
COVID-19 Vaccination Translation Project
Language: Gujarati

તમન ેખબર છે

1. COVID-19 ની રસી માદંગીન ેરોકવા માટ� �બૂ અસરકારક સા�બત થઈ છે અને

ત ેરોગચાળો સામ ેલડવામા ંએક મહ�વ�ણૂ� સાધન છે. રસીઅપાવવા�ુ,ં મા�ક

પહ�રવા�ુ ંઅન ેસામા�જક �તર�ુ ંસયંોજન COVID-19 થી ��ેઠ ર�ણ આપશ.ે
આ મા�હતી તમારા માટ� Mass.gov �હ�ર આરો�ય િવભાગ �ારા લાવવામાં

આવી હતી.

અહ� ક�ટલાક સામા�ય લ�ણો છે � સામા�ય છે: �ણ હાથ, લાલાશ, સોજો,
થાક, માથાનો �ુખાવો, માસંપશેીઓમા ં�ુખાવો, તાવ, ઉબકા, શર�રની

ઠંડ�. જો તમન ેકોઈ અ�ય લ�ણો અ�ભુવ ેછે અથવા જો તે થોડા �દવસોથી વ�ુ

સમય માટ� રહ� છે, તો તમારા �ાથિમકસભંાળ �દાતાને કૉલ કરો.

2. જો તમારા પાસ ેવીમો નથી, ઓળખાણપ� નથી, �ાઇવ�ગ લાઇસ�સ નથી ક�
સામા�ક સલમાતી નબંર પણ નથી તો તમ ેરસી લઇ શકો છો આ બધા ની જ�ર

નથી જો તમન.ે

રસીકરણ ની ના પાડવામા ંઆવ ેઅથવા કોઇ બી� સમ�યા હોય તો મહ�રબાની

કર�ન ેસપંકં�  કરો Attorney General Civil Rights Division 617-963-2917
અથવા ફર�યાદની ની ન�ધણી કરાવી શકો છો. આપલે વબે સાઇડ પર

https://www.mass.gov/howto/file-a-civil-rights-complaint.

જો કોઇ વીમા�ુ ંઆળખાણ પ��ુ ં�ાઇવ�ગ લાયસ� સ ક� સામા�ક સલામતી

નબંર માગે તો તમ ેના પાડ� શકો છો આ બધાની જ�ર નથી જો તમ ેMA મા ંરસી

�ુમાવી રહયા છો.

https://www.mass.gov/howto/file-a-civil-rights-complaint


3. રસીકરણ થી તમારા દ�શાગમન પર ના દરર�મા કોઇ અસર થશ ેનહ� ફ�ડરલ
ગવ�મ�ેટ એ મ�ુંર� આપી છે ક� COVID-19 ની સારવારઅને રસીકરણ �ય�કતના

દ�શામગનના દરજ� પર કોઇ અસર કરશ ેનહ�.

4. રસી બધા માટ� ની��ુક છે એ Massachusetts ના રહ�વાસી છે �યા

કામ કર� છે અન ેઅ�યાસ કર� છે. અન ે૧૬ વષ�થી વ� ુવય ના છે
�મા ંઓન દ�તાવજે દ�શાગમન પણ અસમાવી�ટ છે. આ રસી દર�ક

�ય�કતન ેની��ુકછે. ગવ�મ�ેટ �ારા �રૂ� પાડવામાં આવી રહયો છે.
તમાર� રસી માટ� કોઇ �રુાવા આપવાની જ�ર નથી તમારા પાસે

કયાર�યપણ કાડ� નબંર માગંવામા ંનહ� આવ ેરસી માટ� જો તમન ેરસી

માટ� ના પાડવામા ંઆવ ેતો અથવા બી� કોઇ સમ�યા હોય તો તમે

મહ�રબાની કર�ન ેસપં�ક કરો Attorney General Civil Rights Division
617-963-2917 અથવા ઓનલાઇન ફ�રયાદ ન�ધાવી શકો છો આપલે વબે

સાઇડ પર

https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint.

5. જો તમ ેCOVID-19 નો ભોગ બનલેા હો તમાર� રસી લવેી જોઇએ જો તમે

COVID-19 થી પીડાઇ રહયા હો તો રાહ �ુઓ જયા �ધુી તમસે�ંણૂ� �કુત થઇ

�ઓ સાધારણ ર�ત ેલ�ણો જણાય તનેા ૧૦ �દવસ �ધુી અથવા કોઇપણ

લ�ણો ન જણાય તો તમ ેપો�ટ�વ આ�યાતનેા ૧૦ �દવસ પછ� આરામ કરવો

જોઇએ.

6. તમારા રસીકરણ ની મા�હતી �રુ�ીત રહ�શ ેપ�લીક હ��થ ડ�પાટ�મ�ેટ તનેો

માહ�તી ઇલકે�ોનીક ડ�ટા મા ંસ�ંહ કરશ ે� દર�ક દદ� � MASSACHUSETTS માં

છે અન ેરસી લીધી છે ત ેમા�હતી સ�ંહ કરવામા ંઆવશ.ે �વી ર�ત ેદદ�ની

મા�હતી અન ેમડે�કલ ર�ક�ડ ડોકટર પાસ ેહોય છે. જો તમે �રૂાવા આપી રહયા છો

�વા ક� વીમો, આળખાણ પ�, �ાઇવ�ગ લાયસ� સ ક� સામા�ક સલામતી નબંર

તો તમારા �રૂાવા ખાનગી રહ�શ.ે

https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint.
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