
જો તમે પ્રાપ્ત 
કરી હતી...

તમરારે બસૂ્્ટર મળેવવો 
જોઇએ ક્ો બસૂ્્ટર મળેવવો ક્રારે બસૂ્્ટર મળેવવો જોઇએ

Moderna
6 મહિના અન ેતનેાથંી વધારે 

ઉંમરના ંલોકો

6 મહિના – 4 વર્્ષનાં બાળકોએ અપડેટેડ બાયવલેને્્ટ ડોઝ લવેો જોઈએ જેની બ્ાન્ડ તેમની પ્ાથમ મક સ િરીઝ િમાન િોવી જોઈએ તેઓનો છેલ્લો ડોઝ (પ્ાથમ મક શ્ણેી અથવા એકમવધ બસૂ્્ટર)  
પણૂ્ણ કયા્ણ બાદ ઓછામાં ઓછા 2 મહિના બાદ5 વર્્ષ અને તથેી વધ ુઉંમરના લોકોએ Pfizer અથવા Moderna નો અપડ્ેટડે બાયવલેને્્ટ બસૂ્્ટર ડોઝ મેળવવો જોઈએ

18 વર્્ષ અને વધારે ઉંમરનાં લોકો જેઓએ અગાઉનો બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કયયો ન િોય તેઓ પણ Novavax બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરવાનું પિંદ 
કરી શકે છે જો તેઓ અપડ્ેટ કરાયલે mRNA બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરી શકતા નથી અથવા પ્ાપ્ત કરશે નિીં.

પ્ાથમ મક શ્ણેી બાદ ઓછામાં ઓછા 6 મહિના બાદ

Pfizer

5 વર્્ણ અન ેતનેાથંી વધારે 
ઉંમરના ંલોકો

5 વર્્ષનાં બાળકો જેમણ ેPfizer લીધલે છે તેઓ માત્ર અપડ્ેટડે Pfizer બાયવલેને્્ટ બસૂ્્ટર જ લઈ શકે છે
તેઓનો છેલ્લો ડોઝ (પ્ાથમ મક શ્ણેી અથવા એકમવધ બસૂ્્ટર) પણૂ્ણ 

કયા્ણ બાદ ઓછામાં ઓછા 2 મહિના બાદ6 વર્્ષ અને તથેી વધ ુઉંમરના લોકોએ તેમની પ્ાથમ મક શ્ણેીને ધ્યાનમાં લીધા મવના અપડ્ેટડે બાયવલેને્્ટ Moderna અથવા 
Pfizer બસૂ્્ટર મળેવવુ ંજોઈએ

18 વર્્ષ અને વધારે ઉંમરનાં લોકો જેઓએ અગાઉનો બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કયયો ન િોય તેઓ પણ Novavax બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરવાનું પિંદ 
કરી શકે છે જો તેઓ અપડ્ેટ કરાયલે mRNA બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરી શકતા નથી અથવા પ્ાપ્ત કરશે નિીં.

પ્ાથમ મક શ્ણેી બાદ ઓછામાં ઓછા 6 મહિના બાદ

Johnson & 
Johnson 18 વર્્ણ અન ેતનેાથંી વધારે 

ઉંમરના ંલોકો

18 વર્્ષ અને વધારે ઉંમરનાં લોકોએ અપડ્ેટ કરાયલે બવેડો Pfizer અથવા Moderna બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરવો જોઇએ
તેઓનો છેલ્લો ડોઝ (પ્ાથમ મક શ્ણેી અથવા એકમવધ બસૂ્્ટર)  

પણૂ્ણ કયા્ણ બાદ ઓછામાં ઓછા 2 મહિના બાદ

18 વર્્ષ અને વધારે ઉંમરનાં લોકો જેઓએ અગાઉનો બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કયયો ન િોય તેઓ પણ Novavax બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરવાનું પિંદ 
કરી શકે છે જો તેઓ અપડ્ેટ કરાયલે mRNA બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરી શકતા નથી અથવા પ્ાપ્ત કરશે નિીં.

પ્ાથમ મક શ્ણેી બાદ ઓછામાં ઓછા 6 મહિના બાદ

Novavax
12 વર્્ણ અન ેતનેાથંી વધારે 

ઉંમરના ંલોકો

12 વર્્ષ અને વધારે ઉંમરનાં લોકોએ અપડ્ેટ કરાયલે બવેડો Pfizer અથવા Moderna બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરવો જોઇએ
તેઓનો પ્ાથમ મક શ્ણેી પણૂ્ણ કયા્ણ બાદ ઓછામાં ઓછા 2 મહિના 

બાદ

18 વર્્ષ અને વધારે ઉંમરનાં લોકો જેઓએ અગાઉનો બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કયયો ન િોય તેઓ પણ Novavax બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરવાનું પિંદ 
કરી શકે છે જો તેઓ અપડ્ેટ કરાયલે mRNA બસૂ્્ટર પ્ાપ્ત કરી શકતા નથી અથવા પ્ાપ્ત કરશે નિીં.

પ્ાથમ મક શ્ણેી બાદ ઓછામાં ઓછા 6 મહિના બાદ

જો તમે સરાધરારણ કે તીવ્ર રીતે રોગપ્તતકરારતરાની ઉણપ ધરરાવતરા હોવ તો મરાગ્ગદર્ ્શશિકરાઓમરાં ફરક રહે્શ.ે

તમામ વય જૂથ માટે COVID-19 રસીના ંબસૂ્ટર ડોઝની સદંર્્ભ માર્્ભદર્ ્શશિકા

COVID-19 થી ગભં િર બિમારી, હોસ્ ્પપ્ટલમરાં િરતી અને મતૃ્્યયુથી પણ તમરારુું પોતરાનયું અને અન્્ય લોકોનયું રક્ષણ કરવરા તમે કે તમરારરા 
િરાળકો COVID-19 રસીની પ્રાથતમક શ્ણેીઓથી રસીકરણ મળેવ્યું હતયુ.ં અભ્્યરાસો દ્શરા્ગવે છે કે COVID-19 રસીઓ અસરકરારક રહે છે, 
તે સરાથ ેસમ્ય જતરા તઓેમરાં રક્ષણનો ઘ્ટરાડો સકંળરા્યલેો હો્ય છે.

હવ,ે આ રક્ષણ ચરાલયું રરાખવરા મરા્ેટ બસૂ્્ટર મળેવવો સૌથી અસરકરારક મરાગ્ગ રહ્ો છે. 
તમે કે તમરારુું િરાળક COVID-19 રસીનરાં બસૂ્્ટર મરા્ેટ પરાત્રતરા ધરરાવો છો કે નહીં તે જોવરા મરા્ેટ નીચનેો ચરા્ટ્ટ  ચકરાસો.*

*�તાજેતરમાં SARS-CoV-2 ચપે�લાગ્યો�િતો�તવેા�લોકો લક્ષણોની શરૂઆતથી કે પોહિટટવ તપાસ (જો ચપે લક્ષણો વગરનો િતો) આવ્્યાથી 3 મહિના સધુી તઓેનાં COVID-19 પ્ાથહમક અથવા બસૂ્ટર ડોિન ેહવલબં બત કરવાનું હવચારી શકે છે. અભ્્યરાસો દ્શરા્ગવે છે કે 
(અગં્જેી�મા)ં ચપે�અને�રિીકરણ�વચ્ચે�વધારે�િમય�રિીકરણ�િામે�વધારે�રોગપ્મતકારકતાનાં�પ્મતભાવમાં�પરરણમી�શકે�છે. આ ઉપરાતં, ચપે�બાદનાં�અઠવાડીયાઓ�છી�મહિનાઓમાં�ફરીથી�ચપે�લાગવાનું�ઓછંુ �જોખમ�હનિાળવામાં�આવ્્યું�છે. વ્યક્ ્તતગત�પરરબળો�જેવા�કે�COVID-19 
ગભં િર રોગ (અગં્જેી�મા)ં , COVID-19 સરામયુદરાત ્યક ્પતર (અગં્જેી�મા)ં , અથવા પ્ભાવક SARSCoV-2 સ્ટ્ઇેનની�લાક્ષણ ણકતાઓને�ચપે�બાદ�બસૂ્્ટર�ડોઝ�મળેવવામાં�મવલબં�કરવો�કે�નિીં�તનેું�હનધા્ણરણ�કરતી�વખતે�લક્ષયમાં�લવેા�જોઇએ.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2785919
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/community-levels.html


વધારે પ્રશ્ો? મયુલરાકરાત લો: doh.wa.gov/covidbooster (અંગ્જેી મરા)ં

COVID-19 રસીનાં બૂસ્ટર ડોઝનાં વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્ો

અપડેટ કરાયેલ/બવેડો બસૂ્ટર શુ ંછે?
અપડ્ેટ કરાયલે/બવેડો COVID-19 બસૂ્્ટર એ એક રિીની એવી ફોર્્યુ્ણલા છે જે બન્ ેમૂળ કોરોનાવાયરિ 
સ્ટ્ઇેન િામે રોગપ્મતકારકતા ઉરદિપ્ત કરે છે અન ેવત્ણમાનમા ંમો્ટાભાગના ંકેિો મા્ટ ેજવાબદાર એવા નવા 
Omicron પ્કાર િામે પણ રક્ષણ આપે છે. અપડ્ેટ કરાયલે બસૂ્્ટરો વાયરિ િામે મિત્તમ રક્ષણ પ્દાન કરવા 
અન ેિમય જતા નબળી પડતી રિીની અિરકારકતાન ેઉકેલવાનો ઉદેિશ ધરાવે છે. 

બસૂ્ટર ડોઝ ્શા માટે મહત્વના ંછે?
બૂસ્્ટર ડોઝ ગંણભર રોગ િામે િતત રક્ષણ પ્દાન કરવામાં મદદ કરે છે. 5 વર્્ણ અને તેનાંથી વધારે ઉંમરની 
દરેક વ્યક્્તતએ તેઓની રિીઓ િાથે અદ્યતન રિેવા મા્ટ ેબૂસ્્ટર ડોઝ પ્ાપ્ત કરવો જોઇએ. અમુક ચોક્કિ 
વસ્તીઓ, જેમ કે િાધારણ થી મતવ્ર રોગપ્મતકારકતાની ઉણપ ધરાવતા લોકોને, રોગપ્મતકારકતા વધારવા 
મા્ટ ેવધારાનાં ડોઝની આવશ્યકતા પડી શકે છે. ્યુનાઇ્ટડે સ્્ટટે્િમાં COVID-19 નાં વધારે િંક્રમણકારી 
પ્કારો અને કેિોનાં વધવા િાથે આ ખાિ કરીને મિત્વપૂણ્ણ છે.

જો બસૂ્ટર ડોઝની જરૂર હોય તો, શુ ંતનેો અથ્ભ એવો થાય છે કે રસી કાય્ભ કરી રહી નથી?
ના. ્યએુિમા ંઆપણે ધરાવીએ છીએ તેવી વત્ણમાન COVID-19 રિીઓ ગંણભર સબમારી, િોક્સ્પ્ટલમા ં
દાખલ થવા અન ેમતૃ્્યુ ંઅ્ટકાવવામા ંપણ િારી રીતે કાય્ણ કરી રિી છે. જોકે, જાિેર આરોગ્યના ંતજજ્ો ખાિ 
કરીન ેઉચ્ચ-જોખમ ધરાવતી વસ્તીઓમા ંિળવી થી િાધારણ COVID-19 સબમારી િામે રક્ષણમા ંઘ્ટાડો 
જોઇ રહ્ા છે. અપડ્ેટ કરાયલે/બવેડા બસૂ્્ટરો રોગપ્મતકારકતા ઉરદિપ્ત કરવામા ંઅન ેકે્ટલાક નવા પ્કારો િામે 
વધારે િારંુ રક્ષણ પ્દાન કરવામા ંમદદ કરવા મા્ટ ેબનાવવામા ંઆવ્યા િતા.

બસૂ્ટર ડોઝની એપોઇન્ટમને્ટમા ંમારે શુ ંસાથે લાવવુ ંજોઇએ?
કૃપરા કરીને તમરારરા/તમરારરા િરાળકનરાં રસીકરણ કરાડ્ટન ે(અંગ્ેજી�મા)ં બૂસ્્ટર ડોઝ એપોઇન્્ટમેન્્ટમા ંિાથે લઇ 
જાઓ જેથી પ્દાતા પ્થમ પુમટિ કરી શકે કે પ્ારંણભક રિીકરણ શ્ેણી પૂણ્ણ કરવામાં આવી િતી. જો કાડ્ડ  
ખોવાઇ ગ્યું િતુ,ં તો પ્દાતા તમારા રેકોડ્ડ  જોઇ શકે છે.

વધારાનાં રસીના ંડોઝ અને બસૂ્ટર ડોઝ વચ્્ેચ શુ ંફરક છે?
વધારાનો ડોઝ એવા રોગપ્મતકારકતાની ઉણપ ધરાવતા દદદીઓ મા્ટ ેછે જેઓએ 2-ડોઝ mRNA રિીની શ્ણેી 
(Pfizer અથવા Moderna) પણૂ્ણ કરી િોય પરંતુ પૂરતો પ્બળ રોગપ્મતકારક પ્મતભાવ ધરાવતા ન િતા.

બૂસ્્ટર ડોઝ પ્ારંણભક રિીની શ્ેણી િમય જતા નબળી પડ્ા બાદ રક્ષણ અને/અથવા રોગપ્મતકારકતા 
વધારવા અથવા પુનઃસ્થાહપત કરવા મા્ટ ેઆપવામા ંઆવ ેછે.

મારા બસૂ્ટર માટે હંુ કઇ રસીની બ્ાન્ડ મળેવી ્શકંુ છંુ?
6 મહિના – 4 વર્્ણના ંબાળકોએ અપડ્ેટડે બાયવેલેન્્ટ ડોઝ મેળવવો જોઈએ જે તેમની પ્ાથમમક સિરીઝ 
િમાન બ્ાન્ડ િોવી જોઈએ. 

5 વર્્ણના ંબાળકો કે જેમણ ેPfizer પ્ાથમમક સિરીઝ પૂણ્ણ કરી િોય તેઓને માત્ર અપડ્ેટડે બાયવેલેન્્ટ 
Pfizer બૂસ્્ટર મળવુ ંજોઈએ. 

Moderna પ્ાપ્ત કરનાર 5 વર્્ણના ંબાળકો અપડ્ેટડે Moderna અથવા Pfizer બાયવેલેન્્ટ બૂસ્્ટર 
મેળવી શકે છે. 

6 વર્્ણ અને તેથી વધુ ઉંમરના બાળકો તેઓને તેમની પ્ાથમમક સિરીઝ અથવા અગાઉના બૂસ્્ટર ડોઝ મા્ટ ે
કઈ બ્ાન્ડ પ્ાપ્ત થઈ છે તે ધ્યાનમાં લીધા વગર અપડે્ટેડ Pfizer અથવા Moderna બૂસ્્ટર ડોઝ મેળવી 
શકે છે. 

18 વર્્ણ અને તેથી વધ ુઉંમરના બાળકો પણ Novavax બૂસ્્ટર પ્ાપ્ત કરવાનું પિંદ કરી શકે છે જો તેઓએ 
પ્ાથમમક સિરીઝ રિીકરણ પૂણ્ણ ક્યુું િોય પરંત ુઅગાઉ COVID-19 બૂસ્્ટર પ્ાપ્ત ક્યુું ન િોય — અને જો 
તેઓ અપડ્ેટડે mRNA બૂસ્્ટર પ્ાપ્ત કરી શકતા નથી અથવા પ્ાપ્ત કરશે નિીં.

કોઇ વ્યક્્તતન ેક્ારે અદ્યતન હોવાનુ ંર્ણવામા ંઆવ ેછે?
જો તમે COVID-19 રિીની પ્ાથમમક શ્ણેી પણૂ્ણ કરી િોય અન ેCenters for Disease Control and 
Prevention (CDC, રોગ હનયતં્રણ અન ેહનવારણ કેન્દ્ો) દ્ારા તમારા મા્ટ ેભલામણ કરેલ િૌથી તાજેતર બસૂ્્ટર 
ડોજ પ્ાપ્ત કયયો િોય તો તમે તમારી COVID-19 રિીઓ િાથ ેઅદ્યતન છો.

શુ ંફ્્લ ૂમાટેની રસી જેવી અન્ય રસીઓ સાથે બસૂ્ટર પ્રાપ્ત કરી ્શકાય છે?
િા. તમે અથવા તમારંુ બાળક અન્ય રિીઓના ંિમય પર જ COVID-19 રિી લઇ શકો છો. તમારે તમારા 
બાળકના ંઆવશ્્યક ્શરાળરાનરા ંરસીકરણો (અંગ્જેી�મા)ં કે અન્ય ભલામણ કરેલી રિીઓન ેCOVID-19 
રિીકરણથી અલગ રીતે શડુે્લ કરવાની જરૂર નથી. COVID-19 રિીની એપોઇન્્ટમેન્્ટ તમન ેઅથવા તમારા 
બાળકન ેતમામ ભલામણ કરેલી રિીઓ મેળવવા અગ્િેર કરવાની એક અન્ય તક છે.
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