કોવિડ- 19 (COVID-19) િેકસીન એસ્ટ્રાઝેનેકના (AstraZeneca) ઉપયોગ વિષે બાાંયધરી કે રીઅશુરન્સ
ધ મેડિસીન્સ એન્િ હેલ્થકેર પ્રોિકટસ રે ગ્યુલેટડર એજન્ન્સ

(the Medicines and Healthcare products

Regulatory Agency), (MHRA) ય ૂકેમ ાં (UK), દવ ઓ, ટ્ર ન્સફય ૂઝન મ ટેન મેડિકલ સ ધનો અને લોહીન ઘટકો
મ ટે, કે જેમ ાં આવ આ પ્રોગ્ર મન ભ ગરૂપે વેકસીન્સ ઓફર કરવ મ ાં આવે છે તેન ુ ાં નનયાંત્રણ કરે છે .
એસ્ટ્ટ્ર ઝેનેક કોનવિ

-19 (AstraZeneca) (COVID-19) નવષેની કોઈ પણ ડફકર- ચ િંત ન સપોટટ મ ટે MHRA એ

બ બતે સ્ટ્પષ્ટ છે કે કોઈ પુર વો નથી
જય રે લોકોને તેઓન કોનવિ
જોઈએ.

-19 (COVID-19) વેકસીન લેવ મ ટે એપોઈન્ટમેન્ટસ મળે ત્ય રે તેઓએ જવ નુ ાં

લુ ર ખવુાં

MHRA વેકસીનની સેઈફડટ કે સલ મતી મ ટેન નેત ૃત્વ ધર વન ર િો ડફલ બ્ર યન (Dr Phil Bryan), જણ વે છે ેઃ
અમે આવ ડરપોટટ સની બ રીક ઈપ ૂવટક સમીક્ષ કરીએ છીએ પણ મળી રહેતો પુર વો એવુ સ ૂ વતુાં નથી કે વેકસીન કોઈ ક રણ
હોય.
બ્લિ કલોટ કે લોહી ગાંઠ ઈ જવ નુ ાં કુ દરતીરીતે થતુ હોય છે અને તે કાંઈ અસ ધ રણ કે અસ મન્ય હોત ુ નથી. સમગ્ર ય ૂકેમ ાં

(UK) કોનવિ-19 એસ્ટ્ટ્ર ઝેન્ક (COVID-19) (AstraZeneca) વેકસીનન 11 નમલ્યન િોસીસ આપવ મ ાં આવેલ છે , અને
વેકસીન લીધ પછી બ્લિ કલોટની સાંખ્ય નો ડરપોટટ , જે કુ દરતીરીતે થયેલ કરત ાં વેકસીન લીધેલ વસ્ટ્તીન પ્રમ ણની સાંખ્ય મ ાં
વધ રે નથી.
અમે કોનવિ

-19 (COVID-19) વેકસીનની વૈનિક સલ મતીન અનુભવો સમજત આતાંરર ષ્ર્ટીય સમોવડિય કે જોડિય ઓ

(ક ઉન્ટરપ ટટ ) સ થે આવી સલ મતીન િેટ કે મ ડહતી અને ડરપોટટ સ જલદીથી શેર કરવ ગ ઢરીતે ક યટ કરી રહય છીએ.
જય રે લોકોને કહેવ મ ાં આવે ત્ય રે તે મ ૂજબ તેઓએ કોનવિ

-19 (COVID-19) વેકસીન લેવ હજી પણ જવુાં જોઈએ.

કોહોર્ટ સ (Cohorts) – સાથે જોડાયેલી વ્યક્તિઓ
હ લમ ાં
કરે છે .

NHS જે લોકોને કોરોન વ ઈરસનો સૌથી વધ રે ભય હોય તેવ લોકોને કોનવિ-19 (COVID-19) વેકસીન ઓફર

તે આપવ મ ાં આવી રહેલ છે ેઃ

•

50 વષટની ઉંમરન અને તેન થી મોટી ઉંમરન ઓને

•

જે લોકોને કોરોન વ ઈરસને ઊ ો કે વધ રે જોખમ- ભય હોય (જેઓ ક્લલનનકલીરીતે અત્યાંત વલ્નરે બલ હોય)

•

જે લોકોને કોરોન વ ઈરસનો મધ્યમસરનો ભય હોય (જેઓ ક્લલનનકલી વલ્નરે બલ હોય)

•

જે લોકોને લનીંગ ડિસચબચલડટ (શૈક્ષચણક અક્ષમત ) હોય અને જેઓ જીપી લનીંગ ડિસચબચલડટન રજજસ્ટ્ટરમ ાં હોય

•

જે લોકો કેર હોમ્સમ ાં રહેત હોય અથવ કેર હોમમ ાં નોકરી કરત હોય

•
•

યોગ્યત ધર વત હેલ્થ અને સોશ્યલ કેર વકટ રો
પગ ર કે વેતન વગરન કેરસટ

