
પ્રાપ્તકતાા અને સભંાળ રાખનારાઓ માટે ફેક્ટશીટ 

18 વર્ા અને તેનાથી વધ ુપખુ્ત વ્યક્ક્તઓમા ંકોરોનાવાયરસ રોગચાળો 2019 (COVID-19) ને 
રોકવા માટે આધનુનક કોનવડ -19 રસીના કટોકટીના ઉપયોગ માટે અનિકૃનત (EUA) 

SARS-CoV-2 દ્વારા થતા કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (COVID-19) ને રોકવા માટે તમને Moderna 

COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) આપવામાાં આવી રહી છે. આ ફેક્ટશીટમાાં મોડનાા COVID-

19 રસીના જોખમો અને ફાયદાઓ સમજવામાાં મદદ માટેની માહહતી આપવામાાં આવી છે, જે કદાચ તમ ે
પ્રાપ્ત કરી શકો છો કારણ કે હાલમાાં કોવવડ -19 નો રોગચાળો છે.  

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) એક રસી છે અને તે તમને COVID-19 થત ાં 
અટકાવી શકે છે. COVID-19 ને રોકવા માટે ય .એસ. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડવમવનસ્ટ્રેશન (FDA) માન્ય કોઈ 
રસી ઉપલબ્ધ નથી. 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) વવશનેી માહહતી માટે આ ફેક્ટશીટ વાાંચો. જો 
તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય તો રસીકરણ પ્રદાતા સાથે વાત કરો. Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા 
કોવવડ-19 રસી) લવેી અથવા નહીં તે તમારી પસાંદગી છે. 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) સ્ટ્નાય માાં 1 મહહનાની અંતરે 2-ડોઝની શ્રણેી 
તરીકે આપવામાાં આવે છે. 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) દરેકને સ રક્ષા ન પણ આપી શકે. 

આ ફેક્ટશીટ અપડેટ થઈ શકે છે. તાજેતરની ફેક્ટશીટ માટે, કૃપા કરીને નીચેની મ લાકાત લો 

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua. 

તમે આ રસી લો તે પહલેા ંતમારે શુ ંજાણવાની જરૂર છે 

COVID-19 શુ ંછે? 

COVID-19 એ SARS-CoV-2 નામના કોરોનાવાયરસથી થતો રોગ છે. આ પ્રકારના કોરોનાવાયરસ આ 
પહલેાાં જોવા મળ્યા નથી. તમે આ વાયરસ ધરાવતા અન્ય વ્યક્ક્ત સાથે સાંપકામાાં આવો ત્યારે તમન ે
COVID-19 થઈ શકે છે. તે મ ખ્યત્વે શ્વસન તાંત્રની બિમારી છે જે અન્ય અવયવોને પણ અસર કરી શકે 
છે. COVID-19 ધરાવતા લોકોમાાં ઘણાાં લક્ષણો જોવા મળ્યાાં છે, જેમાાં હળવા લક્ષણોથી લઈને ગાંભીર 
માાંદગીના લક્ષણો હોય શકે છે. વાયરસના સાંપકામાાં આવ્યા પછી 2 થી 14 હદવસ પછી આ લક્ષણો 
દેખાઈ શકે છે. આ લક્ષણોમાાં નીચે મ જિ શામેલ હોઈ શકે છે: તાવ અથવા શરદી; ઉધરસ; હાાંફ ચઢવી; 
થાક; સ્ટ્નાય  અથવા શરીરમાાં દ ખાવો; માથાનો દ ખાવો; સ્ટ્વાદ અથવા ગાંધનો અભાવ; ગળાં સ કાઈ જવ ાં; 
નાક િાંધ અથવા વહતે  ાં નાક; ઉિકા અથવા ઉલટી; ઝાડા 



Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) શુ ંછે? 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) એ એક અસ્ટ્વીકૃત રસી છે જે COVID-19 ને 
અટકાવી શકે છે. COVID-19 ને રોકવા માટે FDA દ્વારા માન્ય કોઈપણ રસી ઉપલબ્ધ નથી. 

FDA એ કટોકટીના ઉપયોગ માટે અવધકૃવત (EUA) હઠેળ 18 વર્ા અને તેથી વધ  ઉંમરના વ્યક્ક્તઓમાાં 
COVID-19 ને રોકવા માટે મોડનાા COVID-19 રસીનો કટોકટીના સમયે ઉપયોગ કરવાનો અવધકાર આપ્યો 
છે. 

EUA વવશે વધ  માહહતી મેળવવા માટે, "કટોકટીના ઉપયોગ માટે અનિકૃનત (EUA) શુ ંછે?" તે આ 
ફેક્ટશીટના અંતના વવભાગમાાં જ ઓ. 

તમારે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) લેતા પહલેા તમારા રસીકરણ પ્રદાતાને શુ ં
જાણ કરવી જોઈએ? 

તમારા રસીકરણ પ્રદાતાને તમારી િધી તિીિી પહરક્સ્ટ્થવતઓ વવશે કહો, જેમાાં આ સામેલ છે: 

• કોઈપણ એલજી છે 

• તાવ આવે છે 

• રક્તસ્રાવ વવકૃવત હોય અથવા રક્ત પાતળાં થત ાં હોય 

• ઇમ્ય નોકોમપ્રોવમસ્ટ્ડ છો અથવા એવી દવા લો છો જે તમારી રોગપ્રવતકારક શક્ક્તને અસર કરે છે 

• ગભાવતી છો અથવા ગભાવતી િનવાની યોજના ધરાવો છો 

• સ્ટ્તનપાન કરાવો છો 

• અન્ય િીજી કોઈ COVID-19 રસી લીધી છે 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) કોણે લેવી જોઈએ? 

FDA એ 18 વર્ા અને તેથી વધ  ઉંમરના વ્યક્ક્તઓમાાં મોડનાા COVID-19 રસીના કટોકટીના ઉપયોગન ે
અવધકૃતતા આપી છે. 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) કોણે ન લેવી જોઈએ? 

તમારે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) ન લેવી જોઈએ જો તમને: 

• આ રસીના પહલેાના ડોઝ પછી તીવ્ર એલજીક પ્રવતહિયા થઈ હતી 



• આ રસીના કોઈપણ ઘટકને લીધે ગાંભીર એલજીક પ્રવતહિયા થઈ હતી 

મોડનાા COVID-19 રસીમા ંક્યા ક્યા ઘટકો છે? 

મોડનાા COVID-19 રસીમાાં નીચે જણાવેલ ઘટકો સામલે છે: મેસેંજર હરિોન્ય ક્લેઇક એવસડ (MRNA), 
બલવપડ્સ (SM-102, પોબલઇવથબલન ગ્લાયકોલ [PEG] 2000 ડાયમાયરીસ્ટ્ટઇલ ગ્ગ્લસરોલ [DMG], 

કોલેસ્ટ્ટરોલ, અને 1,2-હડસ્સ્ટ્ટરોયલ-સ્ટ્ન-ગ્ગ્લસરો -3 -ફોસ્ટ્ફોચોબલન [DSPC]), રોમેટાવમન, રોમેથાવમન 
હાઇડ્રોક્લોરાઇડ, એવસહટક એવસડ, સોહડયમ એવસટેટ અને સ િોઝ. 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) કેવી રીતે આપવામા ંઆવે છે? 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) તમને સ્ટ્નાય માાં ઇન્જેક્શન તરીકે આપવામાાં 
આવશે. 

મોડનાા COVID-19 રસીના રસીકરણની શ્રેણી 1 મહહનાના અંતરે 2 ડોઝમાાં આપવામાાં આવે છે. 

જો તમન ેમોડનાા COVID-19 રસીનો એક ડોઝ પ્રાપ્ત થાય છે, તો તમારે રસીકરણ શ્રેણી પણૂા કરવા માટે 
1 મહહના પછી આ સમાન રસીનો િીજો ડોઝ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. 

શુ ંModerna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) આ પહલેા ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆવી છે? 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) એ અસ્ટ્વીકૃત રસી છે. તિીિી અજમાયશમાાં, 
આશરે 15,400 વ્યક્ક્તઓએ 18 વર્ા કે તેથી વધ  ઉંમરના લોકોને મોડનાા COVID-19 રસીનો ઓછામાાં 
ઓછો 1 ડોઝ આપવામાાં આવ્યો છે. 

મોડનાા COVID-19 રસીના ફાયદાઓ શુ ંછે? 

ચાલ  તિીિી અજમાયશમાાં, Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) એ 1 મહહનાના 
અંતરે 2 ડોઝ આપવામાાં આવે છે તો COVID-19 ન ેઅટકાવે છે એવ ાં દશાાવે છે. COVID-19 સામે રક્ષણનો 
સમયગાળો હાલમાાં અજ્ઞાત છે. 

મોડનાા COVID-19 રસીના જોખમો શુ ંછે? 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) માટે જાણવામાાં આવલેી આડઅસરોમાાં આ 
શામેલ છે: 

• ઇન્જેક્શનના સ્ટ્થળે પ્રવતહિયાઓ: ઈન્જેક્શન આપવામાાં આવ્ય ાં હોય તે હાથમાાં લવસકા ગાાંઠોમાાં દ ખાવો, 
કોમળતા અને સોજો, સોજો (કહઠનતા) અને લાલાશ. 



• સામાન્ય આડઅસર: થાક, માથાનો દ ખાવો, માાંસપેશીઓમાાં દ ખાવો, સાાંધાનો દ ખાવો, શરદી, ઉિકા અન ે
ઉલટી, અન ેતાવ. 

એવી િહ  ઓછી શક્યતા છે કે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) ગાંભીર એલજીક 
પ્રવતહિયા પેદા કરી શકે છે. કોઈપણ ગાંભીર એલજીક પ્રવતહિયા સામાન્ય રીતે મોડનાા COVID-19 રસીનો 
ડોઝ પ્રાપ્ત કયાા પછી થોડીવારથી લઈને એક કલાકની અંદર થાય છે. આ કારણોસર, તમારા રસીકરણ 
પ્રદાતા તમને રસીકરણ પછી તમારા પર દેખરેખ રાખવા માટે તમારી રસી પ્રાપ્ત કરો છો તે સ્ટ્થળે 
રોકાવા માટે કહી શકે છે. ગાંભીર એલજીક પ્રવતહિયાના બચન્હોમાાં આ શામેલ હોઈ શકે છે: 

• શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ 

• તમારા ચહરેા અને ગળામાાં સોજો 

• ઝડપી ધિકારા 

• તમારા સમગ્ર શરીરમાાં વધ  ફોલ્લીઓ 

• ચક્કર અને નિળાઇ 

આ મોડનાા COVID-19 રસીની િધી સાંભવવત આડઅસર હોઈ શકે નહીં. ગાંભીર અને અણધારી આડઅસર 
થઈ શકે છે. મોડનાા COVID-19 રસીનો હજી પણ તિીિી અજમાયશમાાં અભ્યાસ કરવામાાં આવી રહ્યો છે. 

આડઅસર થાય તો મારે શુ ંકરવુ ંજોઈએ? 

જો તમન ેકોઈ ગાંભીર એલજીક પ્રવતહિયા થઈ હોય, તો 9-1-1 પર કોલ કરો અથવા નજીકની 
હોક્સ્ટ્પટલમાાં જાઓ. 

જો તમન ેકોઈ આડઅસર હોય જે તમારા માટે બચિંતા ઊભી કરે અથવા દૂર ન થાય તો રસીકરણ પ્રદાતા 
અથવા તમારા આરોગ્યસાંભાળ પ્રદાતાને કોલ કરો. 

રસીની આડઅસરોની જાણ FDA/CDC Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ન ેકરો. 
VAERS ના ટોલ-ફ્રી નાંિર 1-800-822-7967 છે અથવા https://vaers.hhs.gov/reportevent.html પર 
ઓનલાઇન હરપોટા કરો. કૃપા કરીને હરપોટા ફોમાના #18 નાંિરના િોક્સની પ્રથમ લાઇનમાાં "Moderna 

COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) EUA" લખો. 

આ ઉપરાાંત, તમ ેModernaTX, Inc. ને 1-866-MODERNA (1-866-663-3762) પર આડઅસરોની જાણ 
કરી શકો છો. 



તમને v-safe માાં નોંધણી કરવાનો વવકલ્પ પણ આપવામાાં આવી શકે છે. v-safe એ એક નવ ાં સ્ટ્વૈગ્છછક 
સ્ટ્માટાફોન-આધાહરત ટલૂ છે અને જેઓન ેCOVID-19 રસીકરણ પછી સાંભવવત આડઅસરોને ઓળખવા 
માટે રસી આપવામાાં આવી હોય તેવા લોકોની તપાસ માટે ટેક્સ્ટ્ટ મેસેજજિંગ અને વેિ સવેક્ષણોનો 
ઉપયોગ કરે છે. v-safe એવા પ્રશ્નો પછેૂ છે જે CDC ને COVID-19 રસીઓની સલામતી માટેની દેખરેખ 
રાખવામાાં મદદ કરે છે. જો જરૂરી હોય તો v-safe િીજા ડોઝ માટે રીમાઇન્ડસા આપ ેછે અને જો 
સહભાગીઓ COVID-19 રસીકરણ િાદ આરોગ્ય પર નોંધપાત્ર અસરની જાણ કરે છે તો CDC દ્વારા 
લાઇવ ટેબલફોન ફોલો-અપ પણ પરૂી પાડે છે. તેમાાં કેવી રીતે સાઇન અપ કરવ ાં તે વવશે વધ  માહહતી 
માટે, અહી મ લાકાત લો: www.cdc.gov/vsafe. 

જો હંુ Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) ન લેવાનુ ંનક્કી કરંુ તો શુ ંથશે? 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) લેવી કે ન લેવી ત ેતમારી પસાંદગી છે. જો તમ ે
તે ન લવેાન ાં નક્કી કરો છો, તો તે તમારી માનક તિીિી સાંભાળ પર અસર કરશે નહીં. 

 

શુ ંCOVID-19 ને રોકવા માટે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) નસવાય બીજી અન્ય 
પસદંગીઓ ઉપલબ્િ છે? 

હાલમાાં, COVID-19 ન ેઅટકાવવા માટે FDA-માન્યતા પ્રાપ્ત કોઈપણ વૈકગ્લ્પક રસી ઉપલબ્ધ નથી. 
COVID-19 ને રોકવા માટેની અન્ય રસીઓ કટોકટીના ઉપયોગ માટે અવધકૃતતા હઠેળ ઉપલબ્ધ હોઈ શકે 
છે. 

શુ ંહંુ અન્ય કોઈ રસીઓ સાથે Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) પ્રાપ્ત કરી શકંુ? 

અન્ય રસીઓ સાથ ેમોડનાા COVID-19 રસીના ઉપયોગ વવશે કોઈ માહહતી ઉપલબ્ધ નથી. 

જો હંુ ગભાવતી છં અથવા સ્તનપાન કરાવુ ંછં તો? 

જો તમે સગભાા હો અથવા સ્ટ્તનપાન કરાવતા હો, તો તમારા આરોગ્ય સાંભાળ પ્રદાતા સાથે તમારા 
વવકલ્પો અંગ ેચચાા કરો. 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોનવડ-19 રસી) દ્વારા મને COVID-19 રોગ થઈ શકે? 

ના, મોડનાા COVID-19 રસીમાાં SARS-CoV-2 શામલે નથી અને તેનાથી તમને COVID-19 થઈ શકશે 
નહીં. 

 

તમારંુ રસીકરણ કાડા સાથે રાખો 



જ્યારે તમે તમારો પ્રથમ ડોઝ પ્રાપ્ત કરો છો, ત્યારે તમને મોડનાા COVID-19 રસીનો િીજો ડોઝ ક્યારે 
પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ તે િતાવવા માટે તમને રસીકરણ કાડા મળશે. પાછા આવો ત્યારે તમાર ાં કાડા સાથે 
લાવવાન ાં યાદ રાખો. 

વિારાની માહહતી 

જો તમન ેકોઈ પ્રશ્નો હોય, તો વેિસાઇટની મ લાકાત લો અથવા નીચે આપેલા ટેબલફોન નાંિર પર કોલ 
કરો. 

સૌથી તાજેતરની ફેક્ટશીટ્સ એક્સેસ કરવા માટે, કૃપા કરીને નીચે આપેલા QR કોડને સ્ટ્કેન કરો. 

Moderna COVID-19 રસી વેબસાઇટ ટેલલફોન નબંર 

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua 

 

1-866-MODERNA 

(1-866-663-3762) 

  

 

હંુ વધ ુમાહહતી કેવી રીતે મેળવી શકંુ? 

• રસીકરણ પ્રદાતાને પછૂો 

•  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html પર CDC ની મ લાકાત લો 

•  https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- regulatory-and-

policy-framework/emergency-use-authorization પર FDA ની મ લાકાત લો 

•  તમારા રાજ્ય અથવા સ્ટ્થાવનક જાહરે આરોગ્ય વવભાગનો સાંપકા કરો 

મારી રસીકરણ માહહતી ક્યા ંરેકોડા કરવામા ંઆવશે? 

રસીકરણ પ્રદાતા તમારી રસીકરણ માહહતી તમારા રાજ્ય / સ્ટ્થાવનક અવધકારક્ષેત્રની રોગપ્રવતરક્ષા 
માહહતી વસસ્ટ્ટમ (IIS) અથવા અન્ય વનય ક્ત વસસ્ટ્ટમમાાં રેકોડા કરી શકે છે. તે એ સ વનવિત કરશે કે જ્યારે 
તમે િીજા ડોઝ માટે પાછા આવશો ત્યારે તમને આ સમાન રસી પ્રાપ્ત થાય છે. IISs વવશે વધ  માહહતી 
માટે, અહી મ લાકાત લો: https://www.cdc.gov/vaccines/program/iis/about.html. 

જો ઇજા થાય તો તેની વળતરની યોજના શુ ંછે? 

કાઉન્ટરમેઝસા ઇન્જરી કમ્પેન્સેશન પ્રોગ્રામ (CICP) એ એક સાંઘીય કાયાિમ છે જે તિીિી સાંભાળ અને 
કેટલાક અન્ય ચોક્કસ ખચા માટે ચકૂવણી કરવામાાં મદદ કરી શકે છે જે લોકોને આ રસી સહહત, અમ ક 



દવાઓ અથવા રસીથી ગાંભીર રીતે ઇજા થઈ હોય. સામાન્ય રીતે, રસી મળેવવાની તારીખથી એક (1) 
વર્ાની અંદર CICP  ને દાવાની રજૂઆત કરવી આવશ્યક છે. આ પ્રોગ્રામ વવશે વધ  જાણવા માટે, 

www.hrsa.gov/cicp/ ની મ લાકાત લો અથવા 1-855-266-2427 પર કોલ કરો. 

 

કટોકટીના ઉપયોગ માટે અનિકૃનત (EUA) શુ ંછે? 

ય નાઇટેડ સ્ટ્ટેટ્સના FDA એ કટોકટીના ઉપયોગ માટે અવધકૃવત (EUA) કટોકટી વમકેવનઝમ હઠેળ 
Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) ઉપલબ્ધ કરી છે. આરોગ્ય અને માનવ સેવા 
સબચવ (HHS)  ની ઘોર્ણા દ્વારા EUA ન ેસમથાન મળ્ય ાં ટેકો છે કે COVID-19 રોગચાળા દરવમયાન 
દવાઓ અને જૈવવક ઉત્પાદનોનો કટોકટીના સમય ેન્યાવયક રીતે ઉપયોગ કરવા જેવા સાંજોગો 
અક્સ્ટ્તત્વમાાં છે. 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) એ FDA- માન્યતા અથવા માંજૂર કરેલા 
ઉત્પાદનની સમાન સમીક્ષા પણૂા કરી નથી. FDA ત્યારે EUA જાહરે કરી શકે છે જ્યારે અમ ક ચોક્કસ 
માપદાંડ પરૂા થાય છે, અને જ્યારે પરૂતા, અથવા માન્ય અને ઉપલબ્ધ વવકલ્પો નથી. આ ઉપરાાંત, FDA 

નો વનણાય એવા ઉપલબ્ધ વૈજ્ઞાવનક પ રાવાઓની સાંપણૂાતા પર આધાહરત હોય છે જે દશાાવે છે કે 
કોઈપણ ઉત્પાદન COVID-19 રોગચાળા દરવમયાન COVID-19 ન ેરોકવા માટે અસરકારક હોઈ શકે છે 
અન ેતે ઉત્પાદનના જાણીતા અને સાંભવવત ફાયદા એ ઉત્પાદનના જાણીતા અને સાંભવવત જોખમો કરતાાં 
વધ  હોય છે. COVID-19 રોગચાળા દરવમયાન આવા ઉત્પાદનનો ઉપયોગ કરવા દેવા માટે આ તમામ 
માપદાંડોન ાં પાલન કરવ ાં આવશ્યક છે. 

Moderna COVID-19 Vaccine (મોડનાા કોવવડ-19 રસી) માટેનો EUA એ આ COVID-19 EUA ઘોર્ણાના 
સમયગાળા માટે, આ ઉત્પાદનોના કટોકટી ઉપયોગને ન્યાયી ઠેરવ્યા વસવાય, અન ેતેને સમાપ્ત અથવા 
રદ કરવામાાં નહીં આવે ત્યાાં સ ધી અસરકારક છે. (ત્યારિાદ ઉત્પાદનો હવે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવશે 
નહીં). 
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