
પા�ુ ં1 

આરોગ્ય મત્રાલં ય

તમાર� COVID-19 રસી મા�હતી પત્ર 

સસં્કરણ 5.૦ – April 01, 2021 

આ દસ્તાવેજ માત્ર પ્રાથિમક મા�હતી જ �રૂ� પાડ� છે. આ દસ્તાવજે દાક્તર� સલાહ� ં ુસ્થાન લેવા 

ક� િનદાન ક� સારવાર, ક� કા�નૂી સલાહ �રૂ� પાડવાના ઇરાદાથી નથી. 

આજની તાર�ખે, િનમ્ન�લ�ખત COVID-19ની રસીઓ ક�નેડામાં ઉપયોગમાં લેવા માટ� હલ્� થ ક�નેડા 

દ્વારા મ�ૂંર કરવામા ંઆવેલ છે: Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, Moderna COVID-19 vaccine, 

AstraZeneca COVID-19 vaccine, COVISHIELD COVID-19 vaccine, અન ેJanssen COVID-19 vaccine. 

ક�નેડા માટ� Janssen COVID-19 નો �ુરવઠો એક વાર ન�� થયા પછ� તેની મા�હતી આ દસ્તાવજેમા 

ઉમેરવામાં આવશ.ે ક�નડેામાં ઉપયોગમાં લેવાનાર તમામ vaccines for COVID-19 COVID-19ની 

રસીઓ�ં ુસખ્ત ધોરણોનો ઉપયોગ કર�ને, હલ્� થ ક�નડેા દ્વારા � લૂ્યાકંન કરવામાં આવ્�ું છે. હલ્� થ 

ક�નેડા તમામ રસીઓ પર તે �રુ �ક્ષત અને અસરકારક છે તેની ખાતર� કરવા સતત દ�ખર�ખ ચા� ુ

રાખશ.ે  

�ૃપા કર�, આ મા�હતી પત્રને ધ્યાન �વૂર્ક વાંચો અને ખાતર� કરો ક� રસી મેળવતાં પહલ� ાં આરોગ્ય 

સભંાળ પ્રદાતા દ્વારા તમારા બધાં જ પ્ર�ોનાં જવાબ આપવામાં આવે.  

COVID-19 � છ?ેં ુ

COVID-19 નવા કોરોના વાઈરસ (SARS-CoV-2) નાં કારણે થતો ચેપ છે. COVID-19 સૌ પ્રથમ 

�ડસેમ્બર 2019 મા ંઓળખાયો અને ત્યારથી � રૂા િવ�માં રોગચાળા �પે ફ�લાયો. COVID-19 

સામાન્ય ર�તે એક વ્ય�ક્તથી બી� વ્ય�ક્તને �યાર� ચેપી વ્ય�ક્ત ખાસંી ખાય, છ�ક ખાય, ગાય, 

વાતો કર� ક� તનેા �ાસોચ્છ�ાસથી �ુખ્યત્વે ફ�લાય છે. તે ન�ધ�ું મહત્વ�ુ ંછે ક� ચેપી વ્ય�ક્તને કોઈ 

લક્ષણો ના હોય તો પણ ચેપનો ફ�લાવો કર� શક� છે. Symptoms of COVID-19 COVID-19નાં 

લક્ષણોમાં ખાસંી, �ાસ �ંધામણ, તાવ, �ુ�ર�, થાક, અને સ્વાદ ક� �ગુ ંધ જતાં રહવા� નો સમાવેશ 

થઈ શક� છે. ક�ટલાકં લોકો �મને વાઈરસનો ચેપ લાગ્યો હોવા છતાં કોઈપણ લક્ષણો જણાતાં નથી, 

�યાર� અન્ય લોકોને ઓછાથી ગંભીર કહ� શકાય તવેાં પ્રમાણમાં લક્ષણો હોય છે.  

https://covid-vaccine.canada.ca/pfizer-biontech-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covid-19-vaccine-moderna/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/astrazeneca-covid-19-vaccine/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/covishield/product-details
https://covid-vaccine.canada.ca/janssen-covid-19-vaccine/product-details
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.htm
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html


પા�ુ ં2 

• ફાઈઝર-બાયૉનટ�ક COVID-19 રસી હાલમા ં16 વષર્ અને તેથી વ� ુ�મરની વ્ય�ક્તઓને

આપવા મ�ંરૂ થયેલી છે.

• મોડનાર્ COVID-19 રસી હાલમા ં18 વષર્ અને તેથી વ� ુ�મરની વ્ય�ક્તઓને આપવા મ�ંૂર

થયેલી છે.

COVID-19ની રસી COVID-19 સામે ક�વી ર�તે રક્ષણ આપ ેછે? 

બધી જ રસીઓ આપણા ંશર�રને ચેપ �વા ંલક્ષણો લાગે તે�ુ ંદાખલ કર� �થી આપણી રોગ 

પ્રિતકારક શ�ક્તને �ણ થાય ક� તેની સામે �ુદરતી રક્ષણ મેળવવા� ુ ં ક�વી ર�તે બનાવ�ુ.ં આ 

�ુદરતી રક્ષણ ભિવષ્યમાં થનાર� �બમાર� અટકાવે છે. રસીથી તમને COVID-19 થશે ન�હ. 

COVID-19ની રસી ક�વી ર�તે રક્ષણ આપશે તેની વ�ુ િવગતવાર મા�હતી આના પર મળશ.ે Public 

Health Ontario’s (PHO) COVID-19 Vaccines વેબપેજ અન ેWhat You Need to Know About COVID-

19 Vaccine અન ેCOVID-19 Vaccines: Viral Vector-Based Vaccines.     

ક�નેડામાં ઉપયોગમાં લેવાનાર તમામ મ�ં ૂર થયેલી COVID-19ની રસી લક્ષણાત્મક અને 

લેબોર�ટોર� દ્વારા ખાતર� કરાયલેા રોગ સામ ેરક્ષણ માટ� અસરકારક છે. મોટા પાયે થયેલાં 

અધ્યયનમા,ં �યાં લોકોને રસીનાં બંને ડોઝ આપવામાં આવેલ, બધી જ રસીઓ લક્ષણાત્મક અને 

લેબોર�ટોર� દ્વારા ખાતર� કરાયલેા COVID-19થી લોકોને બીમાર પડતાં રોકવામાં સા�ંુ કામ ક��ુ હ� ુ.ં 

રસીની અસરકારકતા પ્રથમ ડોઝનાં 14 �દવસ પછ� અને બી� ડોઝનાં પહલ� ાં �દા� ફાઈઝર-

બાયૉનટ�ક અને મોડનાર્ની 90%થી વ�ુ અને અસ્ટ્રાઝેનેકા/કોિવિશલ્ડની 70% કરતા ંવ� ુછે. રસીની 

અસરકારકતા ભલામણ કર�લ �તરાલથી બી�ં ડોઝના �દા� ફાઈઝર-બાયૉનટ�ક અને મોડનાર્ની 

90%થી વ�ુ અને અસ્ટ્રાઝેનેકા/કોિવિશલ્ડની 80% કરતાં વ�ુ છે. તે અગત્ય�ું છે ક� તમે રસીના ં

બનંે ડોઝ મેળવો). COVID-19 સામે લાબંા ગાળા�ુ ંરક્ષણ રસીનો બીજો ડોઝ ના લીધો હોય ત્યા ં

�ુધી હાિસલ ના થાય. ક�નેડામાં ઉપયોગમાં લેવાનાર તમામ મ�ં ૂર થયેલી COVID-19ની રસી 

હો�સ્પટલમાં દાખલ થતાં રોકવા માટ� પણ અસરકારક છે.  

આ રસીઓ કોન ેમળ� શક� છ?ે
વતર્માનમાં અ�ગ્રમતા ધરાવતાં ઓળખાયેલાં �ૂથો અને કોઈપણ પ્રકારની રસીથી િવપર�ત અસરો 

ન�હ ધરાવતી વ્ય�ક્તઓને આ સ�ં ણૂર્ રસીની �ંખૃલા આપી શકાશ.ે  

https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/en/diseases-and-conditions/infectious-diseases/respiratory-diseases/novel-coronavirus
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/factsheet/2021/01/vac/factsheet-covid-19-vaccines.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/vaccines/2021/03/covid-19-focus-on-viral-vector-based-vaccines.pdf?la=en


• અસ્ટ્રાઝેનેકા COVID-19 રસી હાલમા ં18 વષર્ અને તેથી વ� ુ�મરની વ્ય�ક્તઓને આપવા મ�ંૂર

થયેલી છે. હાલ �રૂ� રું ા�ષ્ટ્રય સલાહકાર સિમિત(NACI)ની recommends ભલામણ છે ક� 55

કરતા ંઓછ� વયની વ્ય�ક્તઓ માટ� અસ્ટ્રાઝેનકેા COVID-19 રસી અને કોિવિશલ્ડનો ઉપયોગ

કરવો ન�હ.

પા�ુ ં3 

હાલ અ�ગ્રમતાના ંઆધાર� તમે રસી મેળવવા લાયક છો ક� ન�હ તે �ણવા માટ� �ૃપા કર� 

Ontario’s COVID-19 vaccination plan ઑન્ટા�રઓની COVID-19 રસીની યોજના �ુઓ. 

રસી મેળવતા ંપહલ� ા,ં આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતા � તમને રસી આપતા હં ોય તેને 

જણાવો જો:  

• જો તમને અ�ખુ લાગ� હું ોય ક� તમને COVID-19ના ંલક્ષણો જણાતા ંહોય.

• જો અગાઉના ંCOVID-19ની રસીના ંડોઝથી ક� COVID-19ની રસીના ંઅન્ય તત્વોથી ક� 

અન્ય રસીથી તમને એલજ�ક ર�એક્શન આવ્� ંુહોય.

• તમને અન્ય એલજ� ક� એલજ� સમસ્યાઓ હોય.

• તમે સગભાર્ હોવ ક� થઈ શકો છો ક� સ્તનપાન કરાવતા ંહોવ.

• તમને સ્વ-પ્રિત રક્ષા સમસ્યા� ંુિનદાન થ� ંુહોય, અથવા રોગ ક� સારવાર ને કારણે રોગ 

પ્રિતકારકતા ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય.

• તમને અગાઉ રસી લેતા કં � પ્ર�ક્રયા કરતા બં ેહોશ થયા કં � ચ�ર આવ્યા હં ોય ક� તમન ે

ઇન્�કશન બાબતે ભય હોય. આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતા આ�ષુગંી સહાય આપી શકશે, 

ઉદાહરણ તર�ક,�  બેહોશી િનવારવા �તાૂ  ંરસી મેળવવી.

• તમાર� રક્તિવકાર હોય, સહજ ચકામા પડ� જતા ંહોય, અથવા લોહ� પાત�ં થવાની દવા 

લેતા ંહોવ. આ મા�હતી આરોગ્ય સભ ં ાળ પ્રદાતાને સોયથી થતા ંચકામા ંક� રક્ત�ાવ 

રોકવામા ંમદદ �પ થશ.ે

• તમે છેલ્લા 1ં 4 �દવસમા ંઅન્ય કોઈ રસી (COVID-19ની રસી ન�હ) મેળવી હોય.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/rapid-response-recommended-use-astrazeneca-covid-19-vaccine-younger-adults.html
https://covid-19.ontario.ca/ontarios-covid-19-vaccination-plan


પા�ુ ં4 

આ રસીઓ મેળવવામા ંકોને ઢ�લ કરવી જોઈએ?

Vaccination Recommendations for Special Populations ખાસ વસ્તી માટ� રસી કરણ �ચૂ નો 

માગર્દશર્ન દસ્તાવજે સગભાર્, સ્તનપાન કરાવતા,ં એલજ� હોય, સ્વ-પ્રિત રક્ષા સમસ્યા હોય, 

અથવા રોગ ક� સારવાર ને કારણે રોગ પ્રિતકારક્તા ક્ષીણ થઈ ગઈ હોય તેવા લોકો, સાથે 

�કશોરાવસ્થા ધરાવતા ંલોકો ક� � COVID-19ના ંપ�રણામે ઉચ્ચ સ્તર�ય જોખમ ધરાવતા ંહોય 

તેમને માટ� વધારાની મા�હતી �રૂ� પાડ� છે. તમાર� તબીબી સમસ્યાઓન ેધ્યાનમા ંરાખીને રસી 

યોગ્ય છે ક� ન�હ તે બાબતે તમારા આરોગ્ય સભં ાળ પ્રદાતા સાથે વાત કરવી જોઈશે.   

• એવી વ્ય�ક્તઓ ક� �ન ેઅગાઉના ં14 �દવસમા ંઅન્ય કોઈ રસી (COVID-19ની રસી ન�હ) 

મેળવી હોય.

• એવી વ્ય�ક્તઓ ક� � માદંગીના ંતીવ્ર લક્ષણો ધરાવતા ંહોય; આવી વ્ય�ક્તઓએ લક્ષણો�ુ ં

સ�ં ણૂર્ �પે િનરાકરણ થઈ �ય ત્યા ં�ધીુ  રાહ જોવી પડશે �થી કર�ને રસી સબં િંધ ત

કોઈપણ આડ અસરથી થયેલી માદંગીને પ�રણામે થનારા િવપર�ત લક્ષણોને પ્રિતક બનતા ં

િનવાર� શકાય.

• COVID-19ના ંલક્ષણો ધરાવતી વ્ય�ક્તઓ.  COVID-19ના ંપ્રસાર� ંુ જોખમ ઓછામા ંઓ �ં

કરવા, જો આવી વ્ય�ક્તઓ રસી કરણ �ક્લિનક/સ્થળ પર આવે તો તેમણે �ક્લિનક પર 

�હર�  આરોગ્યના ંિનયમનો� ંુપાલન કરવા� ંુ �ચૂ વવામા ંઆવશે અને પર�ક્ષણ કરાવવા�ુ ં

પ્રોત્સાહન આપવામા ંઆવશે.

• શકં ાસ્પદ ક� િનયત થયેલા ંCOVID-19ના ંચેપવાળા ંક� COVID-19ના ંક�સ સાથે િનકટ નો

સપકં ર્ ધરાવતી વ્ય�ક્તઓન ેકારણે લક્ષણોવાળા ંઅને લક્ષણો વગરના ંવ્ય�ક્તઓને સ્વય  ં

એકલતા રાખવાની સલાહ આપવામા આં વે છે તેમને રસી કરણ �ક્લિનક આવ� ંુજો ઈએ

ન�હ અને �યા ં�ધીુ  તેમનો એકલતા સમય �રૂો ના થાય ત્યા ં�ધીુ  તમેની રસી મેળવ વા

રાહ જોવી પડશે.

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccination_rec_special_populations.pdf
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રસી ક�વી ર�તે આપવામા ંઆવે છ? 
રસી સોયથી બાવડામા ં(િત્રકોણાકાર સ્ના�માુ )ં આવ ેછે. પ્ર ાતં દ્વારા COVID-19ની રસીના ંફાઈઝર-

બાયોનટ�ક, મોડનાર્, અસ્ટ્રાઝેનેકા/કોિવિશલ્ડની રસીના ંબી�ં ડોઝના ં�તરાલને પ્રથમ ડોઝ 

પછ�થી 4 મ�હના �ધીુ  વધારવા recommendations from the National Advisory Committee on 

Immunication (NACI) રસી કરણ પર રાષ્ટ્ર�ય સલાહકાર સિમિત(NACI)ની ભલામણોને 

અ �સરુ વામા ંઆવે છે.  

• ફાઈઝર-બાયોનટ�કની રસી માટ� પ્રથમ ડોઝના 4 મ�હના પછ� બી�ં ડોઝની ભલામણ 

કરવામા ંઆવેલી છે.

• મોડનાર્ની રસી માટ� પ્રથમ ડોઝના 4 મ�હના પછ� બી�ં ડોઝની ભલામણ કરવામા ંઆવેલ ી

છે.

• અસ્ટ્રાઝેનેકા/કોિવિશલ્ડની રસી માટ� પ્રથમ ડોઝના 4 મ�હના પછ� બી�ં ડોઝની ભલા મણ

કરવામા ંઆવેલી છે.

વ્ય�ક્તઓએ તેમની સ�ં ણૂર્ રસીની �ખં ૃ લા માટ� એક્સરખી રસી મેળવવી જોઈશ(ેદા.ત. વ્ય�ક્તએ 

પ્રથમ અને બી�ં ડોઝ માટ� એકસરખી રસી મેળવવાની રહશે� ). �ુદા ંપ્રકારની રસી (દા.ત. 

એમઆરએનએ, િવષા� ુવાહક) અલગ રસી ગણાશે અને એક �ખં ૃ લામા ંતેનો ઉપયોગ ના થવો 

જોઈએ.   

https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html
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રસીઓમા કં યા કયા તત્વો છે? 

તત્વો 
  ફાઈઝર-બાયોનટ�ક મોડનાર્  અસ્ટ્રાઝેનેકા/કોિવિશલ્ડ 

તબીબી 

• એમઆરએનએ • એમઆરએનએ • નકલ ના કર� શકાય

તેવા ં િવષા� ુવાહક

(સીએચએડ�)

ગેર 
તબીબી 

ચરબી • એએલસી -0315

• એએલસી -0159 – a

પોલીિથલીન

ગ્લાયકોલ (પીઈ�)

• 1,2- ડાઈસ્ટ�અરોલીન-

એસએન-ગ્લાયસેરો-3-

ફોસ્ફોકોલીન(DSPC)

• કોલેસ્ટરોલ

• 1,2-ડાઈસ્ટ�અરોલીન-

એસએન-ગ્લાયસેરો-3-

ફોસ્ફોકોલીન

(ડ�એસપીસી)

• કોલેસ્ટરોલ

• પીઈ� 2000

ડ�એમ� એસએમ-

102

• ડાઈસો�ડયમ એ�ડટ�ટ

ડાઈહાઈડર�ટ (ઈડ�ટ�એ)

• એથનેોલ

• એલ-�હસટાઈડ�ન

• એલ-�હસટાઈડ�ન

હાઈડરોકલોરાઈડ

મોનોહાઈડર�ટ

• પોલીસોરબટે 80 

ક્ષારો • ડાઇબેિસક સો�ડયમ

ફોસ્ફ�ટ ડાઈહાઈડર�ટ

• મોનોબિેસક પોટાશ્યમ

ફોસ્ફ�ટ

• પોટાશ્યમ ક્લોરાઈડ

• સો�ડયમ  ક્લોરાઈડ

• એિસટ�ક એિસડ

• સો�ડયમ એસીટ�ટ

ટ્રાઈહાઈડ્ર�ટ

• ટ્રોમથેામાઈન

• ટ્રોમથેામાઈન

હાઈડ્રોક્લોરાઈડ

• મેગ્નશેયમ  ક્લોરાઈડ

હ�કસાહાઈડ્ર�ટ

• સો�ડયમ  ક્લોરાઈડ

શકર્રા • �કુરોઝ

• ��ક્શન માટ�� ુ ંપાણી

• �કુરોઝ

• ��ક્શન માટ�� ું

પાણી

• �કુરોઝ

• ��ક્શન માટ�� ુ ંપાણી
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તે �બૂ જ મહત્વ� છું ે ક� આ યાદ�ને ધ્યાન રાખીને સમીક્ષા કરો કારણ ક� ક�ટલાકં લોકોને 

પોલીિથલીન ગ્લાયકોલ(પીઈ�), અને પોલીસોરબેટ 80 અને/અથવા ટ્રોમેથામાઈન, સ�હતની 

રસીની વસ્�ઓુની એલજ� હોઈ શક� છે. પરં�,ુ આનાથી ભાગ્યેજ એલજ�ક ર�એક્શન થ� ંુહોય છે. 

પોલીિથલીન ગ્લાયકોલ(પીઈ�) દવાઓ, કોલોનોસ્કોપી માટ�ની તૈયાર� માટ�ના ંઉત્પાદોમા,ં 

�ુલાબમા,ં ઉધરસની દવાઓ, સ�દયર્ પ્રસાધનો, ચામડ�ના ંક્ર�મ, તબીબી ઉત્પાદો �નો ઉપયોગ 

ચામડ� પર થતો હોય અને ઓપર�શન દરમ્યાન, �થપેૂ સ્ટ, કોન્ટ�ક્ટ લને્સ, અને કોન્ટ�ક્ટ લેન્સના ં

સોલ્�શનમાુ  ંજોવા મળે છે. પોલીિથલીન ગ્લાયકોલ ખાદ્ય પદાથ� અને પીણાઓંમા ંપણ જોવા મળે 

છે, પણ ખાદ્ય પદાથ� અને પીણાઓંથી એલજ�ક ર�એક્શન થયા� ુ ં જણા� ંુનથી. પોલીસોરબેટ 80 

તબીબી વસ્�ઓુની તૈયાર�મા ં(�વી ક�, િવટામીન તલે, ગોળ�ઓ, અને એન્ટ� ક�ન્સર એજન્ટ) અને 

સ�દયર્ પ્રસાધનોમા ંજોવા ંમળે છે. ટ્રોમેથામાઈન કોન્ટ્રાસ્ટ મી�ડયા, મૌ�ખક અને દ્રાવણની દવાઓમા ં

જોવા ંમળે છે.  

રસીની આડ અસરો � છ? 
અન્ય રસીઓની �મ COVID-19 રસીઓની આડ અસર થઈ શક� છે, પરં� ુતે બધાનેં  થતી નથી 

અને � લોકોને તેનો અ�ભુ વ થાય છે તે મોટ� ભાગે િનમ્ન કક્ષાની �રપોટર્ થયેલી છે. COVID-

19ની રસી મેળવ્યા પછ� સૌથી વ� ુસામાન્ય �રપોટર્ થયેલી આડ અસરમા ંસ્થાિનક પ્રિતસાદ �મા 

�ુખાવો, ઇન્�કશન સ્થાન પર સોજો, થાક, માથાનો �ુખાવો, સ્ના�નોુ  �ુખાવો, સાધાં નો �ુખાવો, 

��ુર�, અને સાધારણ તાવનો સમાવશે થાય છે.  

COVID-19ની રસીઓ પરના ંચા� ુઅધ્યયનો તદ્દન ભાગ્યેજ જોવા ંમળતી ગભંીર આડ અસરો 

દશાર્વી છે. આ અધ્યયન દરમ્યાન � લોકોએ રસી મેળવી હતી તેમના ંપર  લાબંાગાળાની આડ 

અસર માટ� સતત દ�ખર�ખ રાખવામા ંઆવે છે.   

�ક્લિનક સ્ટાફ તીવ્ર એલજ�ક ર�એક્શન જો થાય તો તેની સારવાર ક�વી ર�તે કરવી તનેી વ્યવસ્થા 

માટ� તૈયાર છે. �યાર� તમે COVID-19 રસીનો બીજો ડોઝ મળેવો ત્યાર�, જો તમને પ્રથમ ડોઝ 

પછ� આડ અસર થઈ હોય તો આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતાન ેતેની �ણ કરો.   
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• ફોલ્લીઓના ં�મખા ં

એસ્ટ્રાઝેનેકા/કોિવિશલ્ડ રસી, રસી કરણ પછ� ભાગ્ય ેજ જોવા મળતા ંલોહ� ગઠંાવા સાથે જોડાયેલ 

છે. �ને ડોક્ટરો  રસી પ્રે�રત પ્રોથ્રોમ્બોટ�ક ઈમ્�નુ thrombocytopenia થ્રોમ્બોસાયટોપેિનયા 

(VIPIT) તર�ક� ઓળખે છે. આ લોહ�ના ગં ઠ્ઠાના ંબે મહત્વના ંસ્વ�પ છે: તે રસી કરણના 4ં  થી 20 

�દવસ પછ� થાય છે, અને તે પ્લેટલેટ ઓછા ંથવા સાથ ેસકં ળાયેલા ંછે (ઝીણા ંલોહ�ના ંગઠ્ઠા � 

રક્ત�ાવ અટકાવવા માટ� લોહ� �મવામા મં દદ કર� છે). VIPIT ભાગ્યે જ જોવા ંમળે છે, 

1,25,000 મા 1ં  થી માડં�ને 1 િમ�લયન લોકોમા 1ં  ને થાય છે. 55 વષર્થી ઓછ� વયની �ીઓમા ં

ઘ� ંુસામાન્ય જોવામા ંઆવે છે. �પા કર� વ� ુમા�હતી માટ� VIPIT Following AstraZeneca 

COVID-19 રસી �ુઓ.      

Health Canada હલ્� થ ક�નેડા દ્વારા ક�નેડ�યનને COVID-19 સામે અસ્ટ્રાઝેનેકા/કોિવિશલ્ડની રસીના ં

લાભ� ંુ�લૂ્યાકંન કર�ન ે અને અિધક ભાર� જોખમ સામે રક્ષણ માટ� િનધાર્�રત ક� � ુ છે. ખાસ કર�ને 

ઘરડા ંલોકોમા ંલોહ�� ંુ �મ� ંુસામાન્ય છે. COVID-19 લોહ� �મવા કં ારણ �તૂ તર�ક� સકંળાયે� ંુ

છે, એટલે �તૂકાળમા લં ોહ� �મી ગ� હું ોય, અથવા લોહ� �મવાનો કૌ�ું�બક ઈિતહાસ હોય અને 

�ઓ લોહ� પાત�ં થવાની દવા લેતા ંહોય તેવા ંલોકો માટ� બધી COVID-19 રસીઓ લેવા 

ભલામણ ચા� ુછે.  

માર� આરોગ્ય સભાળં  પ્રદાતાને �ાર� કૉલ કરવો. 
જો તમે આડ અસર અ�ભુ વતા ંહોવ અને �ની તમને �ચ�તા થતી હોય અથવા થોડા ં�દવસમા ંજતી 

રહ ન� �હ તો, તમારા આં રોગ્ય સભંાળ પ્રદાતાનો સપંકર્ કરો અથવા તબીબી દ�ખર�ખ મેળવો. 

જો રસી મળ્યાના ંત્રણ �દવસમા ંતમને િનમ્ન�લ�ખતમાથીં  કોઈપણ િવપર�ત આડ અસર જણાય, 

તરત જ ન�કના ંતાત્કાલીક સારવાર િવભાગમાં �ઓ અથવા 911 પર કૉલ કરો.  

• ચહ�રા ક� મોઢા ંપર સોજો

• �ાસ લેવામા ંતકલીફ

• રંગ �ફકકો પડ� જવો ક� ગભંીર ર�તે ઘેન રહ�� ુ ં

• વ� પુ ડતો તાવ (40 �ડગ્રી સે. કરતા વં �)ુ

• વાઈ-ખ�ચ ક� તાણ

• અન્ય ગભંીર લક્ષણો (દા.ત. “ઝણઝણાટ�” ક� �નૂ થઈ જ�)ંુ.

https://covid19-sciencetable.ca/glossary/#thrombocytopenia
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://covid19-sciencetable.ca/sciencebrief/vaccine-induced-prothrombotic-immune-thrombocytopenia-vipit-following-astrazeneca-covid-19-vaccination/
https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-confirms-that-the-benefits-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-continue-to-outweigh-the-risks-for-use-in-canada.html


પા�ુ ં9 

જો તમે અસ્ટ્રાઝેનકેા/કોિવિશલ્ડ રસી મેળવી હોય અને રસી મેળવ્યા પછ� તમને િનમ્ન�લ�ખતમાથંી 

કોઈપણ લક્ષણો ઉદભવે, �ૃપા કર� તરત જ તબીબી દ�ખર�ખ મેળવો:  

• �ાસ �ધંામણ

• છાતીમા ં�ુખાવો

• એક હાથ ક� પગમા ંસોજો ક� ઠ�ુંં પડ� જ�ું

• સતત પટેમા ં�ુખાવો

• ગભંીર ક� વધતો માથાનો �ુખાવો અથવા ઝા�ંુ ંદ�ખા�ુ ં

• અસખં્ય નાના ંચકામા, ચામડ�ની નીચે લાલ ક� �ંબલી ટપકા ંક� લોહ�ના ંફોલ્લા.

તમે પ્ર� �છૂવા ક� િવપર�ત આડ અસરની �ણ કરવા તમારા local public health unit સ્થાિનક 

�હર�  આરોગ્ય �િુનટનો પણ સપંકર્ કર� શકો છો. 

માર� મારા ંબી� ંડોઝ માટ� �ાર� પાછા ંઆવ� ુંજોઈશ?ે  
જો આ તમારો COVID-19ની રસીનો પ્રથમ ડોઝ હોય તો, �યા ંપ્રથમ ડોઝ મળ્યો હોય ત્યાનાં  ં

રસી કરણ �ક્લિનક અથવા આરોગ્ય સભં ાળ પ્રદાતાની �ચ ૂ ના �જબુ  બીજો ડોઝ લેવા માટ� પાછા ં

ફરો તને ી ખાતર� કરો. તે મહત્વ� છું ે ક� તમે રસીના ંબનેં  ડોઝ મેળવો �થી �યા ં�ધીુ  તમે બનેં  

ડોઝ ના ંમેળવો ત્યા ં�ધીુ  COVID-19ની સામે રક્ષણ સાથર્ક નથી. �યાર� તમે બીજો ડોઝ લેવા 

આવો ત્યાર� રસી કરણનો ર�કોડર્ સાથ ેલેતા ંઆવજો. તે ઘ� ુંજ મહત્વ� ંુ છે ક� પહલ� ી વખત તમને 

આડ અસર થઈ હોય તેમ છતાં પણ તમ ેબીજો ડોઝ મેળવો.  

માર� કોઈ પ્ર� હોય તો કોણો સપંકર્ કરવો? 
જો તમાર� કોઈ પણ પ્ર� હોય તો, તમારા આરોગ્ય સભંાળ પ્રદાતા અથવા તમને � રસી આપ� ંુ

હોય તેની સાથે વાત કરો.   

http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
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