તમારા િમત્રો સાથે

કોિવડ-૧૯ રસી

ુ ાયોમાં કોિવડ -૧૯ પ્રિતરક્ષામાં ફાળો આપી શક�એ.
િવશે ક�વી ર�તે વાત કરવી �થી આપણે બધા આપણા સ�દ
તમને કોિવડ-૧૯ રસીઓ િવશે ઘણા બધા ��ો મળતા હશે. તમારા
�વનમાંના લોકોને િવ�સનીય મા�હતી મળ� રહ� તે �ુિનિ�ત કરવા
માટ�, �ુ ં કહ�� ું તે માટ�ની અમાર� �ેષ્ઠ �ટપ્સ છે .

આ િવ�વ્યાપક રોગચાળો આપણી પાછળ � ૂકવામાં
મદદ કરો. તમાર� રસી માટ� હમણાં ન�ધણી કરો.

ુ ાયો� ંુ રક્ષણ
રસીઓ �વન બચાવે છે અને આપણા સ�દ
કર� છે

ઓનલાઇન ન�ધણી કરો (getvanccinated.gov.bc.ca) ફોન �ારા
(૧-૮૩૩-૮૩૮-૨૩૨૩) અથવા વ્ય�ક્તગત �પે બધી સિવ�સ બી.સી.
કચેર�ઓમાં. તમારો �ુ�ષ્ટકરણ નંબર સાચવજો, તમાર� પછ�થી તેની
જ�ર પડશે.

કોિવડ-૧૯ ના રસીઓ �વન બચાવી ર�ા છે . રસીઓ રસી મેળવતા
લોકોની રક્ષા કરતા વધાર� કર� છે , તેઓ આસપાસના દર� ક ને પણ
�ુર�ક્ષત રાખે છે . �મ વધાર� લોકો કોય સ�ુદાયમાં રસીકરણ કર�
અને કોિવડ-૧૯ થી �ુર�ક્ષત રહ� છે , તો કોિવડ-૧૯ માટ� ફ�લાવ�ું
�ુશ્ક� લ થાય છે .

ે ા, તેમજ
િવ� ભરની �હ�ર આરોગ્ય એજન્સીઓ, �મ ક� હ�લ્થ ક�નડ
�તરરાષ્��ય વૈગ્યાનીક સ�ુદાય, િનષ્કષર્ પર આવ્યા છે ક� માન્ય
કોિવડ-૧૯ રસીઓ �ુર�ક્ષત છે , �માં શામેલ છે �ઓ સગભાર્ અથવા
સ્તનપાન. જો તમાર� કોઇ ��ો હોય અને ગભવ
ર્ તી છો, ગભવ
ર્ તી
થવા�ુ ં િવચાર� ર�ા હો અથવા સ્તનપાન કરાવતાં હો, તો તમારા
આરોગ્ય સંભાળ �દાતા સાથે વાત કરો.
ભલે રસીઓ અત્યાર લગી બનેલા થી ઓછા સમયે િવકિસત કરવામાં
આવી હતી - એક િવશાળ વૈિ�ક �યત્નો અને પાછલા કોરોનાવાયરસ
સંશોધન માટ� આભાર - તેઓ અગાઉના રસીના મં�ૂર� માટ� �વા
સમાન પગલાઓમાંથી પસાર થયા હતા. િવ�ભરના લાખો લોકોને
સલામત રસી આપવામાં આવી � ૂ�ા છે . આ રસીઓ કોિવડ-૧૯ થી
ચેપ લાગવા કરતા વ�ુ �ુર�ક્ષત છે .

આ વષ� દર� કને રસી આપવાની તક મળશે
બધા ���ટશ કોલ�મ્બયના લોકો �ઓ રસી લેવા�ુ ં ઇચ્છે છે તેમને આ
વષ� તે તક મળશે. કોિવડ-૧૯ રસી મેળવ�ું મફત છે . પા�તા િવશે
� ૂચનાઓ અને મા�હતી fraserhealth.ca/vaccine પર ઉપલબ્ધ છે .
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પગ�ું ૨: એપોઇન્ટમેન્ટ �ુક કરો
�યાર� તમે રસી માટ� �ુક કરવા પા� બનો ત્યાર� તમને સંપકર્ કરવામાં
આવશે.
પગ�ુ:ં ૩ રસી લો

કોિવડ-૧૯ રસી સલામત છે

fraserheath.ca/vaccine

પગ�ું ૧: ન�ધણી કરો

તમાર� �ુિનિ�ત િનયો�તની થોડ� િમિનટ પહ�લાં પહ�ચો; �ૂંક� બાંય
શટર્ અને માસ્ક પહ�રો. �ક્લિનકમાં તમે ચેક-ઇન ���યા � ૂણર્ કર�

શકશો, તમાર� રસીનો �થમ ડોઝ મેળવો અને િનર�ક્ષણ ક્ષે�માં
આશર� ૧૫ િમિનટ રાહ �ુ ઓ. �યાર� તમે તમાર� બી� મા�ા �ુક
કરવા પા� હો ત્યાર� તમને � ૂ�ચત કરવામાં આવશે.

કોિવડ-૧૯ સલામતી એક અગ્રતા રહ� છે
તમે કોિવડ-૧૯ રસી લીધા પછ� પણ, �હ�ર આરોગ્ય આદ� શો �ુ ં
પાલન કરો અને કોિવડ-૧૯ વ્યવહારનો અભ્યાસ કરો �મ ક� તમારા
હાથ ધોવા, પર�ક્ષણ મેળવ�ું અને બીમાર હો ત્યાર� ઘર� જ રહો, બી�
થી �ુર�ક્ષત �તર રાખો અને સાવજ
ર્ િનક �દરની જગ્યાઓમાં માસ્ક
પહ�રો.

મા�હતગાર રહો
બી.સી. ની કોિવડ-૧૯ રસીકરણ યોજના િવશેની તથ્યો અને ��ઝર
હ�લ્થ, ��ટ�શ કોલ�મ્બયા �ાંત અને બીસીસીડ�સી �વા િવ�સનીય
�ોતોથી રસી સલામતી મેળવો.
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