
જે લોકો રોગપ્રતિકારક શક્્તિની ઉણપ ધરાવ ેછે િેમના માટે COVID-19 રસીકરણ માટેની સદર્્ભ માગ્ભદર્શશિકા 
જ ેલોકો રોગપ્રતિકારક શક્્તિની ઉણપ ધરાવ ેછે િેઓ COVID-19 સહિિના ચેપી રોગોનો ભોગ બનિા િોય છે. જો તમ ેનીચ ેદર્્શશાવેલી છે તેમ્શંથી કોઈપણ તબીબી સ્થિતતઓ ધર્શવત્શ ંહોવ, તો તમન ેમધ્્યમ થી ગંભીર રીતે 
રોગપ્રતતક્શરક ર્સ્્તતની ઉણપવ્શળ્શ વ્યસ્્તત ગણવ્શમ્શ ંઆવ ેછે અન ેતમન ેCOVID-19 રસીન્શ એક વધ્શર્શન્શ ડોઝથી ફ્શ્યદો થઈ ર્કે છે. આમા ંએવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે જઓે:

 » ગાંઠો અથવા લોિીના કેન્સર માટેની સક્રિય કેન્સર સંબંતધિ સારવાર મેળવી રહ્ા ંિોય
 » કોઈ અંગનુ ંપ્રત્યારોપણ મેળવ્ુ ંિોય અન ેરોગપ્રતિકારક િંત્રન ેદબાવવા માટેની દવા લઈ રહ્ા ંિોવ
 » છેલ્લા 2 વર્્ષમા ંસ્ટેમ સેલ પ્રત્યારોપણ મેળવ્ુ ંિોય અથવા રોગપ્રતિકારક િંત્રન ેદબાવવા માટેની દવા લઈ રહ્ા ંિોવ
 » મધ્યમ અથવા ગંભીર રીિ ેપ્રાથતમક િબક્ાની રોગપ્રતિકારક શક્્તિની ઉણપ ધરાવિા િોવ (જમે કે DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)
 » આગળ વધી ગયેલો અથવા સારવાર લીધા વગરનો HIV ચેપ ધરાવિા િોવ
 » ઉચ્ચ-ડોઝમા ંકોટટીકોસ્સ્ટરૉઇડ્ઝ અથવા અન્ય એવી દવાઓ કે જ ેરોગપ્રતિકારક પ્રતિભાવન ેદબાવી શકે છે િેની સાથે સક્રિય સારવાર મેળવી રહ્ાં િોવ

આ સૂતચમા ંિમામ રોગપ્રતિકારક શક્્તિની ઉણપ ધરાવિી ક્થિતિનો સમાવેશ થિો નથી, વધારાના ડોઝ િમારા માટે ફાયદાકારક છે કે કેમ િ ેનક્ી કરવા માટે કૃપા કરીન ેિમારા િબીબી પ્રદાિા સાથે વાિ કરો. જો િમ ેરોગપ્રતિકારક 
શક્્તિની ઉણપ ધરાવનાર વ્યક્્તિ િોવ, િો િમ ેCOVID-19 સામ ેસુરક્ષિિ રિેવા માટે કેટલા ડોઝ મેળવવાન ેપાત્ર છો િ ેજોવા માટે નીચેનો ચાટ્ટ  િપાસો:

જો તમ ેપ્ર્શપ્ત 
કરી હો્ય... વય જૂથ પ્ાથમમક શ્ેણી શું મારે વધારાની મોનોવેલેન્્ટ ડોઝ લેવી જોઈએ? શુ ંહંુ બૂસ્્ટર મેળવી શકંુ?

Moderna 6 મહિનાથી 4 વર્્ષની 
વય

બ ેડોઝ 28 ક્દવસના અંિરે આપવામા ંઆવેલ
િા, િમારે િમારા બીજા ડોઝના 28 ક્દવસ પછી વધારાનો 

ડોઝ પ્રાપ્િ કરવો જોઈએ.
િા, 6 મહિનાથી 4 વર્્ષ સુધીના બાળકોને અપડટેેડ બાયવેલેન્ટ ડોઝ મળવો જોઈએ જ ેિેમની પ્રાથતમક શ્ેણીની સમાન બ્ાન્ડ છે.

5 વર્્ષની વય બ ેડોઝ 28 ક્દવસના અંિરે આપવામા ંઆવેલ
િા, િમારે િમારા બીજા ડોઝના 28 ક્દવસ પછી વધારાનો 

ડોઝ પ્રાપ્િ કરવો જોઈએ. 
િા, 5 વર્્ષ અને િેથી વધુ ઉંમરના લોકોએ Pfizer અથવા Moderna નો અપડટેેડ બાયવેલેન્ટ બૂસ્ટર ડોઝ મેળવવો જોઈએ.

6+ વર્્ષની વય બ ેડોઝ 28 ક્દવસના અંિરે આપવામા ંઆવેલ
િા, િમારે િમારા બીજા ડોઝના 28 ક્દવસ પછી વધારાનો 

ડોઝ પ્રાપ્િ કરવો જોઈએ. 

િા, 6 વર્્ષ અન ેિેથી વધ ુઉંમરના લોકોન ેઅદ્યિન રિેવા માટે છેલ્લા ડોઝ પછી 2 મહિના બાદ અપડટે કરાયેલ બેવડા Pfizer અથવા 
Moderna mRNA બૂસ્ટર ડોઝની ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે. 

એવા 18 વર્્ષ અન ેિેથી વધ ુઉંમરના લોકો કે જઓેએ અગાઉનો બૂસ્ટર મેળવ્યો નથી િેઓ પણ જો િેઓ અપડટે કરેલ mRNA બૂસ્ટર 
પ્રાપ્િ કરી શકિા નથી અથવા પ્રાપ્િ કરશ ેનિીં િો િેઓ િેમની પ્રાથતમક શ્ેણી પૂણ્ષ કયા્ષના 6 મહિના પછી Novavax બૂસ્ટર પ્રાપ્િ 

કરવાનુ ંપસંદ કરી શકે છે.

Pfizer 6 મહિનાથી  
4 વર્્ષની વય

ત્રણ ડોઝ: પ્રથમ બ ેડોઝ 21 ક્દવસના અંિરે 
આપવામાં આવલે; ત્રીજો ડોઝ 8 અઠવાક્ડયા પછી.

આ સમય ેકોઈ વધારાનો પ્રાથતમક ડોઝ નથી.
ના, 6 મહિનાથી 4 વર્્ષ સુધીની વયના લોકો માટે અપડટેેડ બાયવેલેન્ટ ડોઝ અતધકૃિ નથી કે જમેણે આ સમયે પિેલાથી જ Pfizer 

પ્રાથતમક શ્ેણી પૂણ્ષ કરી છે.

5 વર્્ષની વય બ ેડોઝ 21 ક્દવસના અંિરે આપવામા ંઆવેલ
િા, િમારે િમારા બીજા ડોઝના 28 ક્દવસ પછી વધારાનો 

ડોઝ પ્રાપ્િ કરવો જોઈએ. 
િા, Pfizer લેનાર 5 વર્્ષના બાળકો માત્ર અપડટેેડ Pfizer બાયવેલેન્ટ બૂસ્ટર લઇ શકે છે.

6+ વર્્ષની વય બ ેડોઝ 21 ક્દવસના અંિરે આપવામા ંઆવેલ
િા, િમારે િમારા બીજા ડોઝના 28 ક્દવસ પછી વધારાનો 

ડોઝ પ્રાપ્િ કરવો જોઈએ.

િા, 6 વર્્ષ અન ેિેથી વધ ુઉંમરના લોકોન ેઅદ્યિન રિેવા માટે છેલ્લા ડોઝ પછી 2 મહિના બાદ અપડટે કરાયેલ બેવડા Pfizer અથવા 
Moderna mRNA બૂસ્ટર ડોઝની ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે. 

એવા 18 વર્્ષ અન ેિેથી વધ ુઉંમરના લોકો કે જઓેએ અગાઉનો બૂસ્ટર મેળવ્યો નથી િેઓ પણ જો િેમનો અપડટેે કરેલ mRNA 
બૂસ્ટર પ્રાપ્િ કરી શકિા નથી અથવા પ્રાપ્િ કરશ ેનિીં િો િેઓ િેમની પ્રાથતમક શ્ેણી પૂણ્ષ કયા્ષના 6 મહિના પછી Novavax બૂસ્ટર 

પ્રાપ્િ કરવાનુ ંપસંદ કરી શકે છે.

Johnson & 
Johnson

18+ વર્્ષની વય એક ડોઝ
િા, િમારે J&J ના 1લા ડોઝના 28 ક્દવસ પછી mRNA 

રસીનો વધારાનો ડોઝ લેવો જોઈએ.

િા, અદ્યિન રિેવા માટે છેલ્લા ડોઝના 2 મહિના પછી અપડટે કરાયેલ બેવડા Pfizer અથવા Moderna mRNA બૂસ્ટર ડોઝની 
ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.

એવા 18 વર્્ષ અન ેિેથી વધ ુઉંમરના લોકો કે જઓેએ અગાઉનો બૂસ્ટર મેળવ્યો નથી િેઓ પણ જો િેઓ અપડટે કરેલ mRNA બૂસ્ટર 
પ્રાપ્િ કરી શકિા નથી અથવા પ્રાપ્િ કરશ ેનિીં િો િેઓ િેમની પ્રાથતમક શ્ેણી પૂણ્ષ કયા્ષના 6 મહિના પછી Novavax બૂસ્ટર પ્રાપ્િ 

કરવાનુ ંપસંદ કરી શકે છે.

Novavax

12+ વર્્ષની વય બ ેડોઝ, 21 ક્દવસના અંિરે આપવામા ંઆવેલ આ સમય ેકોઈ વધારાનો પ્રાથતમક ડોઝ નથી.

િા, 12 વર્્ષ અન ેિેથી વધ ુઉંમરના લોકોન ેઅદ્યિન રિેવા માટે છેલ્લા ડોઝના 2 મહિના પછી અપડટે કરાયેલ બેવડા Pfizer અથવા 
Moderna mRNA બૂસ્ટર ડોઝની ભલામણ કરવામા ંઆવ ેછે. 

એવા 18 વર્્ષ અન ેિેથી વધ ુઉંમરના લોકો કે જમેણ ેઅગાઉનો બૂસ્ટર મેળવ્યો નથી િેઓ પણ જો િેઓ અપડટે કરાયેલ mRNA 
બૂસ્ટર પ્રાપ્િ કરી શકિા નથી અથવા પ્રાપ્િ કરશ ેનિીં િો િેઓ િેમની પ્રાથતમક શ્ેણી પૂણ્ષ કયા્ષના 6 મહિના પછી Novavax બૂસ્ટર 

પ્રાપ્િ કરવાનુ ંપસંદ કરી શકે છે.



વારંવાર પૂછાતા ંપ્રશ્નો

રસીના વધારાના ડનોઝ અન ેરસીના બસૂ્્ટર ડનોઝ વચ્્ચ ેશુ ંતફાવત છે?

વધારાના ડોઝ કેટલાક દદટીઓ માટે છે (ઉપરનું કોષ્ટક જુઓ) જેમણે પ્રાથતમક રસીની શ્ેણી પૂણ્ષ કરી છે પરંતુ 
િેમની પાસે પૂરિી મજબૂિ રોગપ્રતિકારક પ્રતિક્રિયા નથી.

પ્રારંસ્ભક રસીની શ્ેણી સમય જિાં ષિીણ થયા પછી રષિણ અને/અથવા રોગપ્રતિકારક શક્ ્તિને વધારવા અથવા 
પુનઃથિાતપિ કરવા માટે બૂસ્ટર ડોઝ આપવામાં આવે છે.

તમન ેકઈ અંતર્્ગત તબીબી સ્ થિતતઓ COVID-19 માથંી ર્ભંીર બીમારી થવાના ઉચ્્ચતર જનોખમમા ંમકેૂ છે?

નીચ ેજ ેસૂતચ આપેલી છે િેવી પક્રક્ થિતિઓ ધરાવિા કોઈપણ વયના લોકો COVID-19 માંથી ગંભીર રીિે 
બીમાર થવાની વધ ુસંભાવના ધરાવ ેછે.

ખાસ કરીને, જો િમારી ઉંમર વધ ુિોય અથવા આ સતૂચમા ંદશા્ષવલેી ક્ થિતિઓ સહિિ બિુતવધ અથવા ગભંીર 
સ્વાસ્થય સબંંત ધિ ક્ થિતિઓ ધરાવિા િોવ, િો COVID-19 રસીઓ (પ્રારંસ્ભક ડોઝ અન ેબૂસ્ટસ્ષ) અન ે
COVID-19 માટેના અન્ય હનવારક પગલા ંમિત્વપણૂ્ષ છે. આ સતૂચમા ંએવી બધી જ સભંતવિ પક્રક્ થિતિઓનો 
સમાવેશ થિો નથી કે જ ેિમન ેCOVID-19 માથંી ગભંીર બીમારી થવાના ઉચ્ચિર જોખમમા ંમૂકે છે. જો િમારી પાસ ે
કોઈ એવી ક્ થિતિ િોય જ ેઅિીં શામલે નથી, િો િમારી ક્ થિતિન ેકેવી રીિ ેશ્ેષ્ઠ રીિ ેસંચાતલિ કરવી અન ેિમારી 
જાિન ેCOVID-19 થી કેવી રીિ ેસુરક્ષિિ કરવી િ ેતવશ ેિમારા આરોગ્ય સભંાળ માટેના પ્રદાિા સાથ ેવાિ કરો.
 » કેન્સર
 » દીર્્ષકાલીન ક્કડનીનો રોગ
 » દીર્્ષકાલીન યકૃિનો રોગ
 » દીર્્ષકાલીન ફેફ્સાંનો રોગ
 » તચત્તભ્ંશ અથવા અન્ય મજ્જાિંત્ર સંબંત ધિ 
ક્બમારીઓ

 » ડાયાક્બટીસ (પ્રકાર 1 અથવા 2)
 » ડાઉન ક્સન્ડ્ોમ
 » હૃદયની ક્બમારીઓ
 » HIV ચેપ
 » રોગપ્રતિકારક શક્ ્તિની ઉણપની ક્ થિતિ (નબળી 
રોગપ્રતિકારક શક્ ્તિ)

 » માનક્સક સ્વાસ્થય સંબંત ધિ ક્બમારીઓ

 » વધ ૂપડતુ ંવજન અન ેસ્ૂળિા
 » સગભા્ષવથિા
 » ક્સકલ સેલનો રોગ અથવા થેલેસેતમયા
 » ધૂમ્રપાન, િાલમા ંઅથવા પિેલાં કરિાં િોવ
 » નક્ર અંગ અથવા લોિીના સ્ટેમ સેલનુ ં
પ્રત્યારોપણ

 » સ્ટ્ોક અથવા સેરેબ્ોવેસ્ક્ુલર રોગ, જ ેમગજમા ં
લોિીના પ્રવાિન ેઅસર કરે છે

 » માદક પદાથ્ષના ઉપયોગ સંબંત ધિ તવકૃતિઓ
 » ષિય રોગ

અપડે્ટ કરેલ/બાયવલેેન્્ટ બસૂ્્ટર શુ ંછે?

અપડેટ કરેલ/બાયવેલેન્ટ COVID-19 બૂસ્ટર એ એક એવી રસીની ફોર્્મુ્ષલા છે જ ેબંન ેમૂળ કોરોના વાયરસની 
િાણ સામ ેરોગપ્રતિકારક શક્ ્તિન ેિો વધારે જ છે ઉપરાંિ િે િેના નવા પ્રકારો સામ ેપણ રષિણ આપ ેછે જ ે
મોટાભાગના િાલના કેસ માટે જવાબદાર છે. અપડેટ કરેલાં બૂસ્ટરનો િેત ુવાયરસ સામે શ્ેષ્ઠ સુરષિા પ્રદાન 
કરવાનો અન ેસમય જિાં રસીની અસરકારકિામા ંજ ેર્ટાડો થાય છે િ ેવાિનો ઉકેલ પૂરો પાડવાનો છે.

શુ ંમધ્યમ અથવા ર્ભંીર રીત ેરનોર્પ્રતતકારક શસ્ ્તતની ઉણપ ધરાવતા ંલનોકનોને આ ડનોઝ મેળવવા મા્ેટ ડૉ્ત્ટરની 
નોંધ/તપ્રસ્ ક્રિપ્શન અથવા અન્ય કનોઈ દક્તાવજેનોની જરૂર પડશ?ે

ના, વ્યક્ ્તિઓ પોિાની જાિ ેિેન ેઓળખી શકે છે અન ેજ્ા ંપણ રસીઓ ઓફર કરવામા ંઆવ ેછે ત્યા ંિમામ ડોઝ 
મળેવી શકે છે. આ વસ્િીન ેિેની પિોંચ મેળવવામાં વધારાના અવરોધો નડિા ંનથી િેની ખાિરી કરવામા ંમદદ કરશે. 
જો રોગપ્રતિકારક શક્ ્તિની ઉણપ ધરાવિા ંવ્યક્ ્તિઓન ેિમેની ચોક્સ િબીબી ક્ થિતિ તવશ ેપ્રશ્ો િોય, િો િેઓ 
િમેના આરોગ્ય સભંાળ માટેના પ્રદાિા સાથ ેવધારાનો ડોઝ લવેો યોગ્ય છે કે કેમ િ ેઅંગ ેચચા્ષ કરી શકે છે.

જનો મન ેએક COVID-19 રસી મળે, તનો પણ શુ ંમારે હજુ અન્ય સાવ્ચેતીઓ રાખવાની જરૂર છે?

િા, જો િમને રસી આપી દીધેલી િોય, િો પણ િમારે કેટલીક સાવ્ષજહનક ઇન્ડોર ગોઠવણોમાં માસ્ક પિેરવાની 
જરૂર પડી શકે છે. અમારા મ્શસ્ક અને ફેસ કવરરંગ FAQ પેજ (અંગ્ેજી માં) પર વધ ુમાહિિી મેળવો અમ ેિમને 
વારંવાર િમારા િાથ ધોવાની, 6 ફ ટૂ (2 મીટર) દૂર રિેવાની અન ેમેળાવડાન ેમયા્ષક્દિ કરવાની પણ ભલામણ 
કરીએ છીએ.

COVID-19 રસીઓ સારી રીિે કામ કરે છે, પરંત ુિ ે100% અસરકારક નથી. કેટલાક લોકોન ેરસી આપવામા ં
આવી િોય િો પણ િેઓ કદાચ COVID-19 મેળવી શકે છે. વધુ ફેલાઈ શકે િેવા ંપ્રકારોના વધવા સાથે, એ 
મિત્વનું છે કે બધા લોકો વાયરસના ફેલાવાને ર્ટાડવા માટે માસ્ક પિેરવા જવેી સાવચેિીઓ રાખે.

વધુ પ્રશ્નો છે? મુલ્શક્શત લો: doh.wa.gov/covidbooster
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