાથે 
િાત કરો.

સંમતત
માતાવપતા, િાલી અથિા કાનૂની િાલીએ એક જિાબિાર પુખત વ્યસતિ 
તરીકે તમારા બાળકની સાથે તેમની એપોઈનટમેનટ સમયે હાજર રહેિું તેમજ 
રસીકરણ માટે તેમની સંમવત આપિી જરૂરી છે.

એપોઈનટમેનટ સમયે, બંને પુખતો અને બાળક ઈચ્ા મુજબ ગમે એટલા પ્શ્ો 
કરી શકે છે.

આડઅસરો
કોઈ પણ રસીકરણની જમે, તમારા બાળકને આ િેક્સિનમાં પણ 
ઈનજક્ેશનની જગયાએ સોજે આિીને ્કામું પડી શકે છે, પીડા થઈ શકે છે 
અથિા સોજે આિી શકે છે. અનય રરએક્શન પણ આિી શકે છે, જ ેસામાનય 
રીતે એક અથિા બે દિિસ રહે છે: 
• માથુ િુખિું
• તાિ આિિો (શરીર ગરમ લાગિંુ) 
• ઉબકા (ક્બમાર હોિાની અનભુવૂત), ઊલટી, ડાયેરરયા (ઝાડા) 
• થાક
• સામાનય બે્ નેી (ઠીક ન લાગિંુ, ્ૂકં આિિી અન ેિુખાિો થિો).

આ બધું સામાનય છે અને આ િશા્ષિે છે કે રસી કામ કરી રહી છે. આરામ 
કરિા પ્ોતસાહન આપિું અને વિપુલ પ્માણમાં પ્િાહી આપિાથી મિિ 
મળશે. 

ફાઈઝર કોવિડ-19 રસીનું ગંભીર રરએક્શન ભાગયે જ જેિા મળે છે 
અને સામાનય રીતે રસીકરણની થોડીક લમવનટોમાં જ આિી જય છે. આ 
કારણથી, ક્લવનકલ સટાફ દ્ારા વનરીક્ષણ માટે તમને અને તમારા બાળકને 
ઓબઝિવેશન વિ્તારમાં રાખિામાં આિે છે જેથી સુવનક્ચિત કરી શકાય કે 
આિી સથિવતમાં તેમને તબીબી સારિાર મળે. 

ગંભીર એલર્્ષ ક રરએક્શનના ચિહ્ોમાં સમાવેશ થાય છે:

• શ્ાસ લેિામાં તકલીફ 
• ્હેરા અને ગળાના ભાગે સોજે 
• ધબકારા િધી જિા 
• આખા શરીર પર ્કામા પડી જિા 
• મૂછા્ષ આિિી અને નબળાઈ લાગિી.



તમારા બાળકને આ પૈકી કોઈપણ સ્હ્નનો અનુભિ થતો હોિાનું તમારી 
જણમાં આિે તો તાતકાલલક ક્લવનકલ સટાફને આ અંગે જણ કરશો. 
તમે રસીકરણના થિળ પર નથી, તો 111 પર કોલ કરો.

માયઓકાડડ્ષ ટટસ અને પેરરકાડડ્ષ ટટસ ભાગયે જ થાય છે પરંતુ તે ફાઈઝર 
રસીની અવતગંભીર આડઅસરો છે. ક્લવનકલ પરીક્ષણમાં 5થી 
11 િર્ષની િય િચ્ ેના બાળકોમાં આ પ્કારના કોઈ કેસ જેિા નથી 
મળ્ા, પરંતુ રસીકરણ કરાિનારા તમામ િયના લોકોમાં જેિા મળતા 
સ્હ્નો વિશે િાકેફ હોિું મહત્િપૂણ્ષ છે. તમારા બાળકમાં રસીકરણના 
દિિસો અથિા સપ્ાહોમાં ની્ેના સ્હ્નોમાંથી કોઈ પણ જેિા મળે, તો 
તાતકાલલક જ તબીબી સહાયતા મેળિશો.

માયઓકાડડ્ષ ટટસ અને પેરરકાડડ્ષ ટટસના લક્ષણોઃ
• અસુવિધા, શરીર ભારે લાગિું, તણાિ િધિો, અથિા છાતીમાં પીડા 
• શ્ાસ લેિામાં તકલીફ 
• ધબકારા િધી જિા, ગભરામણ અથિા હરિિય ધક-ધક થિું
• મૂછા્ષ આિિી, માથું ભમિું અથિા ધૂંધળું  લાગિું.

બકુ અથવા વોક ઈન
કોવિડ-19 રસીકરણ એ િરેક માટે વનઃશુલક છે. 17 જનયુઆરીથી, 
માતાવપતા અથિા િાલીઓ તેમના તમારરકી સાથે િોક-ઈન ક્લવનકમાં 
આિી શકે છે અથિા BookMyVaccine.nz નો ઉપયોગ કરીને 
તેમના સામાનય આરોગય સેિા પૂરી પાડનારા, હોઉરા અથિા જનરલ 
પ્ેક્ક્ટસ પાસેથી રસીકરણ મેળિી શકે છે. સવુનક્ચિત કરો કે તમ ેયોગય 
િયમયા્ષિાન ેપસિં કરો છો.

તમે એક કરતા િધુ બાળક માટે બુક કરિા માગતા હોય અથિા તમે 
ઓનલાઈન બુક કરાિી શકતા ન હોય, તો તમે કોવિડ િકે્સિનશેન 
હેલથલાઈનન ે0800 28 29 26 પર (સિારે 8-સાંજ ે8, સપ્ાહના 7 
દિિસ) કોલ કરી શકો છો અને અમે તમારા માટે બુદકંગ કરીશું અને કોઈ 
પણ પ્શ્ હશે તો તેનો જિાબ આપીશું. 

િુભાવરયા ઉપલબધ છે.

વવકલાંગતા ધરાવનારા તમારરકી 
વિકલાંગતા ટીમ સોમિારથી શુક્રિાર, સિારે 8થી સાંજ ે8 સુધી 
ઉપલબધ છે. તેઓ તમારા િનાઉને સહાયતા કરશે અને તમારા માટે 
રસીકરણની એપોઈનટમેનટ બુક કરશે. તમારા બાળકને સનેટર સુધી 
પહોં્ , વનઃશુલક પરરિહન વિકલપ, અથિા તમારા બાળક પર રસીની 
કોઈ આડઅસર હોિા સટહતની કોઈ પણ જરૂરરયાત વિશે તમને જ ેપણ 
પ્શ્ હશે તેના તેઓ જિાબ આપશે. 

• કોલ કરો 0800 28 29 26 પર અને િબાિો 2 
• ફ્ી ટેક્ટ 8988
• ઈમેઈલ accessiblecovidvaccinations@

whakarongorau.nz



વધ ુમાહિતી માટે
િધુ માટહતી તેમજ સંશોધન માટેની લલકં માટે, મુલાકાત લો: 

યુનાઈટ અગેઈનસટ કોવિડ-19 – Covid19.govt.nz/tamariki
આરોગય મતં્ાલય – Health.govt.nz/CovidVaccineKids 
તે પૂની કોદકરી– Karawhiua.nz 
પેસસદફક લોકો માટેનું મંત્ાલય – mpp.govt.nz

રસી વવશે કોઈ પ્રશ્ન છે? 
કોવિડ િેક્સિનેશન હેલથલાઈન અંગે તાલીમ પામેલા સલાહકાર સાથે િાત 
કરો– 0800 28 29 26 સિારે 8-સાંજ ે8, સપ્ાહના 7 દિિસ 


