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તમારું યુનિયન તમને સુરક્ષિત રાખવા માંગે છે

get a

આ પાછલું વર્ષ પહેલાં ક્યારે ય ન હોય તેવું હતું. COVID-19 એ પરિવારો
અને સમુદાયોને બરબાદ કરી દીધા છે પરં તુ તમારું યુનિયન, Unite, આ
સ્વાસ્થ્ય અને આર્થિક સંકટ દરમ્યાન તમને સુરક્ષિત અને સમર્થન આપવા
માટે અથાક કાર્ય કરી રહ્યું છે .

“

jab
 

”

Unite સભ્યોએ પણ આ દેશની વીરતાપૂરક
્વ સેવા કરી છે , બીમાર લોકોની

સંભાળ રાખવા, ઘરો પર ભોજન આપવા અને ચાવીરૂપ કામદારો સુરક્ષિત
રીતે તેમના કાર્યસ્થળે પહોંચે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંપૂર્ણ કાર્ય કર્યું છે .
Unite સભ્યો જીવનને બચાવવા માટેની રસીના ઉત્પાદન, વિતરણ અને

વહીવટમાં પણ સામેલ છે જે હવે આપણને સલામત વિશ્વ માટે એક માર્ગ
પૂરો પાડે છે .
આપણે બધાએ આપેલ બલિદાન અને આ દેશના લોકોએ જે ભયાનક
માનવ હાનિ ભોગવી છે તે આવનારા વર્ષો સુધી આપણને યાદ રહે શે.
પરં તુ રસીકરણ કાર્યક્રમ એ ક્ષિતિજ પર વાસ્તવિક પ્રકાશ છે, એક વાસ્તવિક
આશા છે કે આપણે ટૂં ક સમયમાં આપણા પ્રિયજનોને મળી શકશું અને
સલામત રીતે, ફરીથી જીવન આગળ વધારીશું.
દરે ક વ્યક્તિ તેમના મિત્રો, તેમના કુ ટં ુબને યાદ કરે છે , બહાર જવા માટે
અને એક બીજાની મુલાકાત કરવા ઈચ્છે છે પરં તુ આવું કરવા માટે પાછા
ફરવાનો માર્ગ તેને સલામત રીતે કરવાનો છે .
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સફળતા
મહાન વૈજ્ઞાનિક બુદ્ધિનો આભાર, જેને મોટા પ્રમાણમાં વિકાસના નાણાં અને
અસમાન્ય લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલા અનેક કલાકો દ્વારા ટેકો મેળવીને,
રસીની સફળતાપૂરક
્વ અજમાયશ કરવામાં આવી છે , પરીક્ષણ કરવામાં આવી
છે અને વિક્રમજનક સમયમાં તેને ઉત્પાદિત કરવામાં આવી છે .
વર્તમાન રોગચાળાના ઘણા વર્ષો પહેલા આવા રસી માટે મોડેલ બનાવવા
માટે અનેક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા હતા. COVID-19 રસી ખરે ખર સલામત
છે અને તે તમારું અને તમારા પરિવારો અને મિત્રોનું રક્ષણ કરશે. જો તમને
વાયરસની અસર થાય છે તો તમારા લક્ષણો હળવા હશે અને તમને ખૂબ,
વધુ બીમાર થવાથી અટકાવે છે .
UK માં લાખો લોકોને હવે સલામત રીતે અને સફળતાપૂર્વક રસી

આપવામાં આવી છે .

રોગચાળામાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ આગળ વધારવા માટે, આપણા
સમુદાયોની સંપૂર્ણ સુરક્ષા કરવા માટે વધુ પ્રમાણમા રસી ગ્રહણ કરવી
જરૂરી છે .
તમારું યુનિયન, Unite, જ્યારે તમને રસી ઓફર કરવામાં આવે ત્યારે તે લેવા
માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે – અને અમે આ કરીએ છીએ કારણ કે અમે ઉત્પાદનો
પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ અને અમે તમને સુરક્ષિત રાખવામાં માનીએ છીએ.
અમે તમને અને તમારા પરિવારોને સુરક્ષિત રાખવા માંગીએ છીએ.
તો કૃ પા કરીને રસી મેળવો.
પરં તુ જો તમને કોઈ શંકા છે , તો અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ માહિતી
તમારી સમસ્યાઓનું સમાધાન કરશે.

અમને ઝડપથી COVID-19 રસીઓ કેવી
રીતે મળી શકે
આ રસીનું નિર્માણ અન્ય કોઈપણ રસીની જેમ સલામતી પ્રોટોકોલ સાથે
કરવામાં આવ્યું છે અને તે COVID-19 ને રોકવા માટે ખૂબ અસરકારક છે ,
તે ૧૦ મહિનામાં પૂર્ણ થઈ ગયું હતું. રસીના વિકાસ, ઉત્પાદન અને
વહીવટમાં ઘણા Unite સભ્યો મોખરે હતા.
આ એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ છે અને તે માત્ર વૈજ્ઞાનિક બુદ્ધિમત્તાને કારણે છે ,
તે સમર્પણ અને અનેક કલાકોની સાથે, મોટા પ્રમાણમાં વિકાસના નાણાં
દ્વારા સમર્થિત છે .
વધુમાં, વૈજ્ઞાનિકો ઝડપથી આગળ વધી શકે છે કારણ કે COVID-19 રસી
પાછલા જ્ઞાન અને સંશોધન પર આધારિત છે જેમ કે:
• ઇબોલા ફાટી નીકળ્યા પછી (૨૦૧૪–૨૦૧૬)

પ્રતિસાદ ધીમો હતો અને અનેક લોકો મૃત્યુ
પામ્યા હતા. આ સમીક્ષાઓ જે કટોકટીની
વ્યૂહરચનાને અનુસરતી હતી તે રોગનો
સામનો કરવા માટે ખૂબ જ ઝડપથી રસી
ઉત્પન્ન કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી,
જે ક્યાંય પણ બહાર આવી નથી.
• વૈજ્ઞાનિકો વર્ષોથી આવી ઘટના માટે બ્લુપ્રિન્ટ

રસી પર કામ કરી રહ્યા હતા. તેઓએ
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પાછલા SARS કોરોનાવાયરસ (૨૦૦૨) અને MERS કોરોનાવાયરસ
(૨૦૧૨) ના પરિણામે વૈજ્ઞાનિકો જાણતા હતા કે આ નવો કોરોનાવાયરસની
કેવી રીતે વર્તનની શક્યતા છે . તેઓ જાણતા હતા કે તેમાં એક ‘સ્પાઇક
પ્રોટીન’ છે, જે વાયરસને આપણા શરીરના કોષોમાં પ્રવેશવા દે છે. તેઓએ
MERS માટે પહે લેથી જ એક રસી વિકસાવી હતી, જેણે આપણી
રોગપ્રતિકારક પ્રણાલીઓને ‘સ્પાઇક’ પર હુ મલો કરવામાં સક્ષમ બનાવી
હતી, જેણે COVID-19 ની રસીની માહિતી આપી હતી.
• રોગચાળાની શરૂઆતમાં જ COVID-19 નો આનુવંશિક કોડ ઓળખાય

“

jab
 

COVID-19 વાયરસ સામે લડવા માટે આ બ્લુપ્રિન્ટને ફરીથી તૈયાર કરી.

”

ગયો હતો. આ કોડને તેમના પોતાના જ્ જ્ઞાન સાથે મિશ્ર કરીને, વિશ્વના
વૈજ્ઞાનિકો, બ્લૂપ્રિન્ટ રસીને COVID-19 ‘સ્પાઇક પ્રોટીન’ સામે લડવા
માટે ‘સૂચના’ આપી શક્યા હતા.
આના દ્વારા વૈજ્ઞાનિકોએ મળીને COVID-19 માટે એક રસી
ડિઝાઇન કરી, ઉત્પાદન અને નિર્માણ ખૂબ જ ઝડપથી કર્યું.
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રસીની સલામતી ચકાસણી ખૂબ કડક છે
UK ના સ્વતંત્ર રસી નિયમનકાર, MHRA, વિકાસ અને ઉત્પાદન

પ્રક્રિયાઓની સખત સલામતી ચકાસણી પછી જ એક રસીને મંજૂરી
આપી શકે છે , જેમાં અનેક અજમાયશ તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે .
કોઈ પણ સાવધાની ચૂક્યા વિના ઝડપથી રસી ઉત્પન્ન કરવા માટે કટોકટી
વ્યૂહરચના (ઇબોલા ફાટી નીકળ્યા પછી વિકસિત કરવામાં આવેલ)
ને અનુલક્ષીને COVID-19 રસી દરે ક અજમાયશ તબક્કામાંથી પસાર
થતી હતી. તે આ પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યું:
• મોટી સંખ્યામાં સ્વયંસેવકોએ આ અજમાયશ સહભાગીઓ બનવા

માટે મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયાના કોલ આઉટના કલાકોમાં જ રસ
દર્શાવીને ઓનલાઇન રજિસ્ટર નોંધાવ્યું હતું.
• વૈજ્ઞાનિકોને અહેવાલો લખવામાં સક્ષમ કરવા અને વધારાના ભંડોળને

સુરક્ષિત કરવા માટે દરે ક અજમાયશ તબક્કા વચ્ચે કોઈ પ્રક્રિયામાં વિલંબ
થયો ન હતો.
• દરે ક વ્યક્તિએ પ્રક્રિયાને પ્રાધાન્ય આપ્યું અને તેને ઝડપથી આગળ વધાર્યું

હતું. આ શક્ય બન્યું હતું કારણ કે વિશાળ ભંડોળ આપવામાં આવ્યું હતું,
વધારાના કર્મચારીઓ કાર્યરત હતા, રસીની અજમાયશ માટે વધારાના
સ્થળો, ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા સંગ્રહ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા, અને
નિરીક્ષણ સમિતિઓ તેમની સમીક્ષાઓને પ્રાધાન્ય આપતા હતા.
• રસી નિયમનકારે પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવી સલામતી સમીક્ષાઓ રોલિંગ

કરી હતી.

સાથે કામ કરીને, સમયગાળો સરળતા સાથે અથવા સલામતી સાથે
સમાધાન કર્યા વિના ટૂં કાવી શકાય છે .
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COVID-19 ફ્લૂની રસી જેટલી જ સામાન્ય રસી છે
રસી રોગ અટકાવવા માટે રસી બનાવવામાં આવે છે . જ્યારે તમે રસીનો પ્રથમ
ડોઝ મેળવો છો ત્યારે તમારું શરીર પ્રતિક્રિયા આપે છે અને એ એન્ટિબોડીઝનું
કુ દરતી ઉત્પાદન ઝડપથી શરૂ કરે છે જે વાયરસની પ્રતિરક્ષા બનાવે છે .
રસીનો પ્રથમ ડોઝ અમુક રક્ષણ આપે છે અને બીજો ડોઝ મેળવવાથી તમારી
રોગપ્રતિકારક શક્તિને વાયરસને દૂર કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપે છે .
તમે રસીનું ઈંજેક્શન લીધા પછી, જ્યારે સુધી રસી પોતાનું કામ શરૂ ન કરે
અને તમારા શરીરમાં વધુ એન્ટિબોડીઝ બને ત્યાં સુધી તમે થોડા અઠવાડિયા
માટે સંવેદનશીલ રહેશો. તેથી જ, રસી લીધા પછી પણ અને ખાસ કરીને
રસીના બે શોટ વચ્ચે, કાળજી રાખવા માટે કહેવામા આવે છે .
હાલમાં એ જાણી શકાયું નથી કે રસીકરણ કેટલી હદ સુધી ટ્રાન્સમિશનને
અટકાવશે, તેથી સાવચેતી તરીકે અને અન્ય લોકો જેમણે રસી પ્રાપ્ત કરી
નથી તેમની સુરક્ષા માટે સામાજિક અંતર રાખવું, નિયમિતપણે હાથ ધોવા
અને ચહેરાને ઢાંકવાનું મહત્વપૂર્ણ છે .

 


get a

“

jab
 

૬
UNITE THE UNION | સુરક્ષિત રહો | રસી મેળવો

”

સામાન્ય આડ અસરો

સંવેદનશીલ સમુદાયો

COVID-19 રસીની ખૂબ જ સામાન્ય આડઅસરોમાં માથાનો

સંવેદનશીલ સમુદાયો સુધી પહોંચવા માટેના મહત્વના પ્રયત્નો
કરવામાં આવી રહ્યા છે જેઓને આશા કરતાં રસી ઓછી અપાય
તેમ છે .

દુખાવો, ગળામાં સોજો, ઠં ડી પદવી અને સ્નાયુઓમાં દુખાવો
શામેલ છે . આ રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થવાના સંકેતો
છે અને NHS મુજબ, રોજિંદી પીડાનાશક દ્વારા તેની સારવાર
કરી શકાય છે . વધુ માહિતી માટે:

COVID-19 એ ગરીબ, અલગ રહેતા અને સંવેદનશીલ લોકોને

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirusvaccination/coronavirus-vaccine/

વધુ શિકાર બનાવ્યા છે . પરં તુ આ એવા સમુદાયો પણ છે કે જ્યાં
વધારે પ્રમાણમા રસી આપવી જરૂરી છે .

જે રીતે તમામ ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનો માટે પ્રમાણભૂત હોય છે ,
તેમ નિયમનકારો દૈનિક ધોરણે લાઇસન્સ આપવામાં આવેલ
રસીઓની સલામતીનું નિરીક્ષણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે .

Unite ના સભ્યો આ સમુદાયો સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી શકે છે ,

એવું કહીને કે આ ભયાનક રોગથી રક્ષણ પૂરું પાડવા માટે રસી લેવી
એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે .
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રસીની અસરકારકતા
રસીકરણ તમને અને તમારા પરિવારોને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે
પરં તુ તેનો અર્થ એ પણ છે કે જે લોકોને આ વાયરસ અસર કરે છે તેમને
હળવી બીમારી થાય છે . આ તે સૌથી સંવેદનશીલ હોય તેવા લોકોનું રક્ષણ
કરે છે અને આપણા NHS ની ચિંતા ઘટાડે છે .

“

સોશિયલ મીડિયા પર લોકો શું કહે છે
તેના પર વિશ્વાસ નહીં, પણ તમે તથ્યો
સાંભળો એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે .

અમે સુરક્ષિત કાર્યસ્થળમાં કામ કરવા માંગીએ છીએ અને
સમયની આ ક્ષણે તમે તેના માટે એ કરી શકો તે એકમાત્ર રસ્તો
રસી લેવાનો છે .
Unite ના પ્રતિનિધિ તરીકે, હું તમને બધાને રસી લેવા માટે આગ્રહ

કરીશ ... આપણાં માટે સામાન્ય જનજીવન તરફ પાછા જવાનો
આ એક માત્ર રસ્તો છે . હું સમજું છુ ં કે ત્યાં અમુક નિષેધ છે પરં તુ
આપણે બધાએ સુરક્ષિત રહેવાની જરૂર છે . કૃ પા કરીને, કૃ પા કરીને,
રસી મેળવો.
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રસી લેવાનો મારો અનુભવ ખુબ જ સારો હતો… મને આડઅસર
પણ થઈ હતી, તે સાચું છે … મેં પેરાસીટામોલ લીધી હતી અને
એકદમ સારું થઈ ગયું હતું.

Laura. NHS કાર્યકર. Unite the union ના પ્રતિનિધિ,
COVID-19 માંથી મુક્ત થઈ રહ્યા છે
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રસી આપવાનું ચાલુ રહી શકે છે
વાયરસ સ્વભાવ દ્વારા પરિવર્તિત થાય છે . કોઈપણ વાયરસનું લક્ષ્ય શક્ય
તેટલું યજમાનો (લોકો) ને ફેલાવવા અને ચેપ લગાડવાનું છે . વાયરસ જે કરે
છે તેનાથી વધુ સારું બનવા માટે સખત મહે નત કરે છે – સંક્રમણ અને ચેપ.
UK તેના નવા પ્રકારોને જાણવામાં અને ઝડપથી તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં

સક્ષમ છે . વાયરસનો પ્રકાર બદલાતા આપણે રસીમાં પણ ફેરફાર કરવો
પડે તેવી સંભાવના છે .
રસીકરણ આવનારા થોડા સમય માટે અમારી સાથે રહેશે. સંભવત: આપણે
ભવિષ્યમાં ફરીથી રસીકરણ કરવું પડશે, ખાસ કરીને જેમને વધુ જોખમ છે ,
જેમ કે આપણે વાર્ષિક ફલૂની રસી લઈએ છીએ.

“

મે મારી રસી એ આશા સાથે લીધી
હતી કે તે અન્ય લોકોને રસી લેવાની
ઓફર માટે આત્મવિશ્વાસ આપશે.
પોતાનું અને અન્યનું રક્ષણ કરવું
મહત્વપૂર્ણ છે . મે પોતે અને મારા સાથીદારોએ રસી લીધી છે .
તે અમારી પાસેથી લો, રસી સલામત અને યોગ્ય છે .
Mohammad Taj, ઉંમર ૬૮ વર્ષ.

ભૂતપૂર્વ બસ ડ્રાઇવર, યોર્ક શાયર
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રસીના તથ્યો

કૌભાંડો પ્રત્યે સજાગ રહો

• રસી લેવાથી તમને COVID-19 થતું નથી.

કેટલાક અનૈતિક લોકો ટેક્સ્ટ અથવા ફોન દ્વારા લોકોનો સંપર્ક કરી
રહ્યાં છે અને એવી પુષ્ટિ માટે પૂછે છે કે તમે રસી લેવા માંગો છો.
ત્યારબાદ તેઓ તમને કીપેડ પર બટન દબાવવા અથવા ચુકવણી
અથવા બેંક વિગતો દાખલ કરવા કહે શે. બટન દબાવવાથી તમારા
ફોન બિલમાં શુલ્ક ઉમેરવામાં આવે છે . આ એક જાણીતું કૌભાંડ છે .

• માન્ય COVID-19 રસીઓમાં કોઈ પ્રાણી ઉત્પાદનો અથવા
•
•

•
•
•
•

ઇંડા શામેલ હોતા નથી.
રસી તમારૂ DNA બદલતી નથી, અથવા તેમાં માઇક્રોચિપ
અથવા ટેગ નથી.
એવા કોઈ પુરાવા નથી કે જો તમે ગર્ભવતી હો તો COVID-19
રસી અસુરક્ષિત છે . જો તમે ગર્ભવતી હો, તો રસી લેતા પહેલા
કૃ પા કરીને આરોગ્ય સંભાળ વ્યવસાયી સાથે વાત કરો.
જો તમે સ્તનપાન કરાવતા હોવ તો તમે COVID-19 રસી
લઈ શકો છો.
રસીકરણ પછી તમારે ગર્ભાવસ્થાને ટાળવાની જરૂર નથી.
તમારે રસી માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર નથી.
રસીઓ ખૂબ જ સલામત છે .

NHS તમને બટન દબાવવા અથવા ટેક્સ્ટ મોકલીને અથવા નાણાકીય

વિગતો પૂછીને રસી જોઈએ છે તેની પુષ્ટિ કરવાનું ક્યારે ય કહેતા
નથી. તમારે રસી માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર નથી.

એવા ઘણા ઓછા લોકો છે જેમને કોરોનાવાયરસ રસી આપી
શકાય નહીં. ખાસ કરીને, જો તમને આનાથી ચોક્કસ એનાફિલેક્ટિક
પ્રતિક્રિયા હોય તો તમારે કોરોનાવાયરસ રસી ન લેવી જોઈએ:
• રસીમાં રહેલા કોઈપણ ઘટકથી.
• રસીના છે લ્લા ડોઝથી.
જો તમને ચિંતા હોય તો તમારા GP સાથે વાત કરો.
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ચાલો એક બીજાને સુરક્ષિત કરીએ
COVID-19 રસી આપણા બધા માટે રક્ષણાત્મક કવરે જ પ્રદાન કરશે, જો

આપણે બધા પોતાના માટે અને બીજાના રક્ષણ માટે થોડું યોગદાન આપીએ.
અમારા સમુદાયોમાં યુવાન, કાર્યકારી વયના લોકો અને વૃદ્ધ સભ્યોનું રક્ષણ
કરવા માટે, અમને આગળ વધવામાં, ફરીથી નિર્માણ અને ફરી એક વાર
સલામત રીતે એકસાથે આવવા માટે મદદ કરવા માટે – કૃ પા કરીને લાખો
અન્ય લોકો સાથે જોડાઓ અને રસી મેળવો.
આ રસી વધુ લોકોને આપવાથી
અમને મિત્રો, કુ ટં ુબીઓ અને
સબંધીઓની મુલાકાત લેવામાં,
આપણી નજીક અથવા દૂર રહેતા
લોકોને મળવા અને ગળે લગાવવા
અને સાથે સાથે ફરી એકવાર કાર્ય
સલામતી તરફ ફરવા સક્ષમ કરે છે .
તમને સુરક્ષિત રાખવા માટે કૃ પા
કરીને તમારા યુનિયન પર વિશ્વાસ
રાખો. Unite તમને અને તમારા
પરિવારને રસી લેવા માટે કહે છે .
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વધુ માહિતી માટે

વધારાની વિશ્વસનીય માહિતી માટે કૃ પા કરીને NHS ની વેબસાઇટ તપાસો:
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine
GUJARATI/ ગુજરાતી

