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આજે જ બુક કરો
બાળકો માટે COVID-19 
રસીકરણ (૫-૧૧ વર્ષ)

LET’S DO THIS

શા માટે ૫ – ૧૧ વર્ષના બાળકોને COVID-19 સામે રસી આપવી જોઇએ?

COVID-19 એક વાયરસ છે જેનાથી ગંભીર બીમારી અને મૃત્યુ તથા લાંબા સમય માટ ેઆરોગયને લગતી સમસયાઓ થઇ શકે છે. તે 
સરળતાથી લોકોમાં ફેલાય શકે છે અને ઘણીવાર તેના થોડાંક લક્ષણો હોય છે અથવા સહેજ પણ લક્ષણો હોતા નથી, જેથી તમે તેનો ચેપ 
બીજાને લગાડો તે પહેલાં તમને ચેપ લાગેલો છે તે જાણવયું મયુશકેલ હોય છે.

બાળકોમાં COVID-19નો ચેપ પયુખત વયના લોકોની સરખામણીમાં ઘણો હળવો હોય છે, છતાં બાળકોને રસી આપવા માટ ેમજબૂત  
કારણો છે:

• રસીઓ રોગપ્રતતકારક શક્તને મદદ કરે છે. તમારા બાળકને રસી આપીને, તમે તેમને COVID-19થી થતી ગંભીર બીમારી અને 
સંભતવત લાંબા ગાળાની અસરોથી બચવામાં મદદ કરી રહ્ા છો.

• રસીકરણ ચેપના ફેલાવો ઘટાડવામાં મદદ કરીને તમામ વયના નબળા લોકો સહહત તમત્ો, પરરવાર અને સમયુદાયને સયુરક્ક્ષત રાખવામાં 
પણ મદદ કરે છે.

• રસીકરણ બાળકોને શાળામાં રાખવામાં અને સામાજજક પ્રવૃક્તિઓમાં ભાગ લેતા રહેવામાં મદદ કરે છે, કે જે તેમના ક્શક્ષણ અને 
તવકાસ માટ ેમહતવપૂણ્ણ છે.

તવશ્વભરના લાખો બાળકોને COVID-19 સામે સલામત રીતે રસી અપાઇ ચૂકી છે. પયુરાવા દશા્ણવે છે કે, રસીકરણ બાળકોમાં COVID-19થી 
થતી ગંભીર બીમારી સામે ઉતિમ રક્ષણ પ્રદાન કરે છે અને તમારા પરરવારને સયુરક્ક્ષત અને સાજા રાખવામાં મદદ કરે છે.

શું બાળકોને પુખત વયના લોકો જેવી જ રસી અને તેટલો જ ડોઝ મળે છે?

ના. ૫ – ૧૧ વર્ણના બાળકોને માટ ેમાનય રસી બાળરોગને લગતી એક તવશેર Pfizer (Comirnaty) રસી છે, જેમાં ૮ અઠવારડયાને અંતરે 
બે ડોઝ આપવામાં આવે છે.

૫ – ૧૧ વર્ણના બાળકોમાં Pfizer રસીનો ડોઝ ૧૨ વર્ણ કે તેથી વધયુ વયના લોકોને આપવામાં આવેલા ડોઝના લગભગ ત્ીજા ભાગ જેટલો 
છે. આ વય જૂથમાં ઓછો ડોઝ વાપરવામાં આવે છે કારણ કે, તેનાથી ૧૨ વર્ણ કે તેથી વધયુ વયના લોકોને આપવામાં આવેલા ડોઝ જેટલયું જ 
ઉચચ સતરનયું રક્ષણ પ્રાપત કરી શકાય છે.

શું બાળકોમાં આડઅસરો પુખત વયના લોકો જેવી જ છે?

હા. COVID-19 રસી લીધા પછી બાળકો પણ પયુખત વયના લોકો જેવી જ સામાનય આડઅસરોનો અનયુભવ કરી શકે છે.

આ આડઅસરો સામાનય રીતે હળવી હોય છે અને એક કે બે રદવસ પછી મટી જાય છે અને તેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઇ શકે છે:

• માથયું દયુઃખવયું

• ઠંડી લાગવી અને તાવ આવવો

• નબળાઇ/થાક

• સના્યુઓમાં દયુઃખાવો અને ઇંજે્શન આપ્ યું હોય તયાં હાથમાં દયુઃખાવો

હળવી આડઅસરો સામાનય છે અને તે બતાવે છે કે, રોગપ્રતતકારક શક્ત રસીનો પ્રતતસાદ આપી રહી છે. રસીઓને લીધે થતી વધયુ ગંભીર 
આડઅસરો ભાગયે જ થાય છે, પણ તે જ આડઅસરો COVID-19નો ચેપ લાગવાથી થવાનયું જોખમ ઘણં વધારે છે. જો આડઅસરો ચાલયુ 
રહે અથવા તમને ચચંતાજનક લાગે તો, તમારા જીપી સાથે વાત કરો.

– Gujurati

http://nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get-vaccinated/vaccination-for-5-11-years-old
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શું ગંભીર આડઅસરના જોખમનો અર્ષ એ છે કે, મારે મારા બાળકને રસી ન આપવી જોઇએ?

ના. ઓસટ્તેલયામાં ઉપયોગમાં લેવાતી તમામ COVID-19 રસીઓ સારી સલામતી રૂપરેખા ધરાવે છે અને તેને મંજૂરી આપવામાં આવે અને 
ઉપયોગ માટ ેભલામણ કરવામાં આવે તે પહેલાં થેરાપ્ યુરટક ગયુડઝ એડતમહનસટ્શેન (TGA) અને ઓસટ્તેલયાના રોગપ્રતતરોધકતા તવરયના 
તકનીકી સલાહકાર જૂથ (ATAGI) દ્ારા તેમનયું સખત પરરક્ષણ અને મૂલયાંકન કરવામાં આવ્યું છે.

આજ સયુધીમાં ્યુ.એસ.એમાં ૫૦ લાખથી વધયુ બાળકો અને તવશ્વભરમાં ૫ થી ૧૧ વર્ણની વયના વધયુ લાખો બાળકોએ સલામત રીતે 
COVID-19 રસી મેળવી છે.

શું COVID-19 રસીકરણ મારા બાળકના વૃદ્ધિ, વવકાસ અરવા ભવવષયમાં પ્રજનન ક્ષમતાને અસર કરશે?

ના. COVID-19 રસી બાળકના વૃતધિ અને તવકાસને અસર કરી શકે છે તેવા કોઇ પયુરાવા નથી.

COVID-19ની લાંબા ગાળાની અસરો, આરોગય અને સયુખાકારી પર કાયમી અસરો કરી શકે છે. વાયરસનો ચેપ લાગવાથી થતી 
જરટલતાઓનયું જોખમ રસીકરણની સામાનય રીતે હળવી આડઅસરો કરતાં વધયુ હોય છે.

જો મારા બાળકને પહેલાં જ COVID-19નો ચેપ લાગી ચુક્ો હોય તો તેમને રસી આવી જોઇએ?

હા. જે બાળકોને COVID-19 થ્યું છે તેમનયું તેમની બીમારીમાંથી સાજા થયા પછી રસીકરણ થવયું જોઇએ જેથી બીજા ચેપ સામે રક્ષણ 
મળી શકે.

શું મારા બાળકને મારી સંમવત વગર રસી આપી શકાય છે?

ના. ૫ – ૧૧ વર્ણના બાળકોને COVID-19 રસી લેવા માટ ેમાતાહપતા અથવા કાનૂની વાલીની સંમતતની જરૂર પડ ેછે.

બયુકકંગ કરતી વખતે અને ફરી એપોઇનટમેનટના રદવસે સંમતત જરૂરી છે. જો માતાહપતા અથવા વાલી બાળક સાથેની એપોઇનટમેનટમાં હાજર 
રહી શકે તેમ ન હોય તો, તેઓ બયુકકંગ પ્રરરિયા દરમયાન ઓનલાઇન સંમતત પૂણ્ણ કરતી વખતે તેમના બદલે એપોઇનટમેનટમાં હાજર રહેવા માટ ે
પયુખત વયના અનય વયક્તની હનમણૂંક કરી શકે છે.

બયુકકંગ દરમયાન હનમણૂંક કરેલ પયુખત વયના વયક્તની તવગતો પૂરી પાડવી આવશયક છે જેથી તેમની ઓળખ અને અવેજી દ્ારા સંમતત 
આપવાની પરવાનગીની એપોઇનટમેનટના રદવસે ખરાઇ કરી શકાય.

સંમતત તવરે વધયુ માહહતી માટે, Vaccination consent FAQs for parents and guardians (માતાહપતા અને વાલી માટ ેરસીકરણ 
સંમતત વારંવાર પૂછાતાં પ્રશ્ોની) મયુલાકાત લો.

શું બાળકો માટે COVID-19 રસીકરણ ફરજજયાત છે (શાળા અને રમતગમત વગેરે સવહત)?

ના. COVID-19 સામે રસીકરણ ફરજજયાત નથી, પરંતયુ તેને ખૂબ પ્રોતસાહન આપવામાં આવે છે.

બાળકોને શાળા અથવા સમયુદાતયક રમતગમતની પ્રવૃક્તિઓમાં ભાગ લેવા માટ ેCOVID-19 રસી લીધેલી હોવાની કોઇ જરૂર નથી.

શું મારું  બાળક બુસટર રસીકરણ લઇ શકે છે?

ના. પ્રાથતમક રસીકરણ કોસ્ણ નાની ઉંમરના લોકોમાં મજબૂત રોગપ્રતતકારક પ્રતતભાવ ઉતપન્ન કરે છે.

ભતવષયમાં આ વય જૂથ માટ ેબયુસટર ડોઝની જરૂર હશે તો ATAGI તે અંગે તવચારણા કરશે.

શું બાળકોને શાળામાં COVID-19 સામે રસી આપવામાં આવશે?

ના. તમારા જીપી, સથાહનક દવાની દયુકાન, એબોરરજજનલ કમ્ યુહનટી કંટ્ોલડ હેલથ સરવંસીસ અથવા એનએસડબલ્યુ આરોગય રસીકરણ કેનદ્ર 
મારફતે તમારા બાળકની COVID-19 રસી માટ ેબયુકકંગ કરો.

હુું  બુક કેવી રીતે કરું ?

માતાહપતાને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેમના બાળક માટ ેરસીકરણની એપોઇનટમેનટ બયુક કરાવવા પ્રોતસાહહત કરવામાં આવે છે.

અતયારે જ ઓનલાઇન બુક કરો - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

બુક કરવા ફોન કરો: બયુકકંગ હેલપ લાઇન: 1800 57 11 55 / અનયુવાદ અને દયુભાતરયા સેવા (TIS): 131 450

http://nsw.gov.au
http://health.nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
http://www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

