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COVID-19 ની રસીકરણની માહિતી

COVID-19 ની મફત રસી લાયક 
કેલગરીયન માટે િવે ઉપલબ્ધ છે.
રસી માટે પ્રશ્નો હનોવા વાજબી છે. તમારા ડનોકટર અથવા 
ભરનોસામદં સતૂ્નો જેવા ંકે હલેથ કેનડેા અન ેઅલબટાટા 
હલેથ સરવવિસ(AHS) પાસેથી હકીકતનો મળેવનો. રસીના 
લાભનો રવષે વધ ુમાહહતી મળેવવા Canada.ca/vaccines 
પર જાઓ.
જે લનોકનો ગભંીર બીમારી થવાનનો જનોખમ હનોય તેવા ંલનોકનોને પ્રાતં 
પહલેા ંરસી આપશે. જનો તમને પહલેાથંી અસ્તતવમા ંહનોય તેવી 
સ્થરત હનોય તનો તમારા ડનોકટર અથવા ફામાટારસ્ટ સાથે વાત કરનો.

લાયક બનતાનંી સાથે જ શક્ય તેટલી જલદીથી રસી લનો. તમે ક્યારે 
લાયક બનશનો તે alberta.ca/vaccine ઉપર શનોધનો. ચનોક્કસ સમય 
મયાટાદા રસીની ઉપલબ્ધ ઉપર આધાહરત છે.

તમારે શા માટે રસી મકુાવવી જોઈએ ?
રસી એન્ટબનોડીસ બનાવીને બીમારી સામે રક્ષણ આપવા અને 
લડવા માટે આપણી રનોગપ્રરતકારક ક્ષમતાને વધ ૂમજબતૂ 
બનાવવામા ંમદદ કરે છે. COVID-19 નવનો વાઇરસ હનોવાથી કનોઇની 
પાસે કુદરતી રનોગપ્રરતકારક ક્ષમતા નથી. સકં્રરમત થવા કરતા ં
રનોગપ્રરતકારકતા ંમેળવવી વધારે સલામત અને અસરકારક છે. 

રસી મેળવવી એ ્વવૈબ્છક છે પરંત ુરસી લેવાથી આપણે પનોતાને 
અને અ્ય લનોકનોને સરુક્ક્ષત રાખે છે અને સરુનરચિત કરે છે કે આપણે 
વહલેી તકે પાછા સામા્ય જીવન પર આવી શકીએ. તે તમને 
સકં્રરમત થવાથી રનોકે છે અને જનો તમે સકં્રરમત થાવ તનો ગભંીર રીતે 
બીમાર થવાથી બચાવવામા ંમદદ કરી શકે છે.

 કોણ રસી લઈ શકે છે?
લાયક હનોય તેવા ંદરેક આલબેટટાને રસી લેવી જનોઈએ. જનો તમે 
COVID-19 થી સાજાં થયેલ હનોવ તનો પણ રનોગપ્રરતકારક ક્ષમતા 
વધારવા રસી લેવી જનોઈએ.

જનો તમારી પાસે અલબટાટા હલેથ કેર કાડટા ન હનોય તનો પણ, તમે 
રસી લઈ શકનો છનો. તમારી એપનોઇ્ટમે્ટ મેળવવા 811 ઉપર 
ફનોન કરનો.

રસી મકૂવવા માટે તમે કેનેડીયન રસટીઝન હનોવા ંજરૂરી નથી, 
ફકત ઓળખપત્ જનોઈશે. મા્ય ઓળખપત્નોની યાદી માટે 
alberta.ca/vaccine ની મલુાકાત લનો. 

  તમારા દ્ારા રસી લી્ધા પછી શુ ંથશે?
જયા ંસધુી મનોટાભાગના ંઆલબટટાન રસી દ્ારા સરુક્ક્ષત ન થાય તયા ં
સધુી આપણે પબ્લક હલેથની દરેક માગટાદરશવિકા અનસુરવી જનોઈશે:
• મા્ક પહરેવુ;ં
• 2 મીટર દૂર રહવે ુ;ં
• તમારા હાથ ધનોવા; અને
• અ્વ્થ હનોવ તયારે ઘરે રહવે ુ.ં 
જયારે તમે તમારા રસીના ંબીજા ડનોઝ માટે લાયક બનશનો તયારે 
AHS તમને જાણ કરશે.

  સિાય
• જનો તમને લક્ષણનો હનોય તનો અવશયપણે ઘરે રહનો અને ટે્ટ 

કરાવનો. તમારનો ટે્ટ ઓનલાઇન નોંધાવા alberta.ca/COVID19 
ની મલુાકાત લનો અથવા 811 ને ફનોન કરનો.

• જનો તમે કામ કરવા માટે અસક્ષમ હનોવ કારણ કે તમે બીમાર 
છનો, અલગ રહવે ુ ંજરૂરી છે અથવા અલગ રહતેા કનોઇની સભંાળ 
લનો છનો તનો તમને નાણાકીય સહાય મળી શકે છે. વધ ુમાહહતી 
માટે 811 ઉપર ફનોન કરનો

• જનો તમારે COVID-19 ના કારણે અલગ થવુ ંજનોઈએ પરંત ુ
તમારા પનોતાના મકાનમા ંતે ન કરી શકનો તનો મફત હનોટેલ રૂમ 
અને નાણાકીય સહાય ઉપલ્ધ છે. વધ ુમાહહતી માટે 211 પર 
કનોલ કરનો. 

  સિાયની જરૂર છે?
તમે ક્યારે લાયક થશનો તે જાણવા અને એપનોઇ્ટમે્ટ મેળવવા 
811 ઉપર ફનોન કરનો. 240 ભાષાઓમા ંસેવા ઉપલ્ધ છે. તમારી 
ઘરની ભાષામા ંCOVID-19 અંગે સહાય મેળવવા 1-833-217-6614 
ઉપર ફનોન કરનો. 

  સવારીની જરૂર છે?
તમારી રસીની એપનોઇ્ટમે્ટ પર જવા અને આવવા માટે 
સવારી શનોધવામા ંમદદ માટે 211 ઉપર ફનોન કરનો 


