આ�ગળથી આ�ય�ોજન કરવા – થ�ોડીક ઉપય�ોગી માહિતી

શું થ�ોડીક મદદ- સહાયની જરૂર છે?

તમારું ક�ોવિડ વેકસીન લીધા પછી લગભગ 24 કલાક�ો સુધી
થ�ોડાક અસ્વસ્થ રહેવાનું સામાન્ય હ�ોય છે – તમારું વેકસીન કાર્ય
કરે છે તેની તે નિશાની છે . આ�વા લક્ષણ�ો હળવા હ�ોય છે અને કં ઈ
દરે કને તે થતા હ�ોતા નથી. સામાન્ય લક્ષણ�ોમાં સમાવેશ થઈ શકે ઃ
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આ�વા લક્ષણ�ોમાં પારાસિટિમ�ોલ
લવ
ે ાથી મદદરૂપ બની શકે.

જો તમે ન�ોકરીમાં ન જઈ શક�ો તે વિષે ફિકર- ચિંતા થાય ત�ો, એ�વા
દિવસે તમારું વેકસીન લેવાનું આ�ય�ોજન કર�ો કે જયારે તમારી પાસે
એ�ક અથવા બે દિવસ ન�ોકરીમાથ
ં ી ઓ��ફફ હ�ોય

“મારા કુટં ુ બ- પરિવાર, મિત્રો અને
કમ્યૂનિટિને સુરક્ષિત રાખવા જેવ�ો હં ુ 16
વર્ષન�ો થય�ો તેવુ મેં વેક્સિનેશન લઈ લીધુ.ં ”

અમે જાણીએ� છીએ� કે અમારી સ્થાનિક કમ્યૂનિટિઝે આ�વા આ�ખી
દુનિયામાં ફેલાયેલ રાગચાળા દરમિયાન સહન કર્યુ છે . આ�પણે જમ
ે
જેમ રિકવર થતા જાય તેમ તેમ BwD Help Hub અહીંયા હજી પણ
લ�ોક�ોને જુદ�ો જુદ�ો ઘણ�ો બધ�ો સપ�ોર્ટ પૂર�ો પાડે છે ઃ
•ન
 ાણા સંબધ
ં ી, બેનિફિટસ અને દેવાન�ો પ્રબંધ કરવામાં
•મ
 ાનસિક આ�ર�ોગ્યન�ો સપ�ોર્ટ
•ત
 દં ુરસ્તી અને એ�કલતા
• શિ
 ક્ષણપ્રાપ્તિ, તાલીમ અને ન�ોકરી
• ઓ��
 નલાઈન ઉપર અને આ�ધુનિક ટેકન�ોલજિન�ો ઉપય�ોગ કરવા
•ખ
 ાધપદાર્થ અને બીજી મહત્વની ચીજ- વસ્તુઓ��ની સુગમતા
• વે
 ક્સિનેશન વિષે ખ�ોટી માહિતી અને કાલ્પનિક વસ્તુઓ�� નિશ્ચિત
કરવામાં સપ�ોર્ટ

તમાર�ો ક�ોવિડન�ો (Covid) જેબ
લેવાન�ો હવે સમય આ�વી ગય�ો છે!
ક�ોવિડ (Covid) સામે વેક્સિનેશન મેળવવાન�ો અર્થ એ�વ�ો થાય કે
તમને વાઈરસ પકડવાથી બીમાર થવાની ઓ��છી સંભાવના રહે .

અમારી Help Hub ટીમ સાથે સંપર્ક કર�ોઃ

બર�ોમાં પહે લેથી વેક્સિનેશન લીધેલા હજાર�ો સાથે જોડાવ�ો.

www.blackburn.gov.uk/helphub
01254 588111

બ્લેકબર્ન વિથ ડારવિનમાં (Blackburn with Darwen)
વેક્સિનેશન મેળવવાનું સરળ હ�ોય છે . તમાર�ો જેબ મેળવી
ક�ોવિડ (Covid) સામે તમારા પ�ોતાનું અને તમારા પ્રિયજન�ોનું
રક્ષણ કરવામાં તમને જરૂરી નિર્ણય કરવા આ� પત્રિકામાં બધીજ
માહિતીન�ો સમાવેશ કરવામાં આ�વેલ છે .

અથવા બ્લેકબર્ન ટાઉન સેન્ટરમાં (Blackburn town centre),
M&S ની સામે કમ્યૂનિટિ હે લ્પ હબમાં (Community Help Hub)
ડ�ોકિયુ કાઢવા આ�વ�ો

Muhammed

www.blackburn.gov.uk

આ�પણે બધાને શકય હ�ોય તટ
ે લી જલદીથી જીવન પાછુ સામાન્ય
બને તેવી ઈચ્છા હ�ોય છે.
તમારું પ�ોતાનું, તમારા પ્રિયજન�ોનું અને તમારી કમ્યૂનિટિનું રક્ષણ
કરવા - શ્રેષ્ઠ માર્ગ તમારું ક�ોવિડ વેકસીન લેવાન�ો હ�ોય છે .
વેકસીન લીધેલા લ�ોક�ોને ર�ોગના લક્ષણ�ો સાથે ક�ોવિડ થવાની
50-60% ઓ��છી સંભાવના રહે છે . તેઓ��ને ક�ોવિડ સાથેની ગંભીર
બીમારી, હ�ોસ્પિટલની સારવારની જરૂરિયાત, અથવા તેમાંથી મૃત્યુ
પામવાની ખૂબજ વધારે અસંભવિતા છે . વેકસીનવાળા લ�ોક�ો
બીજાઓ��ને વાઈરસ પસાર કરવાની પણ ઓ��છી સંભાવના રાખે
છે .
વત્તા, જે લ�ોક�ોએ� વેકસીનના બન્ને ડ�ોસ લીધા હ�ોય ત્યારે જો
વાઈરસ માટે ન�ો તેઓ��ન�ો ટે સ્ટ નેગટિવ હ�ોય, ત્યારે તેઓ��ને ગાઢ
સંપર્ક તરીકે નિશ્ચિત કરવામાં આ�વે ત�ો, તેઓ��ને સ્વયં- એ�કાંતવાસ
રાખવાની જરૂર રહે તી નથી.
ક�ોવિડ વેકસીન વિષે લ�ોક�ોના પ્રશ્નોના જવાબ�ો માટે વધારે
જાણવા અહીંયા સ્કે ન કર�ો

જુદી જુદી ભાષાઓ��માં ક�ોવિડ વેક્સિનેશનના પ્રોગ્રામના
માર્ગદર્શન માટે અહીંયા સ્કે ન કર�ો.

બ્લેકબર્ન વિથ ડારવિનમાં (Blackburn with Darwen)

ક�ોવિડ વક
ે સીન સુરક્ષિત કે સલામતીભર્યુ છે તે માટે તમે

તમાર�ો જેબ મેળવવાનું વધારે સહે લુ હ�ોય છે !

વિશ્વાસ રાખી શક�ો

ફ્રી બસ
તમે મફત બસ લઈ શક�ો – તમે તમારું ક�ોવિડ
વેકસીન લેવા જઈ રહયા છ�ો તેવુ કેવળ ડ્રાઈવરને
કહ�ો (વેક્સિનેશનના સ્થળના ટ્રે ન્સ્પોર્ટ માટે જો
બીજી મદદની જરૂર હ�ોય ત�ો, 01254 588111 ઉપર
અમારી હે લ્પ હબન�ો સંપર્ક કર�ો)

•ક
 �ોવિડ સામે રક્ષણ આ�પે તેવા વેકસીનના પ્રકાર વિષે સંશ�ોધન

ફ્રી પાર્કીંગ
જો તમે વેક્સિનેશન મેળવવા જઈ રહયા હ�ોય
ત�ો તમે બ્લેકબર્નમાં (Blackburn) આ�વેલ
(પેનિ સ્ટ્રીટ) (Penny Street) કાર પાર્કમાં
મફત પાર્કીંગ હ�ોય છે
સપ�ોર્ટ
જો તમે વેક્સિનેશના સ્થળ માટે જવા અચ�ોકકસ
હ�ો અથવા ઘર છ�ોડી દેવા માટે સપ�ોર્ટ ની જરૂર હ�ોય
ત�ો, સંપર્ક સાધ�ો અને મદદરૂપ બનવા અમે અમારુ
સર્વશ્રેષ્ઠ કરીશું
ઘરે - રહે ઠાણે વેક્સિનેશન્સ
જો તમે અમુક- ચ�ોકકસ માનદં ડ સંત�ોષતા હ�ોયજેમકે ક્લિનિકલી ખૂબજ વલ્નરે બલ કે નિર્બળ
અથવા 40 વર્ષની ઉપરના હ�ો ત�ો, અમે તમારા
માટે તમારા ઘરે વેકસીન મેળવવાની ગ�ોઠવણ
કરી શકીએ�
વ�ોક-ઈન્સ કે ચાલીને જઈ શકાય તેવુ મળી રહે છે
તમારું વેકસીન મેળવવા તમને એ�પ�ોઈન્ટમેન્ટની
જરૂર નથી – તમારા પસંદ કરે લ વેક્સિનેશન
સાઈટ કે સ્થળમાં કેવળ ચાલીને જાઓ��
વેકસીન મેળવવા સ્થળ�ોની પસંદગી
એ�વા ઘણા બધા સ્થળ�ો હ�ોય છે કે જયાં તમે
વેક્સિનેશન લઈ શક�ો – કે જેમાં સમાવેશ થાય
છે લ�ોકલ ફાર્મસિઝ અને કમ્યૂનિટિના સ્થળ�ો

“મારુ વેકસીન લેતા પહે લાં મેં આ�વી
કાલ્પનિક વસ્તુ વિષે મારુ પ�ોતાનું
સંશ�ોધન કર્યુ હતુ”ં
Mariyam Emam

સગવડભરે લ ખુલ્લા રહે વાના કલાક�ો
વેક્સિનેશન્સના સ્થળ�ો અઠવાડિયાના સાત
દિવસ�ોએ� ખુલ્લા હ�ોય છે , સવારના 8 થી રાતના
8 – તેથી તમે ન�ોકરી અથવા પરિવારની સંભાળ
રાખવાની આ�સપાસમાં સરળતાપૂર્વક જેબ માટે
ફિટ થઈ શક�ો
મુલાકાત લ�ો www.healthierlsc.co.uk/getmyjab
ખુલ્લા રહેવાના સમય�ોના સમાવેશ સાથે, તમારું જેબ કયાં મેળવવું
તે માટેની બધી વિગત�ો.

દસકાઓ��થી થઈ રહયુ છે , કે જેમાં જે ક�ોઈ પણ વાઈરસ
કે અતિસૂક્ષ્મજં તુઓ�� આ�વી રહે તે માટે વેકસીન બનાવવા
વૈજ્ઞાનિક�ોએ� આ�ધારભૂત સિધ્ધાંત�ો પૂરા પાડયા છે .

•ક
 �ોઈ પણ વેકસીનન�ો ઉપય�ોગ કરવામાં આ�વે તે પહેલાં અવશ્ય

તન
ે ી ગુણવતા, સુરક્ષિતતા અને અસરકારકતાની કડક કસ�ોટીઓ��
પસાર કરવાની રહે, અને તે નિષ્પક્ષ કે ઈન્ડિપેન્ડન્ટ મેડિસિન્સ
અને હેલ્થકેર પ્રોડકટસ રેગ્યુલટ
ે રિ એ�જન્સિ (MHRA) દ્વારા
માન્ય થવું જોઈએ�. ક�ોવિડ વેકસીન્સ ક�ોઈ જુદા નહિ હ�ોવાથી અને
MHRA દ્વારા માન્ય કે મજ
ં ૂ ર કરવામાં આ�વેલ છે.

•ક
 �ોવિડના દરેક વેકસીનની સમગ્ર વિશ્વમાં લાખ�ો લ�ોક�ો ઉપર

કસ�ોટી કરવામાં આ�વેલ છે. તન
ે ી તપાસ કે કસ�ોટી જુદી જુદી
એ�થનિક ભમૂ િકાના અને 18 અને 84 વર્ષની વચ્ન
ચે ી બધીજ
ઉંમરના લ�ોક�ો પુરુષ�ો અને મહિલાઓ�� ઉપર, એ�મ બન્મ
ને ાં
કરવામાં આ�વેલ છે.

•લ
 �ોહી ગઠ
ં ાઈ જવાના ખબ
ૂ જ ભાગ્યેજ કિસ્સાઓ��ના રિપ�ોર્ટસ

કરવામાં આ�વેલ છે. ધ ઓ��કસફર્ડ/ એ�સ્ટ્રાજન
ે ક
ે ા (Oxford/
AstraZeneca) વેકસીન સુરક્ષિત, અસરકારક અને હજાર�ો
લ�ોક�ોના જીવન પહેલથ
ે ી બચાવ્યા છે. ધ MHRA અને જોઈન્ટ
કમિટિ ઓ��ન વેક્સિનશ
ે ન એ�ન્ડ ઈમ્યૂનાઈઝેશન (JCVI) એ�મ
આ� બન્નેએ� એ�વુ જણાવ્યુ છે કે આ� વેકસીનના મ�ોટા ભાગના
પુખ્તવયનાઓ�� ઉપર જોખમ કરતાં વધારે ફાયદાઓ�� રહયા છે.

• J CVI એ�વી સલાહ આ�પે છે કે 40 વર્ષની નીચેનાઓ�� કે જેઓ��ને

ક�ોઈ પાયાની આ�ર�ોગ્યની સ્થિતિ ન હ�ોય તેઓ��ને ઓ��કસફર્ડ/
એ�સ્ટ્રાજન
ે ક
ે (Oxford/AstraZeneca) વેકસીનના વિકલ્પમાં
ક�ોઈ વૈકલ્પિક વેકસીન ઓ��ફર કરવું જોઈએ�. બ્લેકબર્ન વિથ
ડારવિનમાં (Blackburn with Darwen) ફાઈઝર (Pfizer)
અને મ�ોડેર્ના (Moderna) વેકસીન મળી રહે છે.

•ત
 ે સગર્ભાવસ્થાવાળી મહિલાઓ�� અને સ્તનપાન કરાવતી

મહિલાઓ�� માટે ક�ોવિડ વેકસીન સુરક્ષિત હ�ોય છે.

•જ
 ો તમે સગર્ભાવ્થા બનવાનું ક�ોઈ આ�ય�ોજન કરી રહયા હ�ો ત�ો

માહિતગાર રહેશ�ો કે વેકસીનની તમારી પ્રજનનક્ષમતા ઉપર
અથવા સગર્ભા બનવાની સભ
ં ાવના ઉપર અસર થવાન�ો
ક�ોઈ પુરાવ�ો નથી, અને તમાર�ો જબ
ે લીધા પછી સગર્ભાવસ્થા
ટાળવાની ક�ોઈ જરૂર નથી.

•ક
 �ોવિડ વેક્સિનશ
ે ન એ� શાકાહારી અને વીગન્સ, અને બધાજ

ધર્મના લ�ોક�ો માટે અનુકૂળ રહે છે.

•ક
 �ોવિડ વેક્સિનશ
ે નના તમારા બન્ને ડ�ોસ લેવાનું ખબ
ૂ જ

મહત્વનું હ�ોય છે. એ�ક ડ�ોસ તમને થ�ોડુક રક્ષણ આ�પશ,ે પણ
તમારા બીજા કે દ્વિતીય ડ�ોસ લીધા પછી ક�ોવિડમાથ
ં ી તમારુ ઘણુ
બધુ રક્ષણ થશ.ે તમે તમાર�ો બીજો ડ�ોસ આ�ઠ અઠવાડિયાઓ��
પછી અથવા પહેલા ડ�ોસના 56 દિવસ�ો પછી લઈ શક�ો.

