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પ્રિય સમુદાયની ટીમો,
કોપ્રિડ-19 ને લગતા સમુદાયના સંદેશાઓ સાથે મદદ કરિામાં અને આપણા બધા સમુદાયોને
સલામત રહેિાની જરૂરરયાતની ચાિીરૂપ કડી બનિા માટે તમારા બધા કાયય માટે આભાર.
નીચેની નોંધો તમને કોપ્રિડ રસીની આજુ બાજુ ના કામની ઝાંખી અને તે માન્ચેસ્ટરના લોકો માટે
કેટલું મહત્િનુ ં છે , તે માટે રડઝાઇન કરિામાં આિી છે .
આપણે માન્ચેસ્ટરમાં સાંભળે લા કેટલાક િશ્નો અથિા ચચિંતાઓના જિાબમાં, જાહેર આરોગ્ય
પ્રનયામક ડેપ્રિડ રે ગનનાં જિાબો પણ શામેલ છે . આ જિાબો જ્યારે તમે પડોશમાં મળતા લોકો સાથે
િાતચીત કરતા હોય ત્યારે સંકેત તરીકે લખેલા હોય છે .
એ યાદ રાખવું પણ મહત્િપ ૂણય છે કે રસી એ િાયરસના ફેલાિાને રોકિા માટે મદદ કરિા માટેની 3િરિયા યોજનાનો એક ભાગ છે -જેમાં પરીક્ષણ શામેલ છે અને સ્િચ્છતા, સામાજજક અંતર અને ફેસ
કિરરિંગને લગતા મુખ્ય કોપ્રિડ પ્રનયમો પણ શામેલ છે .

પ ૃષ્ઠભ ૂમિ:
રડસેમ્બર 8, મંગળિારથી, NHS એ સમગ્ર ઇંગ્લેંડમાંની 50 હોસ્સ્પટલ હબમાં દદીઓને
કોરોનાિાયરસ સામે રસી આપિાનુ ં શરૂ કર્ુ.ું
80 અને તેથી િધુ િયના લોકો તેમજ સંભાળ રાખનાર ઘર કામદારોને, સૌથી િધુ જોખમ ધરાિતા
NHS કાયયકરો સાથે, િથમ કોપ્રિડ-19 રસીકરણ મળશે.

અન્ય અગ્રતા જૂથો પછી િય અને સંભપ્રિત જોખમના િમમાં આિશે.
આ ખ ૂબ જ આિકારદાયક સમાચાર છે કારણ કે રસી આિિી એ સૌથી િધુ સંિેદનશીલ લોકોને
કોરોનાિાયરસથી બચાિિાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો હશે અને તેમાં હજારો લોકોનો જીિ બચાિિાની
સંભાિના છે .

િાન્ચેસ્ટરની હોસ્સ્િટલોિાાંથી રસીકરણ
સ્ટોકપોટય માં સાલ્ફોડય રોયલ હોસ્સ્પટલ અથિા સ્ટેપ્રપિંગ રહલ હોસ્સ્પટલમાં આઉટપેશન્ટ તરીકે 80 અને

તેનાથી િધુ િર્યની િયના દદીઓ હાજર રહે છે , અને જેમને હોસ્સ્પટલમાં રોકાણ બાદ ઘરે જિા માટે
રજા આપિામાં આિે છે , તેઓ કોપ્રિડ-19 રસી િાપ્ત કરનારા િથમ લોકોમાં હશે. જે લોકોને રસી
અપાય છે તેઓને લગભગ 21 રદિસ પછી બીજો બ ૂસ્ટર જેબ (રસીનો િધારાનો ડોઝ) મળશે.
રસીકરણ કાયયિમ જેમ જેમ આગળ િધશે તેમ િધુ હોસ્સ્પટલો આગામી રદિસોમાં રસીકરણ શરૂ
કરશે. આમાં માન્ચેસ્ટર રોયલ ઇન્ફમયરી શામેલ હશે.
િાન્ચેસ્ટરિાાં સમુદાયિાાં રસીકરણ
રસીકરણના િથમ તબક્કાના ભાગ રૂપે, શહેરને જ્યાં 80 કે તેથી િધુ ઉંમરના લોકોની સંખ્યા િધુ છે
ત્યાં, અન્ય કારણો કે જે તેને GP જૂથો (િાથપ્રમક સંભાળ નેટિકય ) દ્વારા કેિી ચલાિી શકાય તેનાથી

જોડાયેલા છે તેની સાથે સમુદાય આધારરત રસીકરણ શરૂ કરિા માટે એક પ્રિસ્તાર ઓળખિા માટે
કહેિામાં આવર્ું હતુ.ં
િાઇથનશેિને બુધિાર 16મી રડસેમ્બરથી શરૂ થનારા િથમ પ્રિસ્તાર તરીકે પસંદ કરિામાં આવયો
છે - અને પછી િધુ પ્રિસ્તારો ખ ૂબ જ ટૂંક સમયમાં આિશે.
િાઇથનશેિ માટે સ ૂચચત સ્થળ વુડહાઉસ પાકય લાઇફસ્ટાઇલ સેન્ટર છે .
જે લોકો રસીકરણ માટે લાયક છે તેઓને તેના પ્રિશે જરૂરી બધી મારહતી સાથે તેમના GP દ્વારા સંપકય
કરિામાં આિશે. પાત્રતા અન્ય તબીબી બાબતો સાથે, જ્યારે લોકો 80 િર્યના થઈ જશે તેના પર
પ્રનભયર રહેશ.ે
એકિાર લોકોને રસી માટે બોલાિિામાં આિે, ત્યારે તેઓને િથમ ડોઝ મળશે અને પછી 21 રદિસ
પછી, તેઓને બીજો ડોઝ મળશે.
આપણે કોપ્રિડ સામે કેિી રીતે લડીએ તે અંગે આ ખરે ખર મહત્િનુ ં પગલું છે , પરં ત ુ અમે એ પણ
સમજીએ છીએ કે લોકોને ડર હોઈ શકે છે , તેથી ડેપ્રિડ રે ગને નીચે આપેલા િશ્નોના જિાબ આપ્યા છે
જે સમુદાય જૂથો દ્વારા અમને પાછા િપ્રતસાદ રૂપે આપિામાં આવયા છે :

રસી ખ ૂબ જ ઝડિથી મિકમસત કરિાિાાં આિી છે – તે સલાિત છે તે આિણે કેિી રીતે જાણી
શકીએ?

મને ખાતરી છે કે ઘણા લોકો આ પ ૂછિા માંગશે અને તે ખ ૂબ સમજી શકાય તેવ ું છે .

અને, હા રસી ઝડપે પ ૂણય કરિામાં આિી છે –પરં ત ુ તે એટલા માટે છે કારણકે આપણે એક
રોગચાળામાં છીએ અને અમારા શ્રેષ્ઠ િૈજ્ઞાપ્રનક બુદ્ધિથી તેના પર કામ કરીને, અને તેને સમપ્રપિત, તે
એક અગ્રતા છે .

આ રસી મરહનાના સખત પરીક્ષણમાંથી પસાર થઈ છે અને સલામતીની કડક મંજૂરીઓને પ ૂણય કયાય
પછી જ તેનો ઉપયોગ કરિામાં આિશે. આમાં અન્ય તમામ દિાઓ અને ઉપકરણોની જેમ MHRA,
UK ના સત્તાિાર પ્રનયમનકારની મંજૂરી શામેલ છે .

હુ ં તે રસી લેિાનો/લેિાની છં અને મને આશા છે કે મારો પરરિાર પણ લેશ.ે
શુાં તે તિારાં ુ DNA બદલી શકે છે ?
ના, તે ચોક્કસપણે બદલતુ ં નથી. કોપ્રિડ રસીની સામગ્રી અમારી પોતાની આનુિપ્રં શક સામગ્રીની
નજીક ક્ાંય મેળ ખાતી નથી અને તેમાં તેને અથિા અમને બદલિાની ક્ષમતા નથી.
તેિાાં િાનિ અથિા પ્રાણી ઉત્િાદનો હોય તેિી ઘણી અફિાઓ છે

ના, તેમાં માનિ અથિા િાણી ઉત્પાદનોનો સમાિેશ થતો નથી (તેથી તેમાં કોઈ પોસીન સામગ્રી
નથી).
િેં સાાંભળ્ુાં છે કે તિને ફ્લ ૂ જેબથી ફ્લ ૂ થઈ શકે છે – શુાં તિને આ રસીકરણિાાંથી કોમિડ બીિારી
થઈ શકે છે ?

પહેલા ફ્લ ૂ થિો: આપણા દે શમાં ઉપયોગમાં લેિાતા ફ્લ ૂ રસીકરણમાં જીિંત િાયરસ હોતો નથી,
તેથી તેનાથી કોઈને પણ ફલ ૂ – થતુ ં નથી – અને થઈ શકતુ ં નથી.
જો લોકોને ફ્લ ૂ જેબ પછી સહેજ અસ્િસ્થ લાગે છે , તે એટલા માટે થાય છે કારણ કે રસીકરણ પછી
તેમની પોતાની રોગિપ્રતકારક શસ્તતમાં અસર શરૂ થાય છે . કેટલીકિાર, જો લોકોને તે જ સમયે

શરદી લાગી જાય છે , તો તેઓ પ્રિચારે છે કે તે રસીકરણને કારણે છે , પરં ત ુ તેવ ું નથી -તે માત્ર એક
સંયોગ છે .
કોપ્રિડ રસીકરણમાં િાસ્તપ્રિક િાયરસ શામેલ નથી, તેથી તે રોગ થિો શારીરરકરૂપે અશક્ છે .
જો િને િહેલેથી જ કોમિડ હોય તો શુાં - શુાં રસીકરણ િારા િાટે કાિ કરશે?
ભલે તમને કોપ્રિડ થયો હોત, અને તમે રસીકરણ માટે લાયક હોત, તો પણ તે રસી લેવ ું એ સારો
પ્રિચાર રહેશે. આ એટલા માટે છે કારણ કે અમે હજી સુધી જાણતા નથી કે િપ્રતરક્ષા કેટલો સમય
ચાલે છે . જેબ લેિાથી તમારી િપ્રતરક્ષા જેટલી હોઈ શકે તેટલી મજબ ૂત છે તેની ખાતરી કરિામાં
મદદ કરશે.

શુાં િને રસી લેિા િાટે દબાણ કરિાિાાં આિશે?

ના, તમને દબાણ નહીં કરિામાં આિે, તે પસંદગી છે . જો તમે તેની પ્રિરુ િ પ્રનણયય કરો છો, તો તમારે
જાગૃત રહેવ ું જરૂરી છે કે તમને િાયરસનુ ં જોખમ િધુ છે અને તેને ફેલાિિાનુ ં જોખમ િધુ છે .

િેં સાાંભળ્ુાં છે કે રસી િરીક્ષણિાાં િાંશીય લઘુિતી પ ૃષ્ઠભ ૂમિના લોકો શાિેલ નથી - શુાં તે સાચુાં છે ?
ના, પરીક્ષણોમાં િંશીય લઘુમતી પ ૃષ્ઠભ ૂપ્રમના લોકો શામેલ નથી. રસી ઉત્પાદકોએ તાજેતરમાં જ
િધુ સ્િયંસેિકો માટે પ્રનણયય કયો છે જેથી આ અભ્યાસ સંિેદનશીલ જૂથો સાથે મેળ ખાતો હોય જેમ તેઓ 65 થી િધુ િયના લોકોમાં પણ કયો હતો.

શુાં િારે ફ્લ ૂ અને કોમિડની રસીઓ લેિા િચ્ચે અંતર રાખવુાં જોઈએ?
અમે લોકોને િહેલી તકે તેમના ફ્લ ૂ રસીકરણ લેિા માટે િોત્સારહત કરીએ છીએ. ફ્લ ૂની રસી
મહત્િપ ૂણય છે કારણ કે જો તમને કોરોનાિાયરસથી િધુ જોખમ છે , તો તમને ફ્લ ૂથી થતી

સમસ્યાઓનુ ં જોખમ પણ િધારે છે . સંશોધન બતાિે છે કે લોકોને એક જ સમયે બંને રોગો થઈ શકે
છે , ગંભીર અને સંભપ્રિત ગંભીર પરરણામો સાથે.
લોકોને ફલ ૂ અને કોપ્રિડની રસી િચ્ચે ઓછામાં ઓછં 7 રદિસનુ ં અંતર રાખવું પણ જરૂરી છે .

