
COVID-19 
રસીકરણ
બ�ોલ્ટનમ�ં (Bolton) શું અપોક્� ર�ખી શક�ય 

 
આ�પણે સ�થે મળીને 
વધુ મજબૂત થઈને 
આ�ને પ�ર કરીશું
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તમે COVID-19 રસી વિશે સાંભળ્યં હશે જ ેસમગ્ર 
દેશમાં બહાર પાડિામાં આાિી રહી છે.

NHS England દ્ારા રાષ્ટ્ીય સતરે 
આાગેિાની હેઠળ, આા આાપણા દેશમાં આાજ 
સ્યધીનાે સાૌથી માેટાે રસીકરણ કાય્યક્રમ છે. 
દરેકને રસી આપાિિાની ગાેઠિણ ખૂબ 
ઝડપથી આાગળ િધી રહી છે આને તે છેલ્ા 
મમનનટના ઘણા ફેરફારાેને આાધધન છે. 

જઆેાે રસી મેળિિા માટે સ્યયાેજજત છે તેઆાેને 
આગ્રતા ક્રમમાં મૂકિામાં આાવ્ા છે. આા નનણ્યય 
રસીકરણ આને રાેગ-પ્રમતરક્ષણ આંગે સંય્યક્ત સમમમત 
(JCVI) તરીકે આાેળખાતા સ્વતંત્ર સલાહકાર જૂથ 
દ્ારા લેિામાં આાવ્ાે છે, જ ેફલૂ આને તાજતેરમાં જ 
COVID-19 ની રસી જિેા રસીકરણના મ્યદ્ાઆાે પર 
આારાેગય વિભાગને નનયમમતપણે સલાહ આાપે છે.

આમે બાેલ્ટનમાં દરેક યાેગય વ્ક્ક્તને રસી 
આપાિિા સખત મહેનત કરી રહ્ા છીઆે.
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અગ્રતા જૂથાો

આા જૂથાેની પસંદગી આેટલા માટે કરિામાં આાિી છે 
કારણ કે તેઆાેને COVID-19 થી મૃત્્યન્યં સાૌથી િધ્ય 
જેખમ છે તેિ્યં માનિામાં આાિે છે. 

પૂરી ય�દીમ�ં સમ�વેશ થ�ય છેઃ

80 યસ્ય

કેર હાેમ્સ

65 યસ્ય

55 યસ્ય

50 યસ્ય

75 યસ્ય 

આંતગ્યત 
આારાેગયની 
સ્થિમતઆાે

70 યસ્ય

60 યસ્ય

પ્યખ્ત િયના િયોિૃધ્ધો આને તેઓના 
કેરર્સ માટેના કેર હોમના રહેિાસીઓ

80 િર્ષના આને તેનાથી મોટા બધા 
આને આગળની હરોળના હેલ્થ આને 
સોશ્યલ કેર િર્કર્સ

75 િષ્યના આને તેનાથી માેટા બધાજ

70 િર્ષના આને તેનાથી મોટા બધાજ 
જેઓ ક્લિનિકલી કે નૌદાનિકરીતે 
ખૂબજ િલ્નરેબલ િ્યક્તિઓ હોય

65 િષ્યના આને તેનાથી માેટા બધાજ

આન્તગ્યત આારાેગયની સ્થિમતઆાેિાળા 
બધાજ 16 િષ્યથી 64 િયનાઆાે કે 
જઆેાેને મૃત્્ય આને ગંભીર બીમારીના 
ઊચા કે િધ્ય જેખમમાં આાિતા હાેય

55 િષ્યના આને તેનાથી માેટા બધાજ

60 િષ્યના આને તેનાથી માેટા બધાજ

50 િષ્યના આને તેનાથી માેટા બધાજ
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બાોલ્ટનમાં અમારંુ અભિગમ

JCVI ની સલાહ મ્યજબ બાેલ્ટન માં, આમે નડસેમ્બર 
15, 2020 ના રાેજ 80 થી િધ્ય ઉંમર ના લાેકાે માં 
રસીકરણ શરૂ કય્યું. આમે ખાસ કરીને આેિા ક્ષેત્રમાં 
પ્રારંભ કયાયો હતાે જમેાં આા િય જૂથના સાૌથી િધ્ય 
લાેકાે છે આને તે રસીન્યં સંચાલન કરિા 
માટે યાેગય થિાન છે – આમારે NHS 
England દ્ારા નનધા્યનરત કડક માપદંડન્યં 
પાલન કરિ્યં પડશે.

આા આમારા માટે આેક માેટ્યં  કાય્ય છે 
આને આાપણી પાસે ભાગ લેિા માટે 
ઘણા બધા લાેકાે છે. સૂજચ મ્યજબ 
કામ કરિામાં થાેડાે સમય લાગશે, 
તેથી કૃપા કરીને થાેડી પ્રતીક્ષા 
કરાે. પરંત્ય આમે તમને ખાતરી 
આાપિા માંગીઆે છીઆે કે જે 
તમે કાેઈ આગ્રતા જૂથાેમાં છાે, 
તાે | જ્ારે આમને ડાેઝ J 
ઉપલબ્ધ થાય છે ત્ારે તમને  
રસી આાપિામાં આાિશે.

આમે જણીઆે છીઆે 
કે રસીકરણ પ્રાેગ્રામ 
વિષેના તમારી પાસે ઘણા 
પ્રશનાે હશે આને આમે આા 
પમત્રકામાં કેટલાક સાૌથી 
સામાન્ય પ્રશનાેના જિાબાે 
આાપિાનાે પ્રયત્ન કરીશ્યં.

તમારા પ્રશનાોના જવાબ

મને મ�રી રસી ક્�રે મળશે?

જે તમે નિ આગ્રતા જૂથાેમાંના કાેઈપણમાં છાે, તાે NHS 
દ્ારા તમારાે સંપક્ય  કરિામાં આાિશે. જ્ારે આમને 
જણ થશે કે રસીઆાેને વિતનરત કરિામાં આાિી રહી 
છે, ત્ારે તમને તમારી નનમણૂક માટે આામંમત્રત કરિામાં 
આાિશે. તમાર્યં  આામંત્રણ ટેક્સ્ટ, ટેધલફાેન આથિા 
પત્ર દ્ારા હાેઈ શકે છે આને તમને તમારી પાેતાની GP 
પ્રેક્ટિસ આથિા આન્ય કાેઈ થિળે હાજર રહેિાન્યં 
કહેિામાં આાિી શકે છે.
આમે આહીં બ�ેલ્ટનમ�ં શક્ તેટલું જલ્ી દરેક સુધી 
પહ�ંચવ� મ�ટે શ્ેષ્ઠ પ્રય�સ�ે કરી રહ્� છીઆે.

તમને સલામત રાખિા આને ચેપન્યં જેખમ ઘટાડિા 
માટેનાં પગલાં લેિામાં આાવ્ા છે, જમેાં સામાજજક 
આંતર, હાથ ધાેિા આને સાધનસામગ્રીના સેનનટેશનનાે 
સમાિેશ થાય છે.

આમારા GP પ્રેક્ટિસ, આેક જ સમયે આન્ય દદદીઆાેની 
સ્વાસ્થ્ય સંબંધધત સમસ્ાઆાે ધ્ાન માં રાખતા, દરેકને 
રસી મળે તે માટે સખત મહેનત કરી રહ્ા છે. જે તમારે 
રસી સસિાય આન્ય કંઈપણ વિશે માનહતી જેઈઆે તાે 
કૃપા કરીને તમારા GP નાે સામાન્ય રીતે સંપક્ય  કરાે.

જે તમે તમારા રસીકરણ માટે રાહ જેઈ રહ્ા 
છાે, તાે કૃપા કરીને તમારાે સંપક્ય  થાય ત્ાં 
સ્યધી રાહ જ્યઆાે આને આપડેટ્સ માટે તેમનાે 
સંપક્ય  કરિાન્યં ટાળાે.
જચંતા કરશાે નહીં – જ્ારે આમે જણતા 
હાેઈશ્યં કે રસી આાપિામાં આાિી રહી છે ત્ારે 
આમે દરેકનાે સંપક્ય  કરીશ્યં.
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તમે આ�શ્ચય્ય પ�મી રહ્� છ�ે કે મમત્ર, પ�ડ�ેશી આથવ� 
શહેરન� બીજા ભ�ગન� ક�ેઈને રસીકરણ મ�ટે 
તમ�રી પહેલ�ં શ� મ�ટે બ�ેલ�વવ�મ�ં આ�વ્� છે.

જમેને સાૌથી િધ્ય જરૂર છે  તેઆાેને રસીકરણ કાય્યક્રમમાં 
પહાેચાડિા માટે દરેક જણ બહ્ય મહેનત કરી રહ્્યં છે. 

NHS England દ્ારા આા રસીઆાે 
પહાંચાડિાન્યં સંચાલન કરિામાં આાિી રહ્્યં છે 
આને નડધલિરી મળતાની સાથે જ આમે લાેકાેને 
રસી આપાિિા આમે ઝડપથી કામ કરી રહ્ા 
છીઆે. આમે પ્રથમ નડધલિરીમાં 80 િષ્યથી 
િધ્ય ઉમર ના દરેકને રસી આાપિામાં આસમથ્ય 
છીઆે, પરંત્ય આમે શક્ય તેટલ્યં ઝડપથી કામ 
કરી રહ્ા છીઆે. 

આેક કરતા િધ્ય રસી ઉપલબ્ધ છે આને આાપણે કઈ 
રસી પ્રાપ્ત કરીઆે છીઆે આેના પર ડાેઝનાે ઉપયાેગ 
કરિા માટે સાેરેજ, ટટ્ ાન્સપાેટયોશન આને સમયમયા્યદા  
નનભ્યર છે.

આમે લાેકાેને રસી આાપિાની કાેઈ પણ તક બગાડિા 
માગતા નથી, માટે જ્ારે આમને ખબર પડે કે રસી 
ડીલીિર થઈ રહી છે ત્ારે આમે લાેકાેની નનમણૂક માટે 
તેઆાેનાે સંપક્ય  કરી રહ્ા છીઆે. રસીકરણ કાય્યક્રમ 
છેલ્ી મમનનટાેના ફેરફારાેને આાધધન છે, પરંત્ય બાેલ્ટનના 
દરેક ક્ષેત્રને આાિરી લેિામાં આાિશે. 
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માર્યં  રસીકરણ ક્યાં થશે? 

તમને રસીકરણ પ્રદાન કરિા  માટે િધ્ય થિળની 
પસંદગી કરિા માં આાિી રહી છે. તમારા થિાનનક 
રસીકરણ કેન્દ્ર પર તમારા GP પ્રેક્ટિસ આેપાેઇન્ટમેન્ટ 
માટે ટેક્સ્ટ, ફાેન આથિા પત્ર દ્ારા તમારાે સંપક્ય  કરી 
શકે છે. આા તમારા GP પ્રેક્ટિસ આથિા બાેલ્ટનના 
બીજ કાેઈ થિળ પર હાેઈ શકે છે.

માેટા રસીકરણ થિળ ને પણ પસંદ કરિામાં આાવ્ા છે 
જથેી તેઆાે દર આઠિાનડયે હજરાે લાેકાેને રસી આાપી 
શકે. તમને પાેસમાં પહેલેથી જ આેક પત્ર મળાે હશે જ ે
તમને કાેઈ માેટા થિળ પર જિાનાે વિકલ્પ આાપે છે.
તમે આા આાેફર લઈ શકાે છાે આથિા તમારા થિાનનક 
GP દ્ારા આામંમત્રત ન થાઆાે ત્ાં સ્યધી રાહ જેઈ શકાે 
છાે. 
વધુ સ્�નનક સ્ળ રજૂ કરવ�મ�ં આ�વે તેવી 
સંભ�વન� છે, જમે�ં કેટલ�ક સ્ળ ફ�મ્યસીઆ�ે દ્�ર� 
સંચ�લલત છે.

જે તમને પહેલેથી જ તમારાે પ્રથમ ડાેઝ મળી ગયાે 
છે, તાે કૃપા કરીને તમારા બીજ ડાેઝ વિશે સંપક્ય  
કરિા માટે રાહ જ્યઆાે. તમારી સાથે પહેલેથી જ કાેઈ 
આેપાેઇન્ટમેન્ટ ગાેઠિેલ હાેઈ - કૃપા કરીને તે ચાલ્ય 
રાખાે. જે તમને હજી સ્યધી કાેઈ આામંત્રણ ન મળ્યં હાેય 
તાે જલ્ી જ તમારાે સંપક્ય  કરિામાં આાિશે.

મહેરબાની કરીને નાંધ કરાે: આમારી માેબાઇલ ટીમાે 
બધા કેર હાેમ્સ પર પહાંચશે આને કાેઈપણ જ ેઘરથી 
નીકળી શકે તેમ ન હાેય તેનાે સંપક્ય  કરિામાં આાિશે 
જથેી આમે ઘરે રસી આાપિાની વ્િથિા કરી શકીઆે. 
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જ્�રે તમને રસી આ�પવ�મ� આ�વી હ�ેય ત્�રે શું 
આપેક્� ર�ખવી

જ્ારે તમને રસી આાપિાનાે સમય આાિી જય ત્ારે 
તમને ટેક્સ્ટ, ફાેન કાેલ આથિા પત્ર મળી શકે છે. આા 
તમારી GP પ્રેક્ટિસ આથિા કેન્દ્રીય NHS સંથિામાંથી 
સીધ્યં હાેઈ શકે છે.

તમને આેપાેઇન્ટમેન્ટ આાપિામાં આાિશે આને તમે સમય 
પર આાિાે તે મહત્વન્યં છે. જ્ારે તમને િહેલા બાેલિામાં 
આાિે છે, ત્ારે આેપાેઇન્ટમેન્ટ કડક સમયપત્રક પર 
ચાલે છે. આા આેટલા માટે છે કે આાપણે સામાજજક 
આંતરન્યં પાલન કરી શકીઆે આને કતારમાં આથિા રાહ 
જેિામાં ઘટાડાે થઈ શકે.

• આાગમન િખતે તમાર્યં  આેક માશ્યલ દ્ારા સ્વાગત 
કરિામાં આાિશે, જ ેતમારી વિગતાે લેશે.  
ચહેર�ને ઢ�ંકવ�નું ભૂલશ�ે નહીં! 

• ત્ારબાદ તમે રસી લેિા યાેગય છાે કે નહીં તેની 
ખાતરી કરિા માટે તમે ટંૂકી તબીબી તપાસ 
પ્રનક્રયામાંથી પસાર થશાે આને તમે રસી સાથે 
આાગળ િધિામાં ખ્યશ છાે કે કેમ તેની ખાતરી 
કરિા - તમને સંમમત આાપિાન્યં કહેિામાં આાિશે. 

• રસીકરણ માટે માત્ર આમ્યક સેકંડનાે જ સમય લાગે 
છે – આા તમારા હાથની ટાેચ પર કરિામાં આાિશે.

• તમે કઇ રસી મેળિાે છાે તેના આાધારે, તમને 
નનરીક્ષણ માટે, 15 મમનનટ રાહ જેિા ની જગયા માં 
બેસિાન્યં કહેિામાં આાિશે. પછી તમે જઇ શકશાે!! 
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રસી કેવી રીતે ક�મ કરે છે?

રસી તમારા શરીરને આેન્ન્ટબાેડીઝ બનાિિા માટે 
પ્રાેત્ાનહત કરે છે, જનેાે ઉપયાેગ તમારા શરીરને 
િાયરસથી બચાિિા માટે પ્રયત્ન કરિા માટે કરિામાં 
આાિશે.

હાલની બંને COVID-19 રસીઆાે ‘નનષ્ક્રિય રસીઆાે’ છે, 
આેટલે કે તેથી તમને COVID-19 થઈ શકતાે નથી.

રસીકરણ તમને િાયરસથી ગ્રસસત થિાની શક્યતાને 
નાંધપાત્ર રીતે ઘટાડશે આને જે તમે િાયરસથી ગ્રસસત 
હાેિ તાે ગંભીર રૂપે આસ્વથિ થતા આટકાિે છે. જે 
તમને પહેલાથી જ COVID-19 છે, તાે રસી ખાતરી 
કરશે કે તમારી રાેગ પ્રત્ેની પ્રમતરક્ષા શક્ય તેટલી 
મજબૂત હાેય.

શું હુ ંપસંદ કરી શકંુ કે મને કઈ રસી મળે છે?

UK માં હાલમાં બે રસી ઉપલબ્ધ છે આને બંને રસી 
COVID-19 સામે ખૂબ જ સાર્યં  રક્ષણ આાપે છે 
આને ગંભીર માંદગીની શક્યતા ઘટાડે છે. બંનેને 12 
આઠિાનડયા પછી, બે ડાેઝની જરૂર પડે છે. તમને જ ે
રસી આાપિામાં આાિે છે તેનાે આાધાર આાપણને જ ે
પ્રકારની રસી પૂરી પાડિામાં આાિે છે તેના પર રહેલાે છે 
આને આાપણે આેક-બે નદિસ પહેલા તે જણતા નથી કે 
આાપણે કઈ રસી મેળિીશ્યં.
આમારાે આંમતમ ઉદે્શ ટંૂકા સમયગાળાની આંદર શક્ય 
તેટલા િધ્ય લાેકાેને રસી આાપિાનાે છે, તેનાે મતલબ કે 
રસીની પસંદગી થઈ શકશે નહીં.
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શું રસીઆ�ેમ�ં પ્ર�ણીઆ�ેન� ઘટક�ે હ�ેય છે?

બંને રસીઆાે કે જ ેહાલમાં િપરાય છે, તેમાં 
કાેઈ પ્રાણી ઘટકાે આથિા ઇંડા નથી.
બંને રસીની ભલામણ ષ્કરિટીશ ઇસલામમક 
મેનડકલ આેસાેસસઆેશન દ્ારા કરિામાં આાિે 
છે: www.britishima.org

ઘટકાેની સમીક્ષા નનયમનકારાે દ્ારા કરિામાં આાિી છે 
આને બંને રસી પરના ઘટકાે આાના પર મળી શકે છે:

www.gov.uk/government/publications/
regulatory-approval-of-pfizer-biontech-
vaccine-for-covid-19 
 

www.gov.uk/
government/
publications/
regulatory-
approval-of-
covid-19-vaccine-
astrazeneca

10 11

સુરક્ષિત રહાો

ય�દ ર�ખ�ે…

COVID-19 નાક આથિા માંમાંથી શ્ાસ દ્ારા લેિામાં 
આાિતા ટીપાં થી ફેલાય છે, ખાસ કરીને જ્ારે બાેલતી 
િખતે આથિા ખાંસી થાય છે. દૂમષત પદાથાયો આને 
સપાટીઆાે સાથે સંપક્ય  થયા પછી તમારી આાંખાે, નાક 
આને માે ને સ્પશ્ય કરીને તેને પણ ગ્રસસત થઈ શકે છે.

કાેરાેનાિાયરસ ધરાિતા લગભગ 3 માંથી 1 લાેકાેને 
કાેઈ લક્ષણાે નથી આને તે જણયા વિના તેને ફેલાિી 
શકે છે.

હ�થ. ચહેર�ે. જગય�આ�ે

હ�થ – તમારા હાથને નનયમમતપણે આને આાેછામાં 
આાેછા 20 સેકંડ સ્યધી ધાેિા

ચેહર�ે – આાંતનરક જગયાઆાેમાં ચેહરાે ઢાંકી રાખાે 
કે જ્ાં સામાજજક આંતર મ્યશકેલ હાેઈ શકે છે, આને 
જ્ાં તમે સામાન્ય રીતે મળતા નથી તેિા લાેકાે 
સાથે સંપક્ય માં આાિાે છાે. 

જગય�આ�ે – તમે જ્ાં શક્ય હાેઈ ત્ાં સાથે ન 
રહેતા હાેય તેિા લાેકાેથી 2 મીટર દૂર રહાે, આથિા 
1 મીટર િધારાની સાિચેતી સાથે દૂર રહાે. (જમે કે 
ચેહરાે ઢાંકિાે)



COVID-19 રસીકરણ વિશે િધ્ય માનહતી માટે કૃપા 
કરીને આાની મ્યલાકાત લાે:
www.boltonccg.nhs.uk/patient-zone/
coronavirus 

  Twitter પર આમને આન્યસરાે: @BoltonCCG

  Facebook પર આમને લાઈક કરાે: 
     NHS Bolton CC ને સચ્ય કરાે

  આમારા YouTube પેજની મ્યલાકાત લાે:   
     www.youtube.com/BoltonCCG

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/coronavirus-vaccination/
coronavirus-vaccine/


