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�દય રોગવાળા લોકો માટ ેટોચની 10 COVID-19 રસીકરણ �ટ�સ
 

ચાઇનીઝ કેને�ડયન હાટ�  એ�ડ �ેઇન એસો�સએશન (cchaba.ca) ની ભાગીદાર�માં અને �દયરોગના �ન�ણાતોના સહયોગથી હાટ�લાઇફ ફાઉ�ડશેન
(heartlife.ca) �ારા આ મા�હતી તમારા માટ ેલાવવામાં આવી છે. આ શંસાધનને કેને�ડયન કા�ડ�યોવા��ુલર સોસાયટ� (ccs.ca), કેને�ડયન �ુ�ત
જ�મ�ત હાટ�  �ારા સમથ�ન આપવામાં આવે છે. નેટવક�  (cachnet.org) અને કેને�ડયન હાટ�  ફેઇલયોર એસો�સએશન (heartfailure.ca).

અ�ુવાદ મદદ માટ ેઆભાર: Jigar, Yashesh અને Khushali ભારતથી.
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1. તમાર� રસીકરણ �નમ�ૂકના સમયની યોજના બનાવો. ઉદાહરણ તર�કે, રસીકરણ પછ� સમય કાઢવો શ� ન હોય તો �ુ�વારે
તેને લેવાની યોજના બનાવો. જો તમાર� �દયની જ�ટલ ��થ�ત છે અને અઠવા�ડયાના �દવસ દર�મયાન ફ�ત તમારા
આરો�યસંભાળ �દાતા અથવા �દયરોગ �ન�ણાત �ુધી પહ�ચી શકો છો, તો આડઅસરોને લીધે તમારે તબીબી સલાહની જ�ર
હોય તેવા �ક�સામાં તમારા રસીકરણની �નમ�ૂકને અઠવા�ડયાના �દવસે �ુ�ન��ત કરો.

COVID-19 અને રસી �વશે ઘણી ખોટ� મા�હતી છે. જો તમને આવી મા�હતી મળ� આવે છે જે તમારા COVID-19 રસીકરણ
પહેલાં અથવા તે પછ� તમને �ચ�તા કરાવે છે, તો તમે કેને�ડયન મે�ડકલ એસો�સએશન વેબસાઇટ અથવા અમાર� મા�હતી શીટ પર
�ૂ�ચબ� અ�ય �ૂબ આદરણીય વેબસાઇ�સ પર �વ�સનીય મા�હતી મેળવી શકો છો.

"દદ�ઓ માટે દદ�ઓ �ારા બનાવેલ શંસાધન”
 

જો તમે લોહ� પાતળા કરવાની દવા લો છો, તો ઈ�જે�શન સાઇટની આસપાસ કોઈ વ�ુ ઉઝરડો અથવા લોહ� નીકળવાની શકયતા
હોય. આ સામા�ય છે. તમારે અ�ય લોકો કરતા થોડ� વધારે સમય �જે�શન સાઇટ પર દબાવ�ંુ પડ� શકે છે, પર� �ુ રસીકરણ
��લ�નક છોડતા પહેલા લોહ� વહે�ંુ બંધ થ�ંુ જોઈએ.

રોગ �નયં�ણ અને �નવારણ કે�� અ�ુસાર, રસીકરણની બી� મા�ા સાથે આડઅસરો ધણી સામા�ય છે. તમારા એ��લોયર અને
પ�રવાર સાથે કામ અથવા કૌટુ� �બક ફરજોમાંથી સમય કાઢવા માટ ેગોઠવણ કરો જેથી તમે દરેક ડોઝ પહેલાં અને પછ� �ૂરતા
�માણમાં આરામ મેળવી શકો.

કોઇપણ �ચ�તા અંગે તમારા પ�રવારના સ�યો અને �મ�ો સાથે વાત કરો કે જેને રસી આપવામાં આવી છે, અથવા �થા�નક
ફામા��સ�ટ સાથે તમાર� �ચ�તાઓ �વશે વાત કરવાથી તમને રસીકરણ �વશે ઓછ� �ચ�તા થાય છે.

કોઇપણ �ચ�તા અંગે તમારા પ�રવારના સ�યો અને �મ�ો સાથે વાત કરો કે જેને રસી આપવામાં આવી છે, અથવા �થા�નક
ફામા��સ�ટ સાથે તમાર� �ચ�તાઓ �વશે વાત કરવાથી તમને રસીકરણ �વશે ઓછ� �ચ�તા થાય છે.

 તમે તમારા રસીકરણ માટ ે�ઓ તે પહેલાં આરામ કરવાનો �યાસ કરો. રસી પોતે જ નહ�, રસીકરણ �વશે �ચ�તા, માથાનો દખુાવો,
�ના�ુઓમાં દખુાવો અને ઠ�ડ� જેવી આડઅસર પેદા કર� શકે છે.

જો તમે કુમા�દન અથવા વોરફા�રન જેવી દવાઓ પર છો, તો ખાતર� કરો કે તમારા �દયની ચોકકસ ��થ�ત માટ ેતમારા લોહ��ુ
પાત�ંુ �તર (આઈએનઆર) ��થર અને સામા�ય �તરે છે. જે તમારા ર�ત�ાવ�ંુ જોખમ ઘટાડશે. 

રસીકરણના સંચાલકને તમારા �દયની પ�ર��થ�તઓ અને દવાઓ �વશે જણાવવા માટ ેતમાર� રસીકરણ �નમ�ૂક પર તૈયાર રહો.

સાવ�જ�નક �વા��ય �ોટોકોલને અ�ુસરો અને તમને રસી મળે પછ� ઓછામાં ઓછા 15 �મ�નટની રાહ જુઓ. જો તમને કોઈ
તા�કા�લક આડઅસરનો અ�ુભવ થાય તો આ તમને સહાયક થશે.
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