કોિવડ-19 રસી િવશે વારં વાર � ૂછાતા પ્ર�ો
અપડ�ટની તાર�ખ: 23 �ડસેમ્બર 2020

સામાન્ય મા�હતી
�ું કોિવડ-19ની રસી �ાર� મેળવી શ�ું ?
માસ જનરલ �બ્રઘેમ સરકાર� સ્વાસ્થ્ય અિધકાર�ઓના િનદ� શો�ુ ં પાલન કર� ર�ું છે . �ઓ રસી મેળવી શક� એવા
લોકોની પ્રથમ બૅચમાં અગ્રણી સ્વાસ્થ્યસંભાળ કામદારો છે . લાંબા ગાળાની સંભાળ �ુિવધા અને નિસ�ગ હોમ્સમાંના
દદ�ઓ પણ રસી મેળવી શક� છે .
સામાન્ય જનતા માટ� રસી �ાર� ઉપલબ્ધ થશે?
હાલમાં, મેસા�ુસેટ્સના સરકાર� સ્વાસ્થ્ય અિધકાર�ઓ માને છે ક� સામાન્ય જનતા એિપ્રલ અને �ૂન 2021ની વચ્ચે
કોઈ સમયે રસી મેળવી શકશે. મેસા�ુસેટ્સ �ડપાટર્ મેન્ટ ઑફ પ�બ્લક હ�લ્થ મારફતે આ ઍક્સેસનો સમન્વય કરવામાં
આવશે.
જો તમારા પર વ�ુ જોખમ હોય, �મર 65 વષર્ અને વ�ુ હોય અથવા િશક્ષણ, પ�રવહન ક� સાવર્જિનક કાયર્ �વાં
ુ ર� અને એિપ્રલની વચ્ચે રસી થોડ� વહ�લી મેળવી શકો છો.
ક્ષેત્રોમાં અ�ુક પ્રકારની નોકર� ધરાવતા હો તો તમે ફ��આ
કઈ વ્ય�ક્ત પર ગંભીર �બમાર��ુ ં ભાર� જોખમ છે અને રસી સામાન્ય જનતાને �ાર� ઉપલબ્ધ થઈ શક� તે િવશે સેન્ટસર્
ફૉર �ડસીઝ કન્ટ્રોલ (CDC)ની વેબસાઇટ પર વ�ુ મા�હતી છે .
� ંુ બાળકો રસી લઈ શક�?
હાલમાં, ફાઇઝરની રસી 16 વષર્ અને તેથી વ�ુ �મરના લોકો માટ� મં�ૂર કરાયેલ છે . મૉડનાર્ રસીને બાળકો માટ�
મં�ૂર કરાઈ નથી. તેને 18 વષર્ અને તેથી વ�ુ �મરની �ુખ્ત વ્ય�ક્તઓ માટ� મં�ૂર કરાઈ છે .
રસી કામ કર� છે ક� ન�હ તે આપણે કઈ ર�તે �ણી શક�એ?
કોિવડ-19 રસી અત્યંત અસરકારક હોવા�ુ ં િસદ્ધ થ�ુ ં છે . તબ�ા 3ની અજમાયશો અ�ુસાર, બી� ડોઝના 7 �દવસો
બાદ ફાઇઝરની રસી 95% અસરકારક છે . મૉડનાર્ રસી બી� ડોઝના 14 �દવસો બાદ 94% અસરકારક હોય છે . આ
પ�રણામો તમામ �લ�ગ, વય, �િત અને વંશના લોકો માટ� સાતત્યસભર રહ્યાં હતાં.
ુ ાવવી પડશે?
�ું રસી મેળ� ંુ ત્યારબાદ રોગપ્રિતકારકતા ક�ટલો સમય રહ�શે? માર� દર વષ� રસી �ક
આ િવશે અમાર� પાસે હ� મા�હતી નથી. રક્ષણ ક�ટલા સમય �ુધી ચાલશે તે જોવા માટ� નૈદાિનક અજમાયશો
સહભાગીઓ પર નજર રાખવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે. નવીન મા�હતી ઉપલબ્ધ બને તેમ તેમ અમે તમને તે આપતા રહ��ુ.ં
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રોગપ્રિતકારકતા ક�ટલો સમય �ુધી ટકશે તે �ગે અમે હ� �ુધી �ણતા ન હોવાથી તમારા હાથ ધોવા, માસ્ક
પહ�ર�ુ,ં અને સામા�જક �તર �ળવ�ુ ં વગેર� બાબતો હ�યે અગત્યની રહ� છે .
ુ ાવ્યા બાદ માસ્ક પહ�રવા� ંુ અને સામા�જક �તર �ળવવા� ંુ બંધ કર� શક�એ?
� ંુ આપણે રસી �ક
ના, હ� �ુધી તો ન�હ. અમે �ણીએ છ�એ ક� રસી તમને �બમાર� થવા સામે રક્ષણ આપે છે , પરં � ુ હ� �ુધી અમે
�ણતા નથી ક� તેનાથી તમે અન્ય કોઈ વ્ય�ક્તને �બમાર કરો તેની સામે તે રક્ષણ આપે છે ક� ન�હ. દર� ક વ્ય�ક્તને
તાત્કા�લક રસી મળવાની ન હોવાથી આપણે અન્ય લોકો�ુ ં રક્ષણ કરવા માટ� સાવધ રહ�� ુ ં જોઈએ. તમે રસી મેળવો
તો પણ તમાર� હ�યે માસ્ક પહ�ર�ુ ં જોઈએ, સામા�જક �તર �ળવ�ુ ં જોઈએ અને તમારા હાથ ધોવા જોઈએ.
�ુરક્ષાનાં આ પગલાંઓમાં ફ�રફાર કરવો અથવા તે પગલાંઓ લેવા�ુ ં બંધ કર�ુ ં �ાર� �ુર�ક્ષત હશે તે ચેપ
િનયંત્રણના િનષ્ણાતો અમને જણાવશે.
ુ ાવવાની શી જ�ર છે ?
જો આપણે માસ્ક પહ�ર�એ અને સામા�જક �તર �ળવીએ તો આપણે રસી �ક
મહામાર� અટકાવવા માટ� આપણી પાસે ઉપલબ્ધ બધાં સાધનોનો આપણે ઉપયોગ કરવો જ�ર� છે . કોિવડ-19 રસી
અને માસ્ક પહ�રવા તથા સામા�જક �તર �ળવવા �વી રો�જ�દ� સરળ �ક્રયાઓ સાથે મળ�ને કોિવડ-19 સામે ઉ�મ
રક્ષણ આપે છે . રસીઓ 90%થી 95% �ટલી અસરકારક હોવા છતાં તમારા માટ� તે ક�ટલી અસરકારક નીવડશે તે તમે
હ�યે �ણતા નથી. રસી લેનારામાંથી લગભગ 5%થી 10% લોકોને હ�યે વાઇરસનો ચેપ લાગી શક� છે . તમને
વાઇરસ લાગવા�ુ ં તથા તમે અન્યને તેનો ચેપ લગાડો તે� ુ ં જોખમ ઓ�ં કરવા માટ� તમારાથી બનતા પ્રયત્નો
તમાર� કરવા જોઈએ.
રસીમાંથી લોકોને કોિવડ-19નો ચેપ લાગી શક�?
ના. રસી આખો ક� �વંત વાઇરસ ધરાવતી નથી અને તેથી તેનાથી કોિવડ-19 થઈ ન શક�.
મને અગાઉ કોિવડ-19 હતો. તો પણ માર� રસી લેવી જોઈએ?
હા, �યાર� તે તમને ઉપલબ્ધ બને ત્યાર� તમે હ�યે તે રસી મેળવી શકો છો, જો તમને અગાઉ કોિવડ-19 થયો હોય
અને પછ� સા� થયા હો. જો તમે કોિવડ-19 સાથે સ�ક્રયપણે �બમાર હો અથવા એવાં લક્ષણો હોય � કોિવડ-19ના
કારણે હોઈ શક�, તો તમાર� રસી લેવી ન જોઈએ.
રસીની આડઅસરો�ંુ છે 
ક�ટલાક લોકોને રસી લીધા બાદ આડઅસરો થાય છે . ફાઇઝર અને મૉડનાર્ બંનેની રસીઓ માટ� મોટાભાગની હળવી
આડઅસરો એકાદ �દવસમાં �ૂ ર થઈ �ય છે .
•

ફાઇઝરની રસીમાં સૌથી વ�ુ જણાવવામાં આવતાં લક્ષણોમાં રસીના સ્થાને �ુખાવો, થાક, માથાનો �ુખાવો,
સ્ના�ુનો �ુખાવો, સાંધાનો �ુખાવો અને ટાઢ છે .

•

મૉડનાર્ રસીનાં સૌથી વ�ુ જણાવવામાં આવતાં લક્ષણોમાં ઇન્�ક્શનની જગ્યાએ �ુખાવો, થાક, માથાનો
�ુખાવો, સ્ના�ુનો �ુખાવો, ટાઢ, સાંધાનો �ુખાવો, ઇન્�ક્શન લી�ુ ં હોય તે બા�મ
ુ ાં લિસકાગ્રંિથઓનો સોજો,
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ઊબકા અને ઊલટ� તથા તાવનો સમાવેશ થાય છે .
�ું વ� ુ મા�હતી �ાંથી મેળવી શ�ું ?
•

કોિવડ-19 રસી લેવાના લાભો - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-

•

benefits.html
�યાર� રસી મયાર્�દત હોય ત્યાર� સૌપ્રથમ રસી કોણ મેળવશે? - https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

•

ncov/vaccines/recommendations.html
મેસા�ુસેટ્સમાં કોિવડ-19 રસી - https://www.mass.gov/covid-19-vaccine-in-massachusetts

•

ગંભીર �બમાર��ુ ં �ઓના પર સૌથી વ�ુ જોખમ હોય એવા લોકો –

•

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#People-at-Higher-Risk-for-Severe-IllnesS
�ડ ઍન્ડ ડ્રગ ઍડિમિનસ્ટ્ર�શન ફાઇઝર-બાયોઍનટ�ક કોિવડ-19 રસી –https://www.fda.gov/emergency-

•

preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizer-biontech-covid-19-vaccine
�ડ ઍન્ડ ડ્રગ ઍડિમિનસ્ટ્ર�શન મૉડનાર્ કોિવડ-19 રસી - https://www.fda.gov/emergency-

•

preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/moderna-covid-19-vaccine
માસ જનરલ �બ્રઘેમ કોિવડ-19 વેબસાઇટ - https://www.massgeneralbrigham.org/covid19

ઍલજ�
કોિવડ-19 રસીની ઍલ��ક પ્રિત�ક્રયાઓ �ગે માર� �ચ�િતત થ� ંુ જોઈએ?
રસી મેળવ્યા બાદ ક�ટલાક લોકોને ઍલ��ક પ્રિત�ક્રયાઓ થતી હોવાના ક�ટલાક અહ�વાલો મળ્યા છે . નાની સંખ્યામાં
લોકોને ઍનાફાયલે�ક્સસ કહ�વાતી તીવ્ર ઍલ��ક પ્રિત�ક્રયા થઈ હતી. આના આધાર� , �ુએસ �ડ એન્ડ ડ્રગ
ઍડિનિમસ્ટ્ર�શન અને CDC એવી ભલામણ કર� છે ક� કોિવડ-19 રસીના કોઈ પણ ઘટક પ્રત્યે ઍનાફાયલે�ક્સસનો
ઇિતહાસ ધરાવતા લોકોએ આ રસી લેવી ન જોઈએ. ખોરાક અથવા દવાની અન્ય ઍલજ� ધરાવતા લોકો આ રસી
મેળવી શક� છે .
સામાન્ય ર�તે, એક રસીની �મને ઍલજ� હોય એવા લોકો અન્ય રસીઓ �ુર�ક્ષત ર�તે મેળવી શક� છે . જો તમને
રસીઓ, ઇન્�ક્શનથી લેવાતી �ચ�કત્સાઓ અથવા તમે � મેળવવા જઈ રહ્યા છો તે કોિવડ-19 રસીના કોઈ પણ ઘટક
પ્રત્યે તીવ્ર ઍલ��ક પ્રિત�ક્રયાઓ આવવાનો ઇિતહાસ હોય તો તમાર� તમારા પ્રાથિમક સંભાળ પ્રદાતા અથવા
ઍલ��સ્ટ (જો તમાર� પાસે કોઈ ઍલ��સ્ટ હોય તો) સાથે વાત કરવી જોઈએ. તમારા માટ� રસી �ુકાવવી �ુર�ક્ષત છે
ક� ન�હ તે �ગે િનણર્ય લેવામાં તમારા પ્રદાતા તમને મદદ કર� શક� છે .
ફાઇઝર-બાયોઍનટ�ક અને મૉડનાર્ કોિવડ-19 રસીઓનાં ઘટકતત્ત્વો કયાં છે ?
ફાઇઝર અને મૉડનાર્ની કોિવડ-19 રસીઓમાં �જલે�ટન, ��ું અથવા લેટ�ક્સ હો�ુ ં નથી. વ�ુમાં, વાયલનાં સ્ટૉપસર્
�ુદરતી રબર લેટ�ક્સ વડ� બનાવવામાં આવતાં નથી. �મને લેટ�ક્સની ઍલજ� હોય એવા દદ�ઓ ફાઇઝર અથવા
મૉડનાર્ની કોિવડ-19 રસીઓ લઈ શક� છે .
ફાઇઝર અને મૉડનાર્ એ બંનન
ે ી કોિવડ-19 રસીઓમાં પૉ�લઇિથલીન ગ્લાયકોલ છે . પૉ�લઇિથ�લન ગ્લાયકોલ સામે
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પ્રિત�ક્રયાઓ જવલ્લે જ થાય છે . પૉ�લઇિથ�લન ગ્લાયકોલ સામે ઍલ��ક પ્રિત�ક્રયાનો ઇિતહાસ ધરાવતા દદ�ઓએ
ફાઇઝર અથવા મૉડનાર્ની રસી લેતાં પહ�લાં પોતાના પ્રદાતા સાથે વાત કરવી જોઈએ.
ફાઇઝર-બાયોઍનટ�ક અને મૉડનાર્ કોિવડ-19 રસીઓનાં ઘટકતત્ત્વો
ફાઇઝર-બાયોઍનટ�ક
સ�ક્રય

િન�ષ્ક્રય - �લિપડ્ઝ

મૉડનાર્

ન્�ુ�ક્લયોસાઇડ-મો�ડફાઇડ મૅસેન્જર

ન્�ુ�ક્લયોસાઇડ-મો�ડફાઇડ

આરએનએ (મોડઆરએનએ) �માં

એમઆરએનએ �માં સાસર્-કોવ-

સાસર્-કોવ-2ના વાઇરલ સ્પાઇક

2ના વાઇરલ સ્પાઇક (એસ)

(એસ) ગ્લાઇકોપ્રોટ�ન�ુ ં ઍન્કો�ડ�ગ

ગ્લાઇકોપ્રોટ�ન�ુ ં ઍન્કો�ડ�ગ

થયે� ું છે .

થયે� ું છે

(4હાઇડ્રૉ�ક્સબ્�ુટાઇલ)એઝેનેડાઇલ)
�બસ(હ�ક્ઝેન-6,1-

SM-102 (મૉડનાર્ની િવશેષ
મા�લક��ુ)ં

ડાઇઆઇલ)�બસ(2હ�ક્ઝાઇ�લ્ડક�નોએટ)

િન�ષ્ક્રય - ક્ષાર, શકર્ રાઓ, બફસર્

2[(પૉ�લઇિથ�લન ગ્લાયકોલ [PEG])-

પૉ�લઇિથલીન ગ્લાયકોલ (PEG)

2000]-N,Nડાઇટ�ટ્રાડ�કાઇલઍિસટ�માઇડ

2000 ડાઇિમ�રસ્ટોઇલ

1,2-ડાઇ�સ્ટએરોઇલ-એસએન-

1,2-ડાઇ�સ્ટએરોઇલ-એસએન-

ગ્લાયસેરો-3- ફૉસ્ફોકોલાઇન

ગ્લાયસેરો-3- ફૉસ્ફોકોલાઇન

કોલેસ્ટ�રોલ

કોલેસ્ટ�રોલ

પોટ�િશયમ ક્લોરાઇડ, મોનોબેિસક

ટ્રોમેથેમાઇન, ટ્રોમેથેમાઇન

પોટ�િશયમ ફૉસ્ફ�ટ, સો�ડયમ

હાઇડ્રોક્લોરાઇડ, ઍિસ�ટક

ક્લોરાઇડ, ડાઇબેિસક સો�ડયમ ફૉસ્ફ�ટ

ઍિસડ, સો�ડયમ ઍિસટ�ટ

ગ્લાયસેરોલ (DMG)

ડાઇહાઇડ્ર�ટ
�ુગર (�ુક્રોઝ)

�ુગર (�ુક્રોઝ)

ડાય�ુઅન્ટ, � રસી આપતી વખતે

કોઈ ડાય�ુઅન્ટની જ�ર નથી

રસીમાં ઉમેરવામાં આવે છે તે
સેલાઇન (સો�ડયમ ક્લોરાઇડ) છે
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