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રસીઓ એટલે ટીકા જ ેતમને માંદા પડતા રોકવામાં મદદ કરે.

રસીઓ
નનરોગી રહેવા માટે રસીના ટીકા લો

મને રસીની શી જરૂર છે?
યુનાઇટેડ સટેટ્સ્ાાં ઘણા બધાાં રોગ જ ેએક જમાનામાાં લોકોને 
અતિશય બબમાર કરિા િે હવે દૂર થઈ રહ્ા છે. િેના કરણો 
પૈકી મુખય કારણ છે રસીઓનો ઉપયોગ રસીઓ િેવા રોગોના 
તનવારણમાાં મદદ કરે છે જ ેવ્યક્તિમાાંથી વ્યક્તિને પસાર થઈ શકે 
છે. જ્ારે િમે જરીરી હોય િે ટીકા લો ત્ારે િમે પોિાની જાિને 
અને િમારા પ્ીયજનોને બબમાર થવા સામે રક્ષણ આપો છો.

રસીઓ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે?
રસી િે જ વાયરસની (જનેે જાં િુ પણ કહેવાય છે) બનેલ હોય છે 
જનેે કારણે રોગ થિો હોય છે. રસીને બનાવવામાાં વપરાયેલ જાં િુ 
કાાં િો “મૃિ” હોય અથવા નબળુાં  હોય છે. િે િમને બબમાર ન 
કરી શકે. એના બદલે, િે િમારા શરીરને જાં િુઓ સામે લડવામાાં 
મદદરૂપ થાય છે જ ેરોગોનુાં કારણ હોય છે.

કેટલાક લોકોને િેમના ટીકા લીધા બાદ હળવી આડ 
અસરો થાય છે. િે એકાદ બે દદવસમાાં દૂર થઈ જાય છે.

કેટલાક લોકોને િેમના ટીકા લીધા બાદ જવલલે જણાિી ખરાબ આડ અસરો 
થાય છે. મોટા ભાગના સમયે િે ટીકો લીધા પછી થોડી મમતનટોમાાં અથવા થોડા 
કલાકોમાાં થાય છે.

મને કઈ રસીઓની આવશરકતા છે?
બીજી બાજુાં  પર આપેલ કોઠો દશાશાવે છે કે પુખિો અને બાળકોને કયા ટીકાની 
જરૂરરયાિ હોય છે. પુખિો જમેણે બાળપણમાાં બધાાં ટીકા ન લીધા હોય િેમને વધુ 
ટીકાની જરૂર પડી શકે. િમારા ડૉકટર સાથે વાિ કરો અને જાણી લો કે િમને કયા 
ટીકાની જરૂર છે.

વધ ુમાહહતી માટે www.vaccines.gov પર જાવ.

	 પીડા/લાલાશ	 હળવા	ચકામા	(રૅશ)	 હળવો	તાવ 	 શવાસ	લેવામાં	મુશકેલી	 ચકકરનો	અનુભવ	કરવો	 ચકામા/ખંજવાળ	 ગળામાં	સોજા

મારા ડૉકટરનું નામ:

મારા ડૉકટરનો ફોન નંબર:

રસીની જરૂરરરાત કોને છે?

શું તેની આડ અસરો હોર છે?

GUJARATI
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તમારે	માટે	
જરૂરી	ટીકા

તેને	શું	કહેવાય	
છે?

તેની	જરૂરરયાત	કોને	છે? રસીના	ટીકા	કયો	રોગ	થતા	નનવારે	
છે? રોગને	કારણે	શું	થાય	છે?માત્ર	બાળકો* બાળકો	અને	

પુખતો માત્ર	પુખતો


DTaP 

અથવા Td/
Tdap

X

ડડત્થઅરરઅ િાવ, ગળુ આવવુાં અને ટાઢ ચડવી

ટટટૅનસ (ધનૂર)
પીડાદાયક સ્ાયુના ખેાંચાણ અને શ્ાસ લેવામાાં 

અથવા ગળવામાાં મુશકેલી 

પરટ્ુસસસ (સસણી) અત્ાંિ ઉધરસ આવવી અને શ્ાસ લેવામાાં ખાવામાાં 
અને પીવામાાં મુશકેલી 

 ્લુ X ્લુ નાક, ગળા અને ફેફસાનો ચેપ

 હેપA X હેપટાઇટીસA યકૃિ વ્યાતધનો પ્કાર

 હેપB X હેપટાઇટટસ બી યકૃિ વ્યાતધનો પ્કાર

 Hib X ટહમોદફલસ ઇન્ લુએન્ા ટાઇપ 
બી

મગજ અને કરોડરજજુની આસપાસ રહેલ કોરમાાં 
ચેપ

 એચપીવી X
સવાશાઇકલ (ગભાશાશયના મુખનુાં) 

કૅનસર સ્તીના કેનસરનો પ્કાર

ગુપાાંગોના મસા જાતિય સાંબાંધ બાાંધવાથી પ્સારણ થાય િેવો રોગ

 આઇપીવી X પોમલઓ શરીર ટહલચાલ ન કરી શકે અને કેટલીક વખિ 
શ્ાસ પણ નહી ાં લઈ શકાય

 એમસીવી4 X મગજ અને કરોડરજજુની 
આસપાસ રહેલ કોરમાાં મેતનનજાેકોકસનો ચેપ

 એમએમઆર X

ઓરી િાવ, ચકામા, ગળિુાં નાક અને ઉધરસ

મમ્પસ (ગાલપચોળા) િાવ, માથાનો દુખાવો, અને મોાંના િે ભાગમાાં સોજા 
જ્ાાં થૂાંક ઉતપન્ન થિુાં હોય

રુબેલા િાવ, ગ્ાંમથઓના સોજા, અને ચકામા 

 પીસીવી X ફેફસામાાં નયુમોકોકસનો ચેપ

 RV X રોટાવાયરાસ િાવ, ઊલટી અને ્ાડા

 વૅરરસેલા અછબડા આખા શરીર પર ખાંજવાળયુતિ ચકામા (રૅશ)

 ્ોસટર X ખુજલી (સશાંગલસ) પીડાદાયક ચકામા (રૅશ)

નનરોગી રહેવા માટે રસીના ટીકા લો
તમારા ડૉકટર પાસે ચેક અપ માટે જાવ અને કોઇ નવા ટીકાની જરૂર હોર તો લઈ લેશો.

નીચે તનશાન કરેલ ટીકાની આ માટે આવશયકિા છે: _________________________________________   ______________________
 (નામ) (વય)
િમારી આગામી મુલાકાિ આ પ્માણે છે: ______________   __________________  (સવારના / સાાંજના) _____________________  
 (િારીખ) (સમય) (જનમની િારીખ)

* બાળકો ઉાં મર 0 થી 18

પોતાને અને પોતાના પ્ીરજનોને સ્વસ્થ રાખો.  તમારા રસીના શૉટ લો.


