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કોર્વડ-19 અથવા
કોરોનાવાયરસ શ ુંુ છે ?
કોવવડ-19 નવા કોરોનાવાયરસને કારણે થાય છે , જે એસએઆરએસસીઓવી-2 તરીકે ઓળખાય છે . તેની પ્રથમ ઓળખ ૨૦૧૯ ના અંતમાાં
કરવામાાં આવી હતી.

તે ખ ૂબ જ ચેપી છે અને શ્વાસના ગાંભીર રોગ તરફ દોરી શકે છે .
ઘણા લોકોને ચેપ લાગે છે તેમને કોઈ લક્ષણો ન હોઈ શકે અથવા ફક્ત
હળવા લક્ષણો હોઈ શકે છે . આ સામાન્ય રીતે ઉધરસ, તાવ, માથાનો
દુ ખાવો અને સ્વાદ અથવા ગાંધગુમાવવાથી શરૂ થાય છે .

કેટલાક લોકોને ખ ૂબ થાક લાગશે, સ્નાયુઓ દુ ખશે, ગળામાાં દુ ખાવો થશે,
ઝાડા-ઊલટી થશે, તાવ અને મઝ
ાં ૂ વણ થશે. ત્યારે ઓછી સાંખ્યામાાં લોકો
ગાંભીર રોગ થાય છે , જેમાાં હોસ્સ્પટલાઇઝેશન અથવા સઘન સાંભાળમાાં
પ્રવેશની જરૂર પડી શકે છે .
એકાંદરે ચેપ ગ્રસ્ત 100માાંથી 1થી ઓછા લોકો કોવવડ-19થી મ ૃત્યુ

પામશે, પરાં ત ુ આ 75 વર્ષથી વધુ ઉંમરના 10માાંથી 1ની નજીક છે .

કોવવડ-19નો કોઈ ઇલાજ નથી, જોકે કેટલીક નવી પરીક્ષણ કરવામાાં
આવી સારવાર ગચ
ાં ૂ વણોનુાં જોખમ ઘટાડવામાાં મદદ કરે છે .

મને કઈ રસી મળશે?
યુકેમાાં, અમે માત્ર કોવવડ-19 રસીનો ઉપયોગ કરીશુાં જે
સલામતીના જરૂરી ધોરણોને પ ૂણષ કરે છે અને

અસરકારકતા . રસીઓ સહહતની તમામ દવાઓનો ઉપયોગ કરવાની

માંજૂરી મળે તે પહેલાાં સલામતી અને અસરકારકતા માટે પરીક્ષણ કરવામાાં
આવે છે .

દરે ક રસીનુાં પરીક્ષણ

અનેક

વવવવધ દે શોમાાં હજારો લોકો માાં

કરવામાાં આવયુાં હતુાં અને તે સુરક્ષક્ષત અને અસરકારક બતાવવામાાં
આવયુાં હતુ.ાં તમને એક આપવામાાં આવશે

આમાાંથી રસીઓ કયા આધારે ઉપલબ્ધ છે . આ રસીઓ પાસે હજી સુધી સાંપ ૂણષ

યુકે માકે હટિંગ અવધકૃતતા (લાઇસન્સ) ન હોઈ શકે પરાં ત ુ તેમની સલામતી અને
અસરકારકતાના સાંપ ૂણષ મ ૂલયાાંકનના આધારે દવાઓ અને હેલથકેર ઉત્પાદનો
રે ગ્યુલેટરી એજન્સી (એમઆરએ) દ્વારા અવધકૃત કરવામાાં આવી હશે.

જો સલામતી, ગુણવત્તા અને અસરકારકતાના અપેક્ષક્ષત ધોરણો ને પહોંચી

શકાય તો એમએચઆરએ યુકેમાાં પુરવઠા માટેની રસીને જ માંજૂરી આપશે.
હાલમાાં ઉપલબ્ધ રસીઓને શ્રેષ્ઠ લાાંબા ગાળાનુાં રક્ષણ પ ૂરુાં પાડવા માટે બે
અલગ ડોઝની જરૂર પડે છે .

કોર્વડ-19 ની રસી કોની
પાસે હોવી જોઈએ?
સ્વતાંત્ર વનષ્ણાત જૂથ રસીકરણ અને રસીકરણ પરની સાંયક્ુ ત સવમવત
(જેસીવીઆઈ)એ ભલામણ કરી છે કે એનએચએસ ચેપ પકડવાઅને ગાંભીર
ગચ
ાં ૂ વણો સહન કરવાનુાં સૌથી વધુ જોખમ ધરાવતા લોકોને પહેલા આ
રસીઓ પ્રદાન કરે છે .

તેમાાં વ ૃદ્ધ પુખ્ત વયના લોકો, ફ્રન્ટલાઇન આરોગ્ય અને સામાજજક સાંભાળ

કામદારો અને કેટલીક ક્ક્લવનકલ પહરસ્સ્થવતઓ ધરાવતા લોકોનો સમાવેશ
થાય છે . જ્યારે વધુ રસી ઉપલબ્ધ થશે, ત્યારે રસીઓ શક્ય તેટલુાં જલદી
જોખમમાાં અન્ય લોકોને આપવામાાં આવશે.

કોરોનાવાયરસ કોઈને પણ અસર કરી શકે છે . જો તમે મોટા પુખ્ત છો અને
લાાંબા ગાળાની આરોગ્યની સ્સ્થવત ધરાવે છે ,

કોવવડ-19 ખ ૂબ જ ગાંભીર અને કેટલાક હકસ્સાઓમાાં જીવલેણ
હોઈ શકે છે .

જો તમે છો તો ઓફર કરવામાું આવે તેવા પ્રથમ જૂથોમાું તમારી પાસે
કોર્વડ-19 રસી હોવી જોઈએ:

•

વ ૃદ્ધ પુખ્ત વયના લોકો માટે સાંભાળ ઘરમાાં રહેતી
અથવા કામ કરતી વયસ્ક્ત

•

ફ્રન્ટલાઇન હેલથકેર કામદાર

•

ફ્રન્ટલાઇન સામાજજક સાંભાળ કાયષકર

•

ડોવમકીક્ષલયારી કેરર વયસ્ક્તગત સાંભાળ પ ૂરી પાડતો

•

ઉંમર 65 વર્ષ અને તેથી વધુ છે

•

ક્ક્લવનકલ અત્યાંત સાંવેદનશીલ જૂથમાાં

જે પણ વયસ્ક્ત ક્ક્લવનકલ અત્યાંત સાંવેદનશીલ જૂથમાાં છે તે કોવવડ-19
રસી માટે પાત્ર રહેશે. જ્યારે તમને રસી આપવામાાં આવે છે ત્યારે તે

તમારી સ્સ્થવતની તીવ્રતા પર આધાર રાખે છે . તમારા જીપી સલાહ આપી
શકે છે કે તમે લાયક છો કે નહીં.

આ રસી ૧૬ વર્ગ કે તેથી વધુ વયના લોકોને પણ આપવામાું આવશે જેમ કે:

•

બ્લડ કેન્સર (જેમ કે લેકેર્મઆ, લલમ્માઅથવા માયલોમા)

•

ડાયાલબટીસ

•

હૃદયની સમસ્યા

•

છાતીની ફરરયાદ અથવા શ્વાસલેવામાું તકલીફ, જેમાું
બ્રોન્કાઇરટસ, એમ્ફફસેમા અથવા ગાંભીર અસ્થમાનો સમાવેશ
થાય છે

•

રકડની રોર્

•

યકૃત રોર્

•

રોર્ અથવા સારવારને કારણે રોર્પ્રર્તકારક શક્તત ઓછી થઈ (જેમ કે
એચઆઇવી ચેપ, સ્ટેરોઇડ દવા, કીમોથેરાપી અથવા રે રડયોથેરાપી)

•

અંર્ પ્રત્યારોપણ કયુું છે

•

સ્રોક અથવા ક્ષલણક ઇશેર્મક હુમલો થયો હતો (રટયા)

•

એર્પલેપ્સી અને રડમેન્ન્ડઆ સરહતની ન્યુરોલોજજકલ અથવા
સ્નાયુ બર્ાડની ક્સ્થર્ત

•

ર્ુંભીર અથવા ર્હન શીખવાની ર્વકલાુંર્તા

•

ડાઉન્સ ર્સન્રોમ

•

તમારા બરોળની સમસ્યા, દા.ત. દાતરડુું કોર્રોર્ અથવા તમારી
બરોળ કાઢી છે

•

ર્ુંભીર રીતે વધુ વજન ધરાવતો (બીએમઆઈ ૪૦ અને
તેથી વધુ)

•

ર્ુંભીર માનર્સક બીમારી

આ જૂથોના કેટલાક લોકો કદાચ ક્ક્લવનકલ અત્યાંત સાંવેદનશીલ હોય છે અને
કદાચ તે જૂથના ભાગ તરીકે અગાઉ રસી ઓફર કરી શકે છે .

તે જ સમયે, જે લાાંબા ગાળાની આરોગ્ય સ્સ્થવત ધરાવતા ૧૬-૬૪
વર્ષના લોકોને પણ રસી આપવામાાં આવશેેઃ

•

તે પુખ્ત વયના લોકો કે જેઓ વ ૃદ્ધ અથવા અપાંગ વયસ્ક્તનો મુખ્ય
સાંભાળકતાષ છે , જેમના કલયાણને જોખમ હોઈ શકે છે જો કેરર
બીમાર પડે તો

•

લાાંબા સમય સુધી નવસિંગ અને રહેણાાંક સેહટિંગમાાં નાના
પુખ્ત વયના લોકો, અને સ્ટાફ

આ જૂથો પછી, 50-64 વર્ષના લોકોને રસીકરણ આપવામાાં આવશે.
જ્યારે વધુ રસી ઉપલબ્ધ થશે ત્યારે તે વસ્તીના વધુ જૂથોને
આપવામાાં આવશે.

હુંુ ર્ભગવતી છું, શ ુંુ હુંુ રસી લઈ શકુું ?
કોવવડ-19 રસીઓનુાં હજુ સુધી ગભાષવસ્થામાાં પરીક્ષણ કરવામાાં આવયુાં
નથી, તેથી જ્યાાં સુધી વધુ માહહતી ન મળે ત્યાાં સુધી જે લોકો ગભષવતી છે
તેમની પાસે વનયવમત પણે આ રસી ન હોવી જોઈએ.

રસીકરણ અને રસીકરણ પરની સાંયક્ુ ત સવમવત (જેસીવીઆઈ)એ માન્યતા
આપી છે કે રસીકરણના સાંભવવત લાભો ખાસ કરીને કેટલીક ગભષવતી

મહહલાઓ માટે મહત્વપ ૂણષ છે . આમાાં એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેમને

ચેપ પકડવાનુાં જોખમ વધારે હોય અથવા ક્ક્લવનકલ સ્સ્થવત ધરાવતા લોકો

કે જે તેમને કોવવડ-19થી ગાંભીર ગચ
ાં ૂ વણો સહન કરવાનુાં ખ ૂબ જ ઊંચુાં જોખમ
લે છે . આ સાંજોગોમાાં, તમારે તમારા ડોક્ટર અથવા નસષ સાથે રસીકરણ ની

ચચાષ કરવી જોઈએ, અને તમને લાગે છે કે આગળ વધીને રસી મેળવવી વધુ
સારુાં છે .

જો તમે ગભષવતી છો, તો જ્યાાં સુધી તમને વધુ જોખમ ન હોય ત્યાાં સુધી તમને
રસી ન આપવી જોઈએ. તમારી ગભાષવસ્થા પછી તમને રસી આપી શકાય છે .
જો તમારી પાસે પહેલો ડોઝ હોય અને પછી ગભષવતી થઈ ગયો હોય, તો
તમારે ગભાષવસ્થા પ ૂણષ થાય ત્યાાં સુધી બીજો ડોઝ વવલાંબકરવો જોઈએ,
વસવાય કે તમને વધુ જોખમ ન હોય.

કોવવડ-19 રસીકરણ કયાષ પછી ગભાષવસ્થા ટાળવાની કોઈ સલાહ નથી.

હુંુ સ્તનપાન કરું ુ છું, મારે શ ુંુ કરવ ુંુ
જોઈએ?
સ્તનપાન કરાવતી રસીઓમાાં અથવા સ્તનપાન પામેલા વશશુ પર કોવવડ19 રસીઓની સલામતી અંગે કોઈ ડેટા નથી.

તેમ છતાાં, કોવવડ-19 રસીઓને સ્તનપાન કરાવતી વશશુ માટે જોખમ હોવાનુાં
માનવામાાં આવતુાં નથી, અને સ્તનપાનના ફાયદા જાણીતા છે . આ કારણે
જેસીવીઆઈએ સલાહ આપી છે કે સ્તનપાન કરાવતી વખતે રસી આપી

શકાય છે . જો તમે સ્તનપાન કરી રહ્યા છો, તો તમે સ્તનપાન પ ૂરુાં ન થાય
ત્યાાં સુધી રાહ જોવાનુાં નક્કી કરી શકો છો અને પછી રસીકરણ કરાવી શકો
છો.

રસી કોની પાસે ન હોઈ શકે?
ખ ૂબ જ ઓછી સાંખ્યામાાં લોકો પાસે ન હોઈ શકે

કોવવડ-19 રસીઓ . આમાાં તે લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેમને કોઈપણ
ઘટક પર ગાંભીર એલજીક પ્રવતહિયા મળી છે

રસીમાાં અથવા તે જ રસીના અગાઉના ડોઝ માાં. જો તમને ક્યારે ય તીવ્ર

એલજીક પ્રવતહિયા મળી હોય તો તમારા ડોક્ટર અથવા નસષ સાથે વાત કરો,
કારણ કે વૈકક્લપક રસી તમારા માટે ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે .

જો તમે હાલમાાં તાવથી બીમાર છો અથવા છે લલા ૨૮ હદવસમાાં
સકારાત્મક કોવવડ-૧૯ પરીક્ષણ કયુું છે તો તમારે પછીની મુલાકાત બુક
કરવી જોઈએ.

શ ુંુ રસી મારી રક્ષા કરશે?
કોવવડ-19 રસીકરણથી તમે કોવવડ-19 રોગથી પીડાવાની સાંભાવના
ઘટાડશો. અભ્યાસોમાાં રસીના એક જ ડોઝ પછી બેથી ત્રણ અઠવાહડયા સુધી
ટૂાંકા ગાળાનુાં ઉચ્ચ સ્તર જોવા મળયુાં છે , પરાં ત ુ લાાંબા ગાળાના રક્ષણ માટે
બીજો ડોઝ જરૂરી છે .

રસીમાાં સજીવો નથી, અને તેથી રોગપ્રવતકારક શસ્ક્તના વવકાર વાળા લોકો
માટે સલામત છે . આ લોકો રસીનો એટલો સારો જવાબ ન આપી શકે .
બધી દવાઓની જેમ, કોઈ રસી 100 ટકા અસરકારક નથી - કેટલાક લોકોને
રસીકરણ હોવા છતાાં પણ કોવવડ-19 મળી શકે છે , પરાં ત ુ આ ઓછાં ગાંભીર
હોવુાં જોઈએ.

શ ુંુ રસીની આડઅસર થશે?
બધી દવાઓની જેમ રસીઓ પણ આડઅસરનુાં કારણ બની શકે છે . આમાાંના
મોટા ભાગના હળવા અને ટૂાંકા ગાળાના હોય છે , અને દરે કને તે નથી મળી
રહ્યા.

જો તમને પ્રથમ ડોઝ પછી લક્ષણો હોય તો પણ તમારી પાસે બીજો ડોઝ
લેવાની જરૂર છે .

ખ ૂબ જ સામાન્ય આડઅસરોમાું
સમાવેશ થાય છે :
•

જ્યાાં રસી પછી ઘણા હદવસો સુધી તમારુાં ઇન્જેક્શન હતુાં ત્યાાં
હાથમાાં પીડાદાયક, ભારે લાગણી અને કોમળતા છે

•

થાક લાગે છે

•

માથાનો દુ ખાવો

•

સામાન્ય દુ ખાવો, અથવા હળવા ફ્લ ૂ જેવા

લક્ષણો

રસીકરણ પછી બેથી ત્રણ હદવસ સુધી હળવો તાવ આવી શકે છે પરાં ત ુ
ઊંચુાં તાપમાન અસામાન્ય છે અને તે સ ૂચવી શકે છે કે તમને કોવવડ-19

અથવા બીજો ચેપ છે . તમે પેરાવસટામોલનો સામાન્ય ડોઝ લઈ શકો છો

(પેકેજજિંગમાાં સલાહને અનુસરો) અને આરામ તમને સારુાં લાગે તે માટે . થી
વધુ ન કરો

સામાન્ય ડોઝ . અસામાન્ય આડઅસર એ સ્થાવનક ગ્રાંવથઓ પર સોજો છે .
રસીકરણને પગલે લક્ષણો સામાન્ય રીતે એક અઠવાહડયાથી પણ ઓછા
સમય સુધી ટકી જાય છે . જો તમારા લક્ષણો વધુ ખરાબ થાય તેવ ુાં લાગે

અથવા જો તમને લાગે તો ઓનલાઇન 111.wales.nhs.uk જુ ઓ, અને જો

જરૂરી હોય તો એનએચએસ 111 વેલસને 111 અથવા તમારી જીપી સર્જરી

પર કોલ કરો. જો તમારા વવસ્તારમાાં 111 ઉપલબ્ધ ન હોય તો 0845 46 47
પર કોલ કરો. એનએચએસ ૧૧૧ વેલસને કોલ લેન્ડલાઇન અને

મોબાઇલથી મુક્ત છે . ૦૮૪૫ ૪૬ ૪૭ પર કોલની હકિંમત પ્રવત વમવનટ ૨પ
વત્તા તમારા ટેક્ષલફોન પ્રોવાઇડરનો સામાન્ય એક્સેસ ચાર્જ છે .

જો તમે ડોતટર અથવા નસગની સલાહ લો છો, તો

ખાતરી કરો કે તમે તેમને તમારા રસીકરણ ર્વશે
કહો (શક્ય હોય તો તેમને તમારું ુ રસીકરણ કાડગ

બતાવો) જેથી તેઓ તમારું ુ યોગ્ય મ ૂલયાુંકન કરી
શકે .

ભાગ્યે જ, કેટલાક લોકોને રસીકરણ પછી તરત જ એલજીક પ્રવતહિયા
આવે છે . આ ભાગ અથવા શરીરના બધા ભાગને અસર કરતી

ફોલલીઅથવા ખાંજવાળ હોઈ શકે છે . તેથી પણ ભાગ્યે જ, કેટલાક લોકોને

રસીકરણ પછી તરત જ ગાંભીર પ્રવતહિયા આવી શકે છે , જેના કારણે શ્વાસ

લેવામાાં તકલીફ પડે છે અને તે પડી શકે છે . આને એનાહફલેક્સી કહે છે અને
તે અન્ય દવાઓ અને ખોરાક સાથે થઈ શકે છે . આ પ્રવતહિયાઓ દુ લષભ છે
અને નસો

તેમને સાંચાક્ષલત કરવા માટે તાલીમ આપવામાાં આવે છે . જે લોકોની
એનાહફલેમ્ક્ટક પ્રવતહિયા હોય છે તેમની સફળતાપ ૂવષક સારવાર કરી
શકાય છે અને સામાન્ય રીતે થોડા કલાકોમાાં સાજા થઈ શકે છે .

શ ુંુ હુંુ રસીમાુંથી કોર્વડ-19 પકડી
શકુું ?
તમે રસીમાાંથી કોવવડ-19 પકડી શકતા નથી. પરાં ત ુ કોવવડ-19 પકડ્ુાં હોય
અને તમારી રસીકરણ વનમણ ૂક પછી સુધી તમને લક્ષણો છે તેનો ખ્યાલ ન
આવે તે શક્ય છે .

કોવવડ-19ના સૌથી મહત્વપ ૂણષ લક્ષણો નીચેનામાાંથી કોઈ પણ ની
તાજેતરની સ્થાપના છે ેઃ

•

નવી સતત ઉધરસ

•

ઊંચુાં તાપમાન

•

નુકસાન, અથવા પહરવતષન, તમારી સ્વાદ અથવા ગાંધની
સામાન્ય ભાવના

•

કેટલાક લોકોને ગળામાાં દુ ખાવો, માથાનો દુ ખાવો, નાક માાં ભીડ,
ઝાડા, ઉબકા અને ઉલટી પણ થાય છે

જો તમને ઉપરના કોઈ લક્ષણો હોય તો ઘરે રહો અને ટેસ્ટ કરવાની
વયવસ્થા કરો.
જો તમને લક્ષણો ની વધુ મારહતીની જરૂર હોય તો તમારી મુલાકાત
111.wales.nhs.uk

હવે હુંુ શ ુંુ કરું ુ ?
તમને રસી ક્યારે અને ક્યાાં લેવી તે વવશે માહહતી મળશે. તમારી
મુલાકાતના હદવસે, વયવહાહરક કપડાાં પહેરો તેથી તમારા ઉપરના હાથને

એક્સેસ કરવુાં સરળ છે . જો તમને સોયનો ડર હોય અથવા ક્ષચિંતા અનુભવતા
હોય, તો તમને તમારી રસી આપતી વયસ્ક્તને જણાવો. તેઓ સમજતા હશે
અને તમને ટેકો આપી શકે છે .

તમારી પાસે પહેલો ડોઝ આવયા પછી, તમારે તમારી બીજી મુલાકાતમાાં
ભાગ લેવાની યોજના કરવાની જરૂર છે .
તમને લાાંબા ગાળાનુાં શ્રેષ્ઠ રક્ષણ આપવા માટે રસીના બાંને ડોઝ આપવા
જરૂરી છે . તમારા કાડષ ને સુરક્ષક્ષત રાખો અને ખાતરી કરો કે તમે તમારો
બીજો ડોઝ મેળવવા માટે તમારી આગામી મુલાકાતમાાં ભાગ લો.

જો હુંુ ર્નમણ ૂકના રદવસે અસ્વસ્થ છું
તો મારે શ ુંુ કરવ ુંુ જોઈએ?
જો તમે તાવથી ખ ૂબ જ અસ્વસ્થ છો, તો તમે રસી મેળવવા માટે સ્વસ્થ
ન થાઓ ત્યાાં સુધી રદ કરવા અને રાહ જોવા માટે કોલ કરો. તમારે
રસીમાાં ભાગ ન લેવો જોઈએ

જો તમે સ્વ-અલગ કરી રહ્યા છો અથવા કોવવડ-19 પરીક્ષણ અથવા
પહરણામની રાહ જોઈ રહ્યા છો તો મુલાકાત.

શ ુંુ હુંુ રસી લીધા પછી કોઈને કોર્વડ-19
આપી શકુું ?
રસી તમારી ગાંભીર રીતે બીમાર થવાની સાંભાવનાને ઘટાડશે. અમને હજી સુધી
ખબર નથી કે તે તમને વાયરસ પકડવા અને પસાર કરતા અટકાવશે કે નહીં.
તેથી, તે

તમારી આસપાસના લોકોની સુરક્ષા માટે તમે કોવવડ-19 માગષદશષનનુાં
પાલન કરવાનુાં ચાલુ રાખો તે મહત્વપ ૂણષ છે .
તમારી જાતને અને તમારા પરરવાર, ર્મત્રો અને સાથીઓનુું રક્ષણ કરવા માટે
તમારે હજી પણ જરૂરી છે :

•

•

સામાજજક અંતરની પ્રેન્તટસ કરો

•

ફેસ માસ્ક પહેરો

•

તમારા હાથને કાળજીપ ૂવગક અને વારું વાર ધોઈ લો
વર્તમાન માર્તદર્તનને અનુસરો:

gov.wales/coronavirus

યાદ રાખો:
કોવવડ-19 નાક અથવા મોઢામાાંથી શ્વાસ માાંથી બહાર નીકળવામાાં
આવતી ટીપાાં દ્વારા ફેલાય છે , ખાસ કરીને બોલતી વખતે અથવા

ઉધરસ ખાતી વખતે. દૂ વર્ત વસ્તુઓ અને સપાટીઓ સાથે સાંપકષ કયાષ
પછી તમારી આંખો, નાક અને મોઢાને સ્પશષ કરીને પણ તેને ઉપાડી
શકાય છે .

ત્રણ ર્નયમો
વેલસને સુરલક્ષત રાખો

તમારા હાથને
વારું વાર ધોઈ લો

ફે સ માસ્ક પહેરો

૨ મી.થી

વધ ુ જાણકારી
તમે કોવવડ-19 રસીઓ વવશે વધુ માહહતી શોધી શકો છો,
જેમાાં તે મની સામગ્રી અને
https://111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019ncov) and
www.gov.uk/government/collections/ mhraguidance-on-coronavirus-covid-19
તમે આ સમયે અથવા યલો કાડષ એક્લલકે શન
ડાઉનલોડ કરીને coronavirusyellowcard.mhra.gov.uk આડઅસરની જાણ
ઓનલાઇન કરી શકો છો.
એનએચએસ તમારી માહહતીનો ઉપયોગ કે વી રીતે કરે
છે તે જાણવા માટે , જીવનશૈ લીસુખાકારી
111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/
yourinfoyourrights

આ પવત્રકાની વધુ નકલો ઓડષ ર કરવા માટે
phw.nએચs. phw.nhs.wales/services-andteams/health- information-resources/

© Public Health Wales, January 2021
(with acknowledgement to Public Health England)
Version 2
ISBN 978-1-78986-154-211

12

Vaccination Saves Lives

