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તમારું  યુનિયિ તમિે સુરક્ષિત રાખવા માંગે છે
આ પાછલું વર્ષ પહેલાં ક્ારેય ન હોય તેવું હતું. COVID-19 એ પરરવારો 
અન ેસમદુાયોન ેબરબાદ કરી દીધા છે પરંત ુતમારં યનુનયન, Unite, આ 
સવાસ્ય અને આર્થિક સંકટ દરમયાન તમને સુરક્ષિત અને સમ્્ષન આપવા 
માટે અ્ાક કાય્ષ કરી રહું છે.

Unite સભ્યોએ પણ આ દેશની વીરતાપવૂ્વક સવેા કરી છે, બીમાર લયોકયોની 
સંભાળ રાખવા, ઘરયો પર ભયોજન આપવા અને ચાવીરૂપ કામદારયો સુરક્ષિત 
રીતે તેમના કા્્વસ્થળે પહોંચે તે સુનનશ્ચિત કરવા માટે સંપૂણ્વ કા્્વ કરુું છે.

Unite સભયો જીવનને બચાવવા માટેની રસીના ઉતપાદન, નવતરણ અને 
વહીવટમાં પણ સામેલ છે જ ેહવે આપણને સલામત નવશ્વ માટે એક માર્ષ 
પૂરો પાડે છે.

આપણે બધાએ આપેલ બલલદાન અને આ દેશના લયોકયોએ જ ેભ્ાનક 
માનવ હાનન ભયોગવી છે તે આવનારા વર્ષો સુધી આપણને ્ાદ રહેશે. 
પરંત ુરસીકરણ કા ્્વક્રમ એ ક્ષિલતજ પર વાસતલવક પ્રકાશ છે, એક વાસતલવક 
આશા છે કે આપણે ટંૂક સમ્માં આપણા લપ્ર્જનયોને મળી શકશું અને 
સલામત રીતે, ફરીથી જીવન આગળ વધારીશું.

દરેક વ્યક્ત તેમના લમત્યો, તેમના કુટંુબને ્ાદ કરે છે, બહાર જવા માટે 
અને એક બીજાની મુલાકાત કરવા ઈચછે છે પરંતુ આવું કરવા માટે પાછા 
ફરવાનયો માગ્વ તેને સલામત રીતે કરવાનયો છે.
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સફળતા
મહાન વજૈ્ાનનક બલુધિનયો આભાર, જને ેમયોટા પ્રમાણમા ંલવકાસના નાણા ંઅને 
અસમાન્ લયોકયો દ્ારા આપવામાં આવેલા અનેક કલાકયો દ્ારા ટેકયો મેળવીને, 
રસીની સફળતાપવૂ્વક અજમા્શ કરવામા ંઆવી છે, પરીષિણ કરવામા ંઆવી 
છે અને લવક્રમજનક સમ્માં તેને ઉતપાદદત કરવામાં આવી છે.

વત્વમાન રયોગચાળાના ઘણા વર્ષો પહેલા આવા રસી માટે મયોડલે બનાવવા 
માટે અનેક પ્ર્ાસ કરવામાં આવ્યા હતા. COVID-19 રસી ખરેખર સલામત 
છે અને તે તમારં અને તમારા પદરવારયો અને લમત્યોનું રષિણ કરશે. જયો તમને 
વા્રસની અસર થા્ છે તયો તમારા લષિણયો હળવા હશે અને તમને ખૂબ, 
વધુ બીમાર થવાથી અટકાવે છે.

UK માં લાખો લોકોને હવે સલામત રીતે અને સફળતાપૂવ્વક રસી 
આપવામાં આવી છે.

રયોગચાળામાંથી બહાર નીકળવાનયો માગ્વ આગળ વધારવા માટે, આપણા 
સમુદા્યોની સંપૂણ્વ સુરષિા કરવા માટે વધુ પ્રમાણમા રસી ગ્રહણ કરવી 
જરૂરી છે.

તમારં રનુન્ન, Unite, જ્ારે તમન ેરસી ઓફર કરવામા ંઆવ ેત્ારે ત ેલવેા 
માટે પ્રયોતસાનહત કરે છે – અન ેઅમ ેઆ કરીએ છીએ કારણ કે અમ ેઉતપાદનયો 
પર લવશ્ાસ કરીએ છીએ અન ેઅમ ેતમન ેસરુક્ષિત રાખવામા ંમાનીએ છીએ.

અમે તમને અને તમારા પરરવારોને સુરક્ષિત રાખવા માંગીએ છીએ.  
તો કૃપા કરીને રસી મેળવો.

પરંતુ જયો તમને કયોઈ શંકા છે, તયો અમે આશા રાખીએ છીએ કે આ માનહતી 
તમારી સમસ્ાઓનું સમાધાન કરશે.



અમિે ઝડપથી COVID-19 રસીઓ કેવી 
રીતે મળી શકે
આ રસીનું નનમા્ષણ અનય કોઈપણ રસીની જમે સલામતી પ્ોટોકોલ સા્ે 
કરવામા ંઆવંુ છે અન ેત ેCOVID-19 ન ેરોકવા માટે ખબૂ અસરકારક છે, 
તે ૧૦ મનહનામાં પૂણ્ષ ્ઈ રયું હતું. રસીના નવકાસ, ઉતપાદન અને 
વહીવટમા ંઘણા Unite સભયો મોખરે હતા.

આ એક નોંધપાત્ ક્સલધિ છે અને તે માત્ વૈજ્ાનનક બુલધિમત્ાને કારણે છે, 
તે સમપ્વણ અને અનેક કલાકયોની સાથે, મયોટા પ્રમાણમાં લવકાસના નાણાં 
દ્ારા સમરથથિત છે.

વધુમાં, વૈજ્ાનનકયો ઝડપથી આગળ વધી શકે છે કારણ કે COVID-19 રસી 
પાછલા જ્ાન અને સંશયોધન પર આધાદરત છે જમે કે:

• ઇબયોલા ફાટી નીકળ્ા પછી (૨૦૧૪–૨૦૧૬) 
પ્રલતસાદ ધીમયો હતયો અને અનેક લયોકયો મૃતરુ 
પામ્ ા હતા. આ સમીષિાઓ જ ેકટયોકટીની 
વ્ૂહરચનાને અનુસરતી હતી તે રયોગનયો 
સામનયો કરવા માટે ખૂબ જ ઝડપથી રસી 
ઉતપન્ન કરવા માટે બનાવવામાં આવી હતી, 
જ ેકાં્ પણ બહાર આવી નથી.

• વૈજ્ાનનકયો વર્ષોથી આવી ઘટના માટે બ્ુલપ્રનટ 
રસી પર કામ કરી રહ્ા હતા. તેઓએ 

COVID-19 વા્રસ સામ ેલડવા માટે આ બ્લુપ્રનટન ેફરીથી તૈ્ ાર કરી. 
પાછલા SARS કયોરયોનાવા્રસ (૨૦૦૨) અને MERS કયોરયોનાવા્રસ 
(૨૦૧૨) ના પદરણામ ેવજૈ્ાનનકયો જાણતા હતા કે આ નવયો કયોરયોનાવા્રસની 
કેવી રીતે વત્વનની શકતા છે. તેઓ જાણતા હતા કે તેમાં એક ‘સપાઇક 
પ્રયોટીન’ છે, જ ેવા્રસન ેઆપણા શરીરના કયોર્યોમા ંપ્રવેશવા દે છે. તઓેએ 
MERS માટે પહેલેથી જ એક રસી લવકસાવી હતી, જણેે આપણી 
રયોગપ્રલતકારક પ્રણાલીઓન ે‘સપાઇક’ પર હુમલયો કરવામા ંસષિમ બનાવી 
હતી, જણેે COVID-19 ની રસીની માનહતી આપી હતી.

• રયોગચાળાની શરૂઆતમાં જ COVID-19 નયો આનુવંક્શક કયોડ ઓળખા્ 
ગ્યો હતયો. આ કયોડને તેમના પયોતાના જ્ જ્ાન સાથે લમશ્ર કરીને, લવશ્ના 
વૈજ્ાનનકયો, બ્ૂલપ્રનટ રસીને COVID-19 ‘સપાઇક પ્રયોટીન’ સામે લડવા 
માટે ‘સૂચના’ આપી શકા હતા.

આના દ્ારા વૈજ્ાનનકોએ મળીને COVID-19 માટે એક રસી 
રિઝાઇન કરી, ઉતપાદન અને નનમા્વણ ખૂબ જ ઝિપથી કરુું.
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રસીિી સલામતી ચકાસણી ખૂબ કડક છે
UK ના સવતંત્ રસી નન્મનકાર, MHRA, લવકાસ અને ઉતપાદન 
પ્રદક્ર્ાઓની સખત સલામતી ચકાસણી પછી જ એક રસીને મંજૂરી 
આપી શકે છે, જમેાં અનેક અજમા્શ તબક્ાઓનયો સમાવેશ થા્ છે. 
કયોઈ પણ સાવધાની ચૂકા લવના ઝડપથી રસી ઉતપન્ન કરવા માટે કટયોકટી 
વ્ૂહરચના (ઇબયોલા ફાટી નીકળ્ા પછી લવકક્સત કરવામાં આવેલ) 
ને અનુલષિીને COVID-19 રસી દરેક અજમાયશ તબક્ામાં્ી પસાર 
્તી હતી. તે આ પ્રમાણે પ્રાપત કરવામાં આવ્ું:

• મયોટી સંખ્ામાં સવ્ંસેવકયોએ આ અજમા્શ સહભાગીઓ બનવા 
માટે મીદડ્ા અન ેસયોક્શ્લ મીદડ્ાના કયોલ આઉટના કલાકયોમા ંજ રસ 
દશા્વવીને ઓનલાઇન રજજસટર નોંધાવ્ું હતું.

• વૈજ્ાનનકયોને અહેવાલયો લખવામાં સષિમ કરવા અને વધારાના ભંડયોળને 
સરુક્ષિત કરવા માટે દરેક અજમા્શ તબક્ા વચચ ેકયોઈ પ્રદક્ર્ામા ંલવલબં 
થ્યો ન હતયો.

• દરેક વ્યક્તએ પ્રદક્ર્ાન ેપ્રાધાન્ આપરુ ંઅન ેતને ેઝડપથી આગળ વધારુું 
હતું. આ શક બનરું હતું કારણ કે લવશાળ ભંડયોળ આપવામાં આવ્ું હતું, 
વધારાના કમ્વચારીઓ કા્્વરત હતા, રસીની અજમા્શ માટે વધારાના 
સ્થળયો, ઇલે્ટ્યોનનક ડટેા સંગ્રહ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા, અને 
નનરીષિણ સલમલતઓ તેમની સમીષિાઓને પ્રાધાન્ આપતા હતા.

• રસી નન્મનકારે પ્રદક્ર્ાને ઝડપી બનાવી સલામતી સમીષિાઓ રયોલલથિગ 
કરી હતી.

સાથે કામ કરીને, સમયગાળો સરળતા સાથે અથવા સલામતી સાથે 
સમાધાન કયા્વ નવના ટંૂકાવી શકાય છે.
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COVID-19 ફ્ૂિી રસી જેટલી જ સામાનય રસી છે
રસી રયોગ અટકાવવા માટે રસી બનાવવામાં આવે છે. જ્ારે તમે રસીનયો પ્રથમ 
ડયોઝ મેળવયો છયો ત્ારે તમારં શરીર પ્રલતદક્ર્ા આપે છે અને એ એક્નટબયોડીઝનું 
કુદરતી ઉતપાદન ઝડપથી શરૂ કરે છે જ ેવા્રસની પ્રલતરષિા બનાવે છે.

રસીનયો પ્રથમ ડયોઝ અમુક રષિણ આપે છે અને બીજયો ડયોઝ મેળવવાથી તમારી 
રયોગપ્રલતકારક શક્તને વા્રસને દૂર કરવા માટે પ્રયોતસાહન આપે છે.

તમે રસીનું ઈંજે્ શન લીધા પછી, જ્ારે સુધી રસી પયોતાનું કામ શરૂ ન કરે 
અને તમારા શરીરમાં વધુ એક્નટબયોડીઝ બને ત્ાં સુધી તમે થયોડા અઠવાદડ્ા 
માટે સંવેદનશીલ રહેશયો. તેથી જ, રસી લીધા પછી પણ અને ખાસ કરીને 
રસીના બે શયોટ વચચે, કાળજી રાખવા માટે કહેવામા આવે છે.

હાલમાં એ જાણી શકારું નથી કે રસીકરણ કેટલી હદ સુધી ટ્ાનસલમશનને 
અટકાવશે, તેથી સાવચેતી તરીકે અને અન્ લયોકયો જમેણે રસી પ્રાપત કરી 
નથી તેમની સુરષિા માટે સામાજજક અંતર રાખવું, નન્લમતપણે હાથ ધયોવા 
અને ચહેરાને ઢાંકવાનું મહતવપૂણ્વ છે. ������ ���
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સંવેદિશીલ સમુદાયો
સંવેદનશીલ સમુદા્યો સુધી પહોંચવા માટેના મહતવના પ્ર્તનયો 
કરવામાં આવી રહ્ા છે જઓેને આશા કરતાં રસી ઓછી અપા્ 
તેમ છે.

COVID-19 એ ગરીબ, અલગ રહેતા અને સંવેદનશીલ લયોકયોને 
વધુ ક્શકાર બનાવ્યા છે. પરંતુ આ એવા સમુદા્યો પણ છે કે જ્ાં 
વધારે પ્રમાણમા રસી આપવી જરૂરી છે.

Unite ના સભ્યો આ સમદુા્યો સધુી પહોંચવામા ંમદદ કરી શકે છે, 
એવુ ંકહીન ેકે આ ભ્ાનક રયોગથી રષિણ પરંૂ પાડવા માટે રસી લવેી 
એ શ્રેષ્ઠ માગ્વ છે.

સામાનય આડ અસરો
COVID-19 રસીની ખૂબ જ સામાન્ આડઅસરયોમાં માથાનયો 
દખુાવયો, ગળામાં સયોજયો, ઠંડી પદવી અને સનારુઓમાં દખુાવયો 
શામેલ છે. આ રયોગપ્રલતકારક શક્તમાં વધારયો થવાના સંકેતયો 
છે અને NHS મુજબ, રયોજજથિદી પીડાનાશક દ્ારા તેની સારવાર 
કરી શકા્ છે. વધુ માનહતી માટે:  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-
vaccination/coronavirus-vaccine/

જ ેરીત ેતમામ ફામા્વસરદુટકલ ઉતપાદનયો માટે પ્રમાણભતૂ હયો્ છે, 
તેમ નન્મનકારયો દૈનનક ધયોરણે લાઇસનસ આપવામાં આવેલ 
રસીઓની સલામતીનું નનરીષિણ કરવાનું ચા્ુ રાખે છે.

૭
UNITE THE UNION | સુરક્ષિત રહો | રસી મેળવો



રસીિી અસરકારકતા
રસીકરણ તમન ેઅન ેતમારા પદરવારયોન ેસરુક્ષિત કરવામા ંમદદ કરી શકે છે 
પરંતુ તેનયો અથ્વ એ પણ છે કે જ ેલયોકયોને આ વા્રસ અસર કરે છે તેમને 
હળવી બીમારી થા્ છે. આ તે સૌથી સંવેદનશીલ હયો્ તેવા લયોકયોનું રષિણ 
કરે છે અને આપણા NHS ની લચથિતા ઘટાડ ેછે.
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“સયોક્શ્લ મીદડ્ા પર લયોકયો શું કહે છે 
તેના પર લવશ્ાસ નહીં, પણ તમે તથ્યો 
સાંભળયો એ ખૂબ જ મહતવપૂણ્વ છે.

અમે સુરક્ષિત કા્્વસ્થળમાં કામ કરવા માંગીએ છીએ અને 
સમ્ની આ ષિણે તમે તેના માટે એ કરી શકયો તે એકમાત્ રસતયો 
રસી લેવાનયો છે.

Unite ના પ્રલતનનલધ તરીકે, હંુ તમન ેબધાન ેરસી લવેા માટે આગ્રહ 
કરીશ ... આપણાં માટે સામાન્ જનજીવન તરફ પાછા જવાનયો 
આ એક માત્ રસતયો છે. હંુ સમજંુ છંુ કે ત્ાં અમુક નનર્ેધ છે પરંતુ 
આપણ ેબધાએ સરુક્ષિત રહેવાની જરૂર છે. કૃપા કરીન,ે કૃપા કરીન,ે 
રસી મેળવયો.

રસી લેવાનયો મારયો અનુભવ ખુબ જ સારયો હતયો… મને આડઅસર 
પણ થઈ હતી, તે સાચું છે… મેં પેરાસીટામયોલ લીધી હતી અને 
એકદમ સારં થઈ ગરું હતું.

Laura. NHS કાય્વકર. Unite the union ના પ્રનતનનનધ, 
COVID-19 માંથી મુકત થઈ રહ્ા છે
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રસી આપવાનું ચા્ુ રહી શકે છે
વા્રસ સવભાવ દ્ારા પદરવરતથિત થા્ છે. કયોઈપણ વા્રસનું લક્્ શક 
તેટ્ું ્જમાનયો (લયોકયો) ને ફેલાવવા અને ચેપ લગાડવાનંુ છે. વા્રસ જ ેકરે 
છે તેનાથી વધુ સારં બનવા માટે સખત મહેનત કરે છે – સંક્રમણ અને ચેપ.

UK તેના નવા પ્રકારયોને જાણવામાં અને ઝડપથી તેનંુ મૂલ્ાંકન કરવામાં 
સષિમ છે. વા્રસનયો પ્રકાર બદલાતા આપણે રસીમાં પણ ફેરફાર કરવયો 
પડ ેતેવી સંભાવના છે.

રસીકરણ આવનારા થયોડા સમ્ માટે અમારી સાથે રહેશે. સંભવત: આપણે 
ભલવષ્માં ફરીથી રસીકરણ કરવું પડશે, ખાસ કરીને જમેને વધુ જયોખમ છે, 
જમે કે આપણે વારર્થિક ફ્ૂની રસી લઈએ છીએ. “મે મારી રસી એ આશા સાથે લીધી 

હતી કે તે અન્ લયોકયોને રસી લેવાની 
ઓફર માટે આતમલવશ્ાસ આપશે. 
પયોતાનું અને અન્નું રષિણ કરવું 
મહતવપૂણ્વ છે. મે પયોતે અને મારા સાથીદારયોએ રસી લીધી છે. 
તે અમારી પાસેથી લયો, રસી સલામત અને ્યોગ્ છે.

Mohammad Taj, ઉંમર ૬૮ વર્વ.  
ભૂતપૂવ્વ બસ ડ્ાઇવર, યોક્કશાયર
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રસીિા તથયો
• રસી લેવાથી તમને COVID-19 થતું નથી.
• માન્ COVID-19 રસીઓમાં કયોઈ પ્રાણી ઉતપાદનયો અથવા 

ઇંડા શામેલ હયોતા નથી.
• રસી તમારૂ DNA બદલતી નથી, અથવા તેમાં માઇક્રયોલચપ 

અથવા ટેગ નથી.
• એવા કયોઈ પુરાવા નથી કે જયો તમે ગભ્વવતી હયો તયો COVID-19 

રસી અસુરક્ષિત છે. જયો તમે ગભ્વવતી હયો, તયો રસી લેતા પહેલા 
કૃપા કરીને આરયોગ્ સંભાળ વ્યવસા્ી સાથે વાત કરયો.

• જયો તમે સતનપાન કરાવતા હયોવ તયો તમે COVID-19 રસી 
લઈ શકયો છયો.

• રસીકરણ પછી તમારે ગભા્વવસ્થાને ટાળવાની જરૂર નથી.
• તમારે રસી માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર નથી.
• રસીઓ ખૂબ જ સલામત છે.

એવા ઘણા ઓછા લયોકયો છે જમેને કયોરયોનાવા્રસ રસી આપી 
શકા્ નહીં. ખાસ કરીન,ે જયો તમન ેઆનાથી ચયોક્સ એનાદફલજે્ટક 
પ્રલતદક્ર્ા હયો્ તયો તમારે કયોરયોનાવા્રસ રસી ન લેવી જયોઈએ:
• રસીમાં રહેલા કયોઈપણ ઘટકથી.
• રસીના છેલલા ડયોઝથી.

જો તમને ચિંતા હોય તો તમારા GP સાથે વાત કરો.

કૌભાંડો પ્રતયે સજાગ રહો
કેટલાક અનૈલતક લયોકયો ટે્સટ અથવા ફયોન દ્ારા લયોકયોનયો સંપક્ક  કરી 
રહ્ાં છે અને એવી પુલટિ માટે પૂછે છે કે તમે રસી લેવા માંગયો છયો. 
ત્ારબાદ તેઓ તમને કીપેડ પર બટન દબાવવા અથવા ચુકવણી 
અથવા બેંક લવગતયો દાખલ કરવા કહેશે. બટન દબાવવાથી તમારા 
ફયોન ક્બલમા ંશલુક ઉમરેવામા ંઆવ ેછે. આ એક જાણીતુ ંકૌભાડં છે.

NHS તમન ેબટન દબાવવા અથવા ટે્સટ મયોકલીન ેઅથવા નાણાકી્ 
લવગતયો પૂછીને રસી જયોઈએ છે તેની પુલટિ કરવાનું ક્ારેય કહેતા 
નથી. તમારે રસી માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર ન્ી.
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ચાલો એક બીજાિે સુરક્ષિત કરીએ
COVID-19 રસી આપણા બધા માટે રષિણાતમક કવરેજ પ્રદાન કરશે, જયો 
આપણે બધા પયોતાના માટે અને બીજાના રષિણ માટે થયોડંુ ્યોગદાન આપીએ.

અમારા સમુદા્યોમાં રુવાન, કા્્વકારી વ્ના લયોકયો અને વૃધિ સભ્યોનું રષિણ 
કરવા માટે, અમને આગળ વધવામાં, ફરીથી નનમા્વણ અને ફરી એક વાર 
સલામત રીતે એકસાથે આવવા માટે મદદ કરવા માટે – કૃપા કરીને લાખયો 
અન્ લયોકયો સાથે જયોડાઓ અને રસી મેળવયો.

આ રસી વધુ લયોકયોને આપવાથી 
અમને લમત્યો, કુટંુબીઓ અને 
સબંધીઓની મુલાકાત લેવામાં, 
આપણી નજીક અથવા દૂર રહેતા 
લયોકયોને મળવા અને ગળે લગાવવા 
અને સાથે સાથે ફરી એકવાર કા્્વ 
સલામતી તરફ ફરવા સષિમ કરે છે.

તમને સુરક્ષિત રાખવા માટે કૃપા 
કરીને તમારા રુનનયન પર નવશ્ાસ 
રાખો. Unite તમને અને તમારા 
પરરવારને રસી લેવા માટે કહે છે.
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વધુ માનહતી માટે
વધારાની લવશ્સની્ માનહતી માટે કૃપા કરીને NHS ની વેબસાઇટ તપાસયો:  
www.nhs.uk/conditions/coronavirus-COVID-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine
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