COVID-19 રસી 100 સુધી
આવરી લેવામાં આવી છે
“રસીકરણ એ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય કાર્યસ્થળ પર પાછા ફરવાની પૂર્વશરત છે અને જેમ આપણે જાણીએ છીએ તે જીવન.”
—ડો.એન ્જેલા રિ લે, મેડિ કલ ડિ રેક ટ્ ર, UNITE HERE HEALTH

હકીકતો શોધો:
રસીકરણ સાથે તમારી જાતને સ રુ ક ્ષિ ત રાખવી એ પહેલા કરતા વધ ુ મહત વ્ ન ુ ં છે

રસીકરણ સાધનો:
uhh.org/vaccine

•

કોવિ ડ -19 ન ુ ં નવ ુ ં ડેલ ટ્ ા વેરિ અન ટ્ મ ળૂ તાણ કરતાં વધ ુ સંકર્ મિ ત છે સામાનય્ શરદી અથવા ફલ ૂ કરતાં પણ વધ ુ સંક ર્ મિ ત છે

•

COVID-19 થી હોસપ્ િ ટલમાં દાખલ અથવા મ તૃ ય્ ુ પામેલા લગભગ તમામ લોકો એવા લોકોના છે
જેમને રસી આપવામાં આવી નથી

•

વાયરસનો સંદશે વધ ુ રસી વિ નાની વસ ત્ ીમાં ફેલાય છે, તે પરિ વર ત્ િ ત થવાની અને વધ ુ જીવલેણ વાયરસમાં ફેરવવાની શકય્ તા છે

રસી સલામત અને અસરકારક છે
•

તેમાં આધ નુ િ ક ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાય છે, જે 20 વરષ્ થી વિ કસિ ત છે.

•

70,000 થી વધ ુ લોકો પર ત ર્ ણ તબક્કામાં પરીક્ષણ કરવામાં— આવ ય્ ુ ં છે, તે જ પ ર્ ક્રિ યામાં કોઈપણ દવા અથવા પ ર્ ોટોટાઇપ મંજરૂ થતાં પહેલાં
પસાર થાય છે

•

COVID-19 આપી શકતા નથી અને વાયરસને જાળવી શકતા નથી (તેમાં તમારા કોષો સચૂ વે છે કે જો તમને ચેપ લાગ ય્ ો હોય તો COVID-19 સામે
કેવ ી રીતે લડવ ુ ં તે જણાવે છ)ે

•

વિ શ વ્ ભરમાં 345 મિ લિ યનથી વધ ુ લોકોને સંચાલિ ત, રસી સલામત અને અસરકારક હોવાન ુ ં દર શ્ ાવવામાં આવ ય્ ુ ં છે

રસી મોડેલ

ડોઝની આવર્તન

Pfizer

2 ઇન્જેક્શન,
21 દિવસ સિવાય

Moderna

2 ઇન્જેક્શન,
28 દિવસો સિવાય

Johnson & Johnson

1 ઇન્જેક્શન

જ્યારે તમને સંપૂર્ણ રસી
આપવામાં આવે

છેલ્લા ડોઝથી 2 અઠવાડિયા

