
ેકોરોના વાયરસ સામની રસી: 

ેહક�કત અન ખોટ� વાતો 

તમે રસી લો તો કોરોના બીમાર� 

થાય છે

કોરોના રસીની આડ અસરો 

ભયકંર જોખમી છે.

કોરોના રસીને લીધે ક�ટલાક 

લોકોના ંમોત થયા ંછે.

કોરોના વાયરસ સામેની રસી કોઈક 
િવવા�દત પદાથ�માથંી બનાવવામા ં
આવી છે અથવા તેમા ંએવા પદાથ� છે.

હક�કત હક�કત હક�કત હક�કત

હક�કત હક�કત હક�કત હક�કત

કોરોના રસીના અનેક �કારો છે: � વાયરસ નબળો 

પડ�ો હોય અને િન���ય થયો હોય  તેની રસી, 

એમએનઆરએ રસી, �ો�ટન સબનીત રસી અને નકલ 

ના થઈ શક� તેવી વાયરલ વે�ટર. આમાનંી એક પણ 

રસીથી તમને કોરોના વાયરસથી થતી બીમાર� થતી 

નથી. ક�ટલાક �ક�સા  �ણવા મ�યા છે ક� રસી લીધી 

હોય તેના થોડાક સમય પહલ� ા ંજ કોઈને કોરોના રોગ 

ુથયો હોય. તેમણે કંઈ રસીથી રોગ લા� પડતો નથી.

કોરોના રસીને લીધે આડ અસરો 

ુુજ�મી શક� છે. �મ ક�, મા� ં�ખે, થાક  

ુુ ુ ૂલાગે, �ના�ઓ �ખે.પણ આ બ� ં�ંકા 

ગાળા માટ� જ થાય છે. અને આ 

અસરો ગભંીર ક� ખતરનાક નથી 

ુહોતી. જોખમ છે ખ�ં, પણ રસીના 

લાભ તો જોખમથી ઘણા વધાર� છે. 

�ુિનયાભરમા ં�મણે રસી લીધી છે તેમાથંી 

ુફ�ત ૦.૦૦૦૪૫ ટકા જ ��ૃ� પા�યા છે. 

જો ક�, તેમના ંમોત �ગે તપાસ થઈ રહ� 

છે. તબીબી િન�ણાતો એમ કહ � છે ક� મોટ� 

�મરના લોકો અને કમજોર શર�રવાળા 

લોકો અ�ય રોગોને લીધે ક� અ�ય 

ુકારણોસર ��ૃ� પા�યા છે. તેમણે કોરોના 

ુરસી લીધી તે વખતે જ તેઓ ��� પા�યા 

ુએ તો યોગા�યોગ જ છે.

એમએનઆરએ અને અ�ય રસીઓ સામા�ય રસીઓ 

�વી જ છે ક� �મા ંબી� બધી રસીઓ �વી જ ચીજો 

ુ ુહોય છે. તેમા ં�દા �દા છોડમાથંી લેવાયેલા લીપીડ, 

ુખાડં ક� મી�ં હોય છે ક� �  એમએનઆરએ સામે 

ર�ણ આપે છે. કોરોના સામેની રસીઓમા ંકંઈ ગભ� 

પેશીઓનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો નથી; ક� પછ� 

તેમા ંકોઈ ચીજ ઉમેરાઈ નથી, ક� તેમા ંતમાર� ભાળ 

ુકાયમ માટ� મેળવવા માટ� માઈ�ો �ચ�સ ક� એ� ંકોઈ 

સાધન નથી.  

સગભા� �ીઓ, બાળકો અને ગભંીર 
બીમાર�ઓ ધરાવતા લોકો કોરોના 
વાયરસ સામેની રસી લઈ શક� ન�હ. 

જો મને કોરોના બીમાર� થઈ 
ગઈ છે તો માર� રસીની 
જ�ર નથી.

રસીને બદલે �ા�િતક ચીજો ૃ
અને હબ�લ દવાઓ લઈ શકાય.

�ા�િતક રોગ �િતકારક શ��ત કોરોના ૃ
ુવાયરસ સામે રસી કરતા ંવ� સાર� 

બાબત છે. 

તબીબી િન�ણાતો જણાવે છે ક� � સગભા� �ીઓ ક� 

ગભંીર બીમાર�ઓ ધરાવતા � લોકોને કોરોના બીમાર� 

થવાની સભંાવના છે તેમણે રસી લેવી જોઈએ. જો ક�, 

અ�ય તમામ દવાઓ અને તબીબી સારવારની �મ જ 

ુ ુઆવા લોકોએ ડો�ટરની સલાહ �જબ વત��.ં    

�મને કોરોના બીમાર� થઈ હતી અને 

�ઓ તેમાથંી સા� થઈ ગયા છે તેમને 

ુ ુપણ ફર� ચેપ લાગવા� ં�માણ ઘ� ં

ુ�� ંછે. એટલે, તેમનામા ંલાબંા 

ગાળાની રોગ-�િતકારક શ��ત િવકસી 

હોતી નથી. તેથી બધાએ રસી લેવી 

જોઈએ. �મને કોરોના બીમાર� થઈ 

ગઈ હોય તેમણે પણ રસી લેવી જોઈએ.

�ા�િતક ચીજો અને હબ�લ દવાઓ ૃ

તમાર� રોગ �િતકારક શ��તને વધાર� છે. 

ુપરં� તે કોરોનાનો ચેપ લાગતો રોક� 

શકતી નથી.

લોકોને ફર� વાર કોરોના બીમાર� થાય છે તેનો અથ� એ 

છે ક� �ા�િતક રોગ �િતકારક શ��તની કોઈ બાયંધર� ૃ

નથી. વળ�, કોરોના વાયરસથી આરો�ય પર લાબંા 

ગાળાની િવપર�ત અસરો જ�મે છે ક� ક�મ તેનો અ�યાસ 

ુથઈ ર�ો છે. વધાર� મહ��વ� ંએ છે ક� કોરોના બીમાર�ને 

ફ�લાતી અટકાવવા માટ�, આરો�ય સભંાળની સરકાર� ક� 

ખાનગી �યવ�થા પરનો બોજો ઘટાડવા માટ� અને બી� 

લોકોને સહાય કરવા માટ� આપણે રસી લેવી જ�ર� છે.

ખોટ ખોટ ખોટ ખોટ 

ખોટ ખોટ ખોટ ખોટ 
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