આ�પણે સાથે મળીને
વધુ મજબૂત થઈને
આ�ને પાર કરીશું

COVID-19
રસીકરણ
બ�ોલ્ટનમાં (Bolton) શું અપેક્ષા રાખી શકાય

અગ્રતા જૂ થ�ો
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તમે COVID-19 રસી વિશે સાંભળ્યું હશે જે સમગ્ર
દે શમાં બહાર પાડવામાં આ�વી રહી છે .

NHS England દ્વારા રાષ્ટ્ રીય સ્તરે
આ�ગેવાની હે ઠળ, આ� આ�પણા દે શમાં આ�જ
સુધીન�ો સ�ૌથી મ�ોટ�ો રસીકરણ કાર્યક્રમ છે .
દરે કને રસી અપાવવાની ગ�ોઠવણ ખૂબ
ઝડપથી આ�ગળ વધી રહી છે અને તે છે લ્લા
મિનિટના ઘણા ફે રફાર�ોને આ�ધિન છે .

આ� જૂ થ�ોની પસંદગી એ�ટલા માટે કરવામાં આ�વી છે
કારણ કે તેઓ��ને COVID-19 થી મૃત્યુનું સ�ૌથી વધુ
જોખમ છે તેવું માનવામાં આ�વે છે .
પૂરી યાદીમાં સમાવેશ થાય છે ઃ
કે ર હ�ોમ્સ

પુખ્ત વયના વયોવૃધ્ધો અને તેઓના
કેરર્સ માટેના કેર હોમના રહેવાસીઓ

80 યર્સ

80 વર્ષના અને તેનાથી મોટા બધા
અને આગળની હરોળના હેલ્થ અને
સોશ્યલ કેર વર્કર્સ

75 યર્સ

75 વર્ષના અને તેનાથી મ�ોટા બધાજ

70 યર્સ

70 વર્ષના અને તેનાથી મોટા બધાજ
જેઓ ક્લિનિકલી કે નૈદાનિકરીતે
ખૂબજ વલ્નરેબલ વ્યક્તિઓ હોય

જેઓ�� રસી મેળવવા માટે સુય�ોજિત છે તેઓ��ને
અગ્રતા ક્રમમાં મૂકવામાં આ�વ્યા છે . આ� નિર્ણય
રસીકરણ અને ર�ોગ-પ્રતિરક્ષણ અંગે સંયુક્ત સમિતિ
(JCVI) તરીકે ઓ��ળખાતા સ્વતંત્ર સલાહકાર જૂ થ
દ્વારા લેવામાં આ�વ્યો છે , જે ફ્લૂ અને તાજેતરમાં જ
COVID-19 ની રસી જેવા રસીકરણના મુદ્દાઓ�� પર
આ�ર�ોગ્ય વિભાગને નિયમિતપણે સલાહ આ�પે છે .

65 યર્સ

65 વર્ષના અને તેનાથી મ�ોટા બધાજ

અમે બ�ોલ્ટનમાં દરે ક ય�ોગ્ય વ્યક્તિને રસી
અપાવવા સખત મહે નત કરી રહ્યા છીએ�.

અંતર્ગત
આ�ર�ોગ્યની
સ્થિતિઓ��

અન્તર્ગત આ�ર�ોગ્યની સ્થિતિઓ��વાળા
બધાજ 16 વર્ષથી 64 વયનાઓ�� કે
જેઓ��ને મૃત્યુ અને ગંભીર બીમારીના
ઊચા કે વધુ જોખમમાં આ�વતા હ�ોય

60 યર્સ

60 વર્ષના અને તેનાથી મ�ોટા બધાજ

55 યર્સ

55 વર્ષના અને તેનાથી મ�ોટા બધાજ

50 યર્સ

50 વર્ષના અને તેનાથી મ�ોટા બધાજ
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બ�ોલ્ટનમાં અમારું અભિગમ

JCVI ની સલાહ મુજબ બ�ોલ્ટન માં, અમે ડિસેમ્બર
15, 2020 ના ર�ોજ 80 થી વધુ ઉંમર ના લ�ોક�ો માં
રસીકરણ શરૂ કર્યું. અમે ખાસ કરીને એ�વા ક્ષેત્રમાં
પ્રારં ભ કર્યો હત�ો જેમાં આ� વય જૂ થના સ�ૌથી વધુ
લ�ોક�ો છે અને તે રસીનું સંચાલન કરવા
માટે ય�ોગ્ય સ્થાન છે – અમારે NHS
England દ્વારા નિર્ધારિત કડક માપદં ડનું
પાલન કરવું પડશે.
આ� અમારા માટે એ�ક મ�ોટંુ કાર્ય છે
અને આ�પણી પાસે ભાગ લેવા માટે
ઘણા બધા લ�ોક�ો છે . સૂચિ મુજબ
કામ કરવામાં થ�ોડ�ો સમય લાગશે,
તેથી કૃપા કરીને થ�ોડી પ્રતીક્ષા
કર�ો. પરં તુ અમે તમને ખાતરી
આ�પવા માંગીએ� છીએ� કે જો
તમે ક�ોઈ અગ્રતા જૂ થ�ોમાં છ�ો,
ત�ો | જ્યારે અમને ડ�ોઝ J
ઉપલબ્ધ થાય છે ત્યારે તમને
રસી આ�પવામાં આ�વશે.
અમે જાણીએ� છીએ�
કે રસીકરણ પ્રોગ્રામ
વિષેના તમારી પાસે ઘણા
પ્રશ્નો હશે અને અમે આ�
પત્રિકામાં કે ટલાક સ�ૌથી
સામાન્ય પ્રશ્નોના જવાબ�ો
આ�પવાન�ો પ્રયત્ન કરીશું.
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મને મારી રસી ક્યારે મળશે?
જો તમે નવ અગ્રતા જૂ થ�ોમાંના ક�ોઈપણમાં છ�ો, ત�ો NHS
દ્વારા તમાર�ો સંપર્ક કરવામાં આ�વશે. જ્યારે અમને
જાણ થશે કે રસીઓ��ને વિતરિત કરવામાં આ�વી રહી
છે , ત્યારે તમને તમારી નિમણૂક માટે આ�મંત્રિત કરવામાં
આ�વશે. તમારં ુ આ�મંત્રણ ટે ક્સ્ટ, ટે લિફ�ોન અથવા
પત્ર દ્વારા હ�ોઈ શકે છે અને તમને તમારી પ�ોતાની GP
પ્રેક્ટિસ અથવા અન્ય ક�ોઈ સ્થળે હાજર રહે વાનું
કહે વામાં આ�વી શકે છે .
અમે અહીં બ�ોલ્ટનમાં શક્ય તેટલું જલ્દી દરે ક સુધી
પહોંચવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ�ો કરી રહ્યા છીએ�.
તમને સલામત રાખવા અને ચેપનું જોખમ ઘટાડવા
માટે નાં પગલાં લેવામાં આ�વ્યા છે , જેમાં સામાજિક
અંતર, હાથ ધ�ોવા અને સાધનસામગ્રીના સેનિટે શનન�ો
સમાવેશ થાય છે .
અમારા GP પ્રેક્ટિસ, એ�ક જ સમયે અન્ય દર્દીઓ��ની
સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ�� ધ્યાન માં રાખતા, દરે કને
રસી મળે તે માટે સખત મહે નત કરી રહ્યા છે . જો તમારે
રસી સિવાય અન્ય કં ઈપણ વિશે માહિતી જોઈએ� ત�ો
કૃપા કરીને તમારા GP ન�ો સામાન્ય રીતે સંપર્ક કર�ો.

જો તમે તમારા રસીકરણ માટે રાહ જોઈ રહ્યા
છ�ો, ત�ો કૃપા કરીને તમાર�ો સંપર્ક થાય ત્યાં
સુધી રાહ જુઓ�� અને અપડે ટ્ સ માટે તેમન�ો
સંપર્ક કરવાનું ટાળ�ો.
ચિં તા કરશ�ો નહીં – જ્યારે અમે જાણતા
હ�ોઈશું કે રસી આ�પવામાં આ�વી રહી છે ત્યારે
અમે દરે કન�ો સંપર્ક કરીશું.
4
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તમે આ�શ્ચર્ય પામી રહ્યા છ�ો કે મિત્ર, પાડ�ોશી અથવા
શહેરના બીજા ભાગના ક�ોઈને રસીકરણ માટે
તમારી પહેલાં શા માટે બ�ોલાવવામાં આ�વ્યા છે .
જેમને સ�ૌથી વધુ જરૂર છે તેઓ��ને રસીકરણ કાર્યક્રમમાં
પહ�ોચાડવા માટે દરે ક જણ બહુ મહે નત કરી રહ્યું છે .

NHS England દ્વારા આ� રસીઓ��
પહોંચાડવાનું સંચાલન કરવામાં આ�વી રહ્યું છે
અને ડિલિવરી મળતાની સાથે જ અમે લ�ોક�ોને
રસી અપાવવા અમે ઝડપથી કામ કરી રહ્યા
છીએ�. અમે પ્રથમ ડિલિવરીમાં 80 વર્ષથી
વધુ ઉમર ના દરે કને રસી આ�પવામાં અસમર્થ
છીએ�, પરં તુ અમે શક્ય તેટલું ઝડપથી કામ
કરી રહ્યા છીએ�.
એ�ક કરતા વધુ રસી ઉપલબ્ધ છે અને આ�પણે કઈ
રસી પ્રાપ્ત કરીએ� છીએ� એ�ના પર ડ�ોઝન�ો ઉપય�ોગ
કરવા માટે સ્ટોરેજ, ટ્રાન્સપ�ોર્ટેશન અને સમયમર્યાદા
નિર્ભર છે .
અમે લ�ોક�ોને રસી આ�પવાની ક�ોઈ પણ તક બગાડવા
માગતા નથી, માટે જ્યારે અમને ખબર પડે કે રસી
ડીલીવર થઈ રહી છે ત્યારે અમે લ�ોક�ોની નિમણૂક માટે
તેઓ��ન�ો સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ�. રસીકરણ કાર્યક્રમ
છે લ્લી મિનિટ�ોના ફે રફાર�ોને આ�ધિન છે , પરં તુ બ�ોલ્ટનના
દરે ક ક્ષેત્રને આ�વરી લેવામાં આ�વશે.
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મારં ુ રસીકરણ ક્યાં થશે?
તમને રસીકરણ પ્રદાન કરવા માટે વધુ સ્થળની
પસંદગી કરવા માં આ�વી રહી છે . તમારા સ્થાનિક
રસીકરણ કે ન્દ્ર પર તમારા GP પ્રેક્ટિસ એ�પ�ોઇન્ટમેન્ટ
માટે ટે ક્સ્ટ, ફ�ોન અથવા પત્ર દ્વારા તમાર�ો સંપર્ક કરી
શકે છે . આ� તમારા GP પ્રેક્ટિસ અથવા બ�ોલ્ટનના
બીજા ક�ોઈ સ્થળ પર હ�ોઈ શકે છે .
મ�ોટા રસીકરણ સ્થળ ને પણ પસંદ કરવામાં આ�વ્યા છે
જેથી તેઓ�� દર અઠવાડિયે હજાર�ો લ�ોક�ોને રસી આ�પી
શકે . તમને પ�ોસ્ટમાં પહે લેથી જ એ�ક પત્ર મળ્યો હશે જે
તમને ક�ોઈ મ�ોટા સ્થળ પર જવાન�ો વિકલ્પ આ�પે છે .
તમે આ� ઓ��ફર લઈ શક�ો છ�ો અથવા તમારા સ્થાનિક
GP દ્વારા આ�મંત્રિત ન થાઓ�� ત્યાં સુધી રાહ જોઈ શક�ો
છ�ો.
વધુ સ્થાનિક સ્થળ રજૂ કરવામાં આ�વે તેવી
સંભાવના છે , જેમાં કે ટલાક સ્થળ ફાર્મસીઓ�� દ્વારા
સંચાલિત છે .
જો તમને પહે લેથી જ તમાર�ો પ્રથમ ડ�ોઝ મળી ગય�ો
છે , ત�ો કૃપા કરીને તમારા બીજા ડ�ોઝ વિશે સંપર્ક
કરવા માટે રાહ જુઓ��. તમારી સાથે પહે લેથી જ ક�ોઈ
એ�પ�ોઇન્ટમેન્ટ ગ�ોઠવેલ હ�ોઈ - કૃપા કરીને તે ચાલુ
રાખ�ો. જો તમને હજી સુધી ક�ોઈ આ�મંત્રણ ન મળ્યું હ�ોય
ત�ો જલ્દી જ તમાર�ો સંપર્ક કરવામાં આ�વશે.
મહે રબાની કરીને નોંધ કર�ો: અમારી મ�ોબાઇલ ટીમ�ો
બધા કે ર હ�ોમ્સ પર પહોંચશે અને ક�ોઈપણ જે ઘરથી
નીકળી શકે તેમ ન હ�ોય તેન�ો સંપર્ક કરવામાં આ�વશે
જેથી અમે ઘરે રસી આ�પવાની વ્યવસ્થા કરી શકીએ�.
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જ્યારે તમને રસી આ�પવામા આ�વી હ�ોય ત્યારે શું
અપેક્ષા રાખવી
જ્યારે તમને રસી આ�પવાન�ો સમય આ�વી જાય ત્યારે
તમને ટે ક્સ્ટ, ફ�ોન ક�ોલ અથવા પત્ર મળી શકે છે . આ�
તમારી GP પ્રેક્ટિસ અથવા કે ન્દ્રીય NHS સંસ્થામાંથી
સીધું હ�ોઈ શકે છે .
તમને એ�પ�ોઇન્ટમેન્ટ આ�પવામાં આ�વશે અને તમે સમય
પર આ�વ�ો તે મહત્વનું છે . જ્યારે તમને વહે લા બ�ોલવામાં
આ�વે છે , ત્યારે એ�પ�ોઇન્ટમેન્ટ કડક સમયપત્રક પર
ચાલે છે . આ� એ�ટલા માટે છે કે આ�પણે સામાજિક
અંતરનું પાલન કરી શકીએ� અને કતારમાં અથવા રાહ
જોવામાં ઘટાડ�ો થઈ શકે .
•

આ�ગમન વખતે તમારં ુ એ�ક માર્શલ દ્વારા સ્વાગત
કરવામાં આ�વશે, જે તમારી વિગત�ો લેશે.
ચહેરાને ઢાંકવાનું ભૂલશ�ો નહીં!

•

ત્યારબાદ તમે રસી લેવા ય�ોગ્ય છ�ો કે નહીં તેની
ખાતરી કરવા માટે તમે ટંૂ કી તબીબી તપાસ
પ્રક્રિયામાંથી પસાર થશ�ો અને તમે રસી સાથે
આ�ગળ વધવામાં ખુશ છ�ો કે કે મ તેની ખાતરી
કરવા - તમને સંમતિ આ�પવાનું કહે વામાં આ�વશે.

•

રસીકરણ માટે માત્ર અમુક સેકંડન�ો જ સમય લાગે
છે – આ� તમારા હાથની ટ�ોચ પર કરવામાં આ�વશે.

•

તમે કઇ રસી મેળવ�ો છ�ો તેના આ�ધારે , તમને
નિરીક્ષણ માટે , 15 મિનિટ રાહ જોવા ની જગ્યા માં
બેસવાનું કહે વામાં આ�વશે. પછી તમે જઇ શકશ�ો!!
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રસી કે વી રીતે કામ કરે છે ?
રસી તમારા શરીરને એ�ન્ટિબ�ોડીઝ બનાવવા માટે
પ્રોત્સાહિત કરે છે , જેન�ો ઉપય�ોગ તમારા શરીરને
વાયરસથી બચાવવા માટે પ્રયત્ન કરવા માટે કરવામાં
આ�વશે.
હાલની બંને COVID-19 રસીઓ�� ‘નિષ્ક્રિય રસીઓ��’ છે ,
એ�ટલે કે તેથી તમને COVID-19 થઈ શકત�ો નથી.
રસીકરણ તમને વાયરસથી ગ્રસિત થવાની શક્યતાને
નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે અને જો તમે વાયરસથી ગ્રસિત
હ�ોવ ત�ો ગંભીર રૂપે અસ્વસ્થ થતા અટકાવે છે . જો
તમને પહે લાથી જ COVID-19 છે , ત�ો રસી ખાતરી
કરશે કે તમારી ર�ોગ પ્રત્યેની પ્રતિરક્ષા શક્ય તેટલી
મજબૂત હ�ોય.
શું હું પસંદ કરી શકંુ કે મને કઈ રસી મળે છે ?
UK માં હાલમાં બે રસી ઉપલબ્ધ છે અને બંને રસી
COVID-19 સામે ખૂબ જ સારં ુ રક્ષણ આ�પે છે
અને ગંભીર માંદગીની શક્યતા ઘટાડે છે . બંનેને 12
અઠવાડિયા પછી, બે ડ�ોઝની જરૂર પડે છે . તમને જે
રસી આ�પવામાં આ�વે છે તેન�ો આ�ધાર આ�પણને જે
પ્રકારની રસી પૂરી પાડવામાં આ�વે છે તેના પર રહે લ�ો છે
અને આ�પણે એ�ક-બે દિવસ પહે લા તે જાણતા નથી કે
આ�પણે કઈ રસી મેળવીશું.
અમાર�ો અંતિમ ઉદ્દે શ ટંૂ કા સમયગાળાની અંદર શક્ય
તેટલા વધુ લ�ોક�ોને રસી આ�પવાન�ો છે , તેન�ો મતલબ કે
રસીની પસંદગી થઈ શકશે નહીં.
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શું રસીઓ��માં પ્રાણીઓ��ના ઘટક�ો હ�ોય છે ?

બંને રસીઓ�� કે જે હાલમાં વપરાય છે , તેમાં
ક�ોઈ પ્રાણી ઘટક�ો અથવા ઇં ડા નથી.
બંને રસીની ભલામણ બ્રિટીશ ઇસ્લામિક
મેડિકલ એ�સ�ોસિએ�શન દ્વારા કરવામાં આ�વે
છે : www.britishima.org
ઘટક�ોની સમીક્ષા નિયમનકાર�ો દ્વારા કરવામાં આ�વી છે
અને બંને રસી પરના ઘટક�ો આ�ના પર મળી શકે છે :
www.gov.uk/government/publications/
regulatory-approval-of-pfizer-biontechvaccine-for-covid-19
www.gov.uk/
government/
publications/
regulatoryapproval-ofcovid-19-vaccineastrazeneca

સુરક્ષિત રહ�ો

યાદ રાખ�ો…
COVID-19 નાક અથવા મોંમાંથી શ્વાસ દ્વારા લેવામાં
આ�વતા ટીપાં થી ફે લાય છે , ખાસ કરીને જ્યારે બ�ોલતી
વખતે અથવા ખાંસી થાય છે . દૂષિત પદાર્થો અને
સપાટીઓ�� સાથે સંપર્ક થયા પછી તમારી આ�ંખ�ો, નાક
અને મ�ો ને સ્પર્શ કરીને તેને પણ ગ્રસિત થઈ શકે છે .
ક�ોર�ોનાવાયરસ ધરાવતા લગભગ 3 માંથી 1 લ�ોક�ોને
ક�ોઈ લક્ષણ�ો નથી અને તે જાણ્યા વિના તેને ફે લાવી
શકે છે .
હાથ. ચહેર�ો. જગ્યાઓ��
હાથ – તમારા હાથને નિયમિતપણે અને ઓ��છામાં
ઓ��છા 20 સેકંડ સુધી ધ�ોવા
ચેહર�ો – આ�ંતરિક જગ્યાઓ��માં ચેહર�ો ઢાંકી રાખ�ો
કે જ્યાં સામાજિક અંતર મુશ્કે લ હ�ોઈ શકે છે , અને
જ્યાં તમે સામાન્ય રીતે મળતા નથી તેવા લ�ોક�ો
સાથે સંપર્ક માં આ�વ�ો છ�ો.
જગ્યાઓ�� – તમે જ્યાં શક્ય હ�ોઈ ત્યાં સાથે ન
રહે તા હ�ોય તેવા લ�ોક�ોથી 2 મીટર દૂર રહ�ો, અથવા
1 મીટર વધારાની સાવચેતી સાથે દૂર રહ�ો. (જેમ કે
ચેહર�ો ઢાંકવ�ો)
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COVID-19 રસીકરણ વિશે વધુ માહિતી માટે કૃપા
કરીને આ�ની મુલાકાત લ�ો:
www.boltonccg.nhs.uk/patient-zone/
coronavirus
Twitter પર અમને અનુસર�ો: @BoltonCCG
Facebook પર અમને લાઈક કર�ો:
NHS Bolton CC ને સર્ચ કર�ો
અમારા YouTube પેજની મુલાકાત લ�ો:
www.youtube.com/BoltonCCG
www.nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/coronavirus-vaccination/
coronavirus-vaccine/

