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પ્રાપ્તકતાર્ઓ અને કાળ� રાખનારા માટ� ફ�ક્ટ શીટ 
 
 

ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન(રસી)ની   

વ્ય�ક્તગત ર�તે 16 વષર્ અને વ� ુ�મરના લોકોમા ં 

 કોરોનાવાઈરસ  �ડિસસ 2019 (કોિવડ-19) અટકાવવા  

ઈમ�ન્સી �ઝુ ઓથોરાઈઝેશન (ઈ�એુ) 
 
તમને સાક્સર્-સીઓવી-2ને લીધે થતા કોરોનાવાઈરસ �ડિસસ 2019 (કોિવડ-19)ને અટકાવવા ફાઈઝર-

બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન(રસી) ની ઓફર કરવામા ંઆવી રહ� છે.આ ફ�ક્ટ શીટ એવી મા�હતી ધરાવે છે 

ક� � કોિવડ-19ની અત્યારની મહામાર�ને લીધે તમને મળ� શક� તેમ છે તેવી ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 

વે�ક્સનને લગતા જોખમો અને લાભો સમજવામા ંતમને મદદ�પ બનશે. 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન એ એક વે�ક્સન (રસી) છે અને કોિવડ-19થી સકં્રિમત થતા તમને 

અટકાવી શક� છે. તે કોિવડ-19ને અટકાવવા �.ુએસ.�ડ એન્ડ ડ્રગ એડિમિનસ્ટ્ર�શન (એફડ�એ)ની માન્યતા 

ધરાવતી વે�ક્સન નથી. 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન િવશે મા�હતી મેળવવા આ ફ�ક્ટ શીટને વાચંો. જો તમને કોઈ પ્ર�ો 

હોય તો વે�ક્સનેશન (રસીકરણ) �રૂ� પાડનાર સાથે વાતચીત કરો. ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન 

લેવી તે તમાર� પસદંગી છે. 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન 3 સપ્તાહમા ં2-ડોઝની િસર�ઝ સ્ના�મુા ંઆપવાની વ્યવસ્થા ધરાવે 

છે. 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન દર�ક વ્ય�ક્ત�ુ ંરક્ષણ ન પણ કર� શક�. 
આ ફ�ક્ટ શીટ અપડ�ટ થઈ શક� છે. તા�તરની ફ�ક્ટ શીટ માટ� �ૃપા કર� www.cvdvaccine.com �ુઓ. 
 
તમે આ વે�ક્સન(રસી) લો તે અગાઉ તમાર� �ુ ં�ણ�ુ ંજ�ર� છે? 
 
કોિવડ-19 �ુ ંછે? 
કોિવડ-19 રોગ સાક્સર્–કોવ-2 નામના કોરોનાવાઈરસથી થાય છે. આ પ્રકારનો કોરોનાવાઈરસ અગાઉ જોવા 

મળ્યો નથી. વાઈરસ ધરાવતી અન્ય વ્ય�ક્તના સપંકર્મા ંઆવવાથી તમને કોિવડ-19 થઈ શક� છે. તે 

�ખુ્યત્વે �સનને લગતી બીમાર� છે,� શર�રના અન્ય �ગોને અસર કર� શક� છે. કોિવડ-19 ધરાવતા 

લોકોમા ંવ્યાપક પ્રમાણમા ંલક્ષણો જોવા મળે છે અથવા તો ન�ધાય છે, � ન�વા લક્ષણોથી લઈ ગભંીર 

માદંગી �ધુીની ર�ન્જ ધરાવે છે. વાઈરસના સપંકર્મા ંઆવ્યા બાદ આ લક્ષણો 2થી 14 �દવસમા ંદ�ખાવા 

લાગે છે. લક્ષણોમા ં: તાવ અથવા ઠંડ� લાગવી; ઉધરસ; �ાસ લેવામા ંતકલીફ પડવી; �બૂ જ થાક 

http://www.cvdvaccine.com/
http://www.cvdvaccine.com/
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લાગવો; સ્ના� ુઅને શર�રમા ં�ુખાવો થવો; મા� ુ�ુખ�ુ;ં સ્વાદ અથવા ગધં �મુાવવી; ગળામા ં�ુખાવો થવો; 
નાકમાથંી વહ��;ુ ઉબકા અથવા ઉલટ�; ઝાડાનો સમાવેશ થાય છે. 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન (રસી) �ુ ંછે? 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન મ�ૂંર� નહ� ધરાવતી વે�ક્સન છે,� કોિવડ-19ને અટકાવી શક� છે. તે 

કોિવડ-19 અટકાવવા એફડ�એ-માન્યતા પ્રાપ્ત વે�ક્સન નથી. 
 
એફડ�એએ ઈમ�ન્સી �ઝુ ઓથોરાઈઝેશન (ઈ�ઓુ) હ�ઠળ વ્ય�ક્તગત ર�તે 16 વષર્ તથા વધાર� �મરના 

લોકોમા ંકોિવડ-19 અટકાવવા ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનનો આપાતકાલીન �સ્થિતમા ંઉપયોગ 

કરવા અિધ�ૃિત ધરાવે છે. 
 
�ઈુએને લગતી વ� ુમા�હતી માટ� આ ફ�ક્ટ ચેકના �િતમ ભાગમા ં“ઈમ�ન્સી �ઝુ ઓથોરાઈઝેશન (ઈ�એુ) 

�ુ ંછે?” તે �ુઓ 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન તમે મેળવો તે અગાઉ તમાર� વે�ક્સન આપનાર સમક્ષ કઈ બાબત 

ર�ૂ કરવી જોઈએ? 
વે�ક્સન આપનારને તમાર� તબીબી �સ્થિતઓ િવશેની તમામ મા�હતી આપો, � તમે નીચે પૈક�ની �સ્થિત 

ધરાવતા હોય તો તેનો પણ સમાવેશ કરોઃ 

• કોઈ પણ એલજ� ધરાવતા હોય 

• તાવ આવતો હોય 

• રક્તસ્ત્રાવને લગતો િવકાર હોય અથવા લોહ� પાત� થ� ુહોય 

• ઇમ્�નુોકોમ્પ્રોમાઇઝ્ડ �સ્થિત ધરાવતા હોય અથવા એવી દવા ઉપર છો ક� � તમાર� 

રોગપ્રિતકારક ક્ષમતાને અસર કર� છે 

• સગભાર્ હોય અથવા ગભાર્વસ્થા માટ� આયોજન ધરાવતા હોય 

• સ્તનપાન કરાવી રહ્યા હોય 

• અન્ય કોિવડ-19 વે�ક્સન મેળવેલી હોય 
 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન કોણે મેળવવી જોઈએ? 
એફડ�એ દ્વારા વ્ય�ક્તગત ર�તે 16 વષર્ અને વધાર� �મરના લોકોમા ંફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 

વે�ક્સનનો આપાતકાલીન �સ્થિતમા ંઉપયોગ કરવા અિધ�ૃિત આપી છે. 
 
કોણે ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન લેવી જોઈએ નહ� 
જો તમની નીચે પૈક�ની કોઈ �સ્થિત ધરાવતા હોય તો તમાર� ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન લેવી 

જોઈએ નહ�ઃ 
• આ વે�ક્સનના અગાઉ ડોઝ લીધા બાદ ગભંીર એલજ�ક �રએક્શન થાય 
• વે�ક્સનના કોઈ ઘટકોના િમશ્રણને લીધે ગભંીર એલજ�ક �રએક્શન થ� ુહોય 
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ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનમા ંકયા ંઘટકોના િમશ્રણ રહ�લા હોય છે? 
ફાઈઝર બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનમા ંનીચ ેપ્રમાણનેા ઘટકોના િમશ્રણનો સમાવેશ થાય છેઃ 

એમઆરએનએ, �લિપડ્સ ((4-હાઈડ્રો�ક્સબ્�ટુ�લ) અઝાને�ડયલ �બસ (હ�ક્સાને-6,1-�ડયલ)�બસ(2-

હ��ક્સલ�ડક�નોએટ), [(પો�લઇિથ�લન ગ્લાયકોલ)-2000]-એન,એન-�ડટ�ટ્રા�ડસાયલેસેટામાઈડ, 1-2-

�ડ�સ્ટરોયલ-એસએન-ગ્લાઈસેરો-3-ફોસફોચો�લન, અને કોલેસ્ટરોલ), પોટ�િસયમ ક્લોરાઈડ, મોનોબેિસક 

પોટ�િસયમ ફોસ્ફ�ટ, સો�ડયમ ક્લોરાઈડ, �ડબેિસક સો�ડયમ ફોસ્ફ�ટ �ડહાઈડ્ર�ટ, અને �કુ્રોઝ. 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન ક�વી ર�તે આપવામા ંઆવે છે? 
ફાઇઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન સ્ના�મુા ંતમને ઈન્�ક્શન વાટ� આપવામા ંઆવશે. 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન વે�ક્સનેશન િસર�ઝ 3 સપ્તાહમા ંઅલગ-અલગ 2 બોઝ આપવામા ં

આવે છે. 
 
જો તમે ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનનો એક ડોઝ મેળવો તો રસીકરણની આ િસર�ઝ �રૂ� કરવા 

3 સપ્તાહ બાદ તમાર� બીજો ડોઝ મેળવવો જોઈએ. 
 
 
�ુ ંફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનનો અગાઉ ઉપયોગ કરવામા ંઆવ્યો હતો ? 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન મ�ૂંર� નહ� ધરાવતી વે�ક્સન છે. તબીબી પર�ક્ષણોમા ં16 વષર્ અને 

વ� ુ�મરના આશર� 20,000 લોકોએ ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનનો ઓછામા ંઓછો 1 ડોઝ 

મેળવ્યો છે.  

 

ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનના લાભો કયા છે? 
વતર્માન સમયમા ંચાલી રહ�લા તબીબી પર�ક્ષણોમા ંફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન 3 સપ્તાહમા ં

અલગ-અલગ 2 ડોઝ વડ� કોિવડ-19ને અટકાવતી હોવા�ુ ંજોવા મળ્� ુછે. વતર્માન સમયમા ંકોિવડ-19 

સામે �રુક્ષાનો સમયગાળો ક�ટલો છે તે �ણી શકાયો નથી. 
 



4  Revised: December 2020 
 

 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનના જોખમો કયા ંછે? 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનને લગતી નીચે પ્રમાણેની આડઅસરોનો સમાવેશ થાય છેઃ 

• ઈ�ક્શનની જગ્યાએ �ુખાવો 
• થાક લાગવો 
• મા� ુ�ુખ�ુ ં
• સ્ના�મુા ં�ુખાવો 
• ઠંડ� લાગવી 
• સાધંા �ુધવા 
• તાવ આવવો 
• ઈન્�ક્શનની જગ્યાએ સોજો આવવો 
• ઈન્�ક્શનની જગ્યાએ લાલ ચકામા થવા 
• ઉબકા આવવા 
• બેચેનીનો અહ�સાસ થવો 
• લસીકા ગ્રથંી પર સોજો (�લમ્ફાડ�નોપેથી) 

 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનથી ગભંીર એલજ�ક �રએક્શન થાય તેવી �બૂ જ ઓછ� શ�તા 

રહ�લી છે.ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનનો ડોઝ લીધા બાદ સામાન્ય ર�તે થોડ� િમિનટોથી એક 

કલાકમા ંગભંીર એલજ�ક �રએક્શન થતી હોય છે. ગભંીર એલજ�ક �રએક્શનના સકં�તોમા ંનીચેની �સ્થિતનો 

સમાવેશ થાય છેઃ 
• �ાસ લેવામા ંતકલીફ 
• તમારા ચહ�રા અને ગળામા ંસોજો થવો 
• �દયના ધબકારા ઝડપી થવા 
• તમારા સમગ્ર શર�ર પર ખરાબ ફોલ્લી ઉપસી આવવી 
• ચ�ર આવવા અને નબળાઈ અ�ભુવવી 

 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19ની તમામ સભંિવત આડઅસરો ન પણ હોઈ શક�. ગભંીર અને �બનઅપે�ક્ષત 

આડઅસરો થઈ શક� છે. ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન હ�ુ પણ તબીબી પર�ક્ષણો �ગ ેતપાસ-

અભ્યાસ થઈ રહ્યો છે. 
 
આડઅસરો �ગે માર� �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ? 
જો તમને ગભંીર એલજ�ક �રએક્શનનો અ�ભુવ થાય તો 9-1-1 પર કોલ કરો, અથવા તમાર� સૌથી 

ન�કની હો�સ્પટલ પહ�ચો. 
 
કોઈ આડઅસરો તમને પર�શાન કર� અથવા તે �ૂર થતી ન હોય તો વે�ક્સનેશન આપનાર અથવા તમારા 

તબીબને કોલ કરો  
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વે�ક્સનની આડઅસરો �ગે એફડ�એ/સીડ�સી વે�ક્સન એડવસર્ ઈવેન્ટ �રપોટ�ગ િસસ્ટમ (વીએઈઆરએસ)ને 

�ણ કરો. વીએઈઆરએસનો ટોલ-ફ્ર� નબંર 1-800-822-7967 છે અથવા ઓનલાઈન 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html પર �ણ કરો. �ૃપા કર� �રપોટર્ ફોમર્ના બોક્સ #18ની પ્રથમ 

લાઈનમા ં“ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન ઈ�એુ”નો સમાવેશ કરો. 
 
આ ઉપરાતં, નીચ ેઆપવામા ંઆવેલી સપંકર્ મા�હતી પર તમે ફાઈઝર આઈએનસી.ને આડઅસરો �ગ ે

�ણ કર� શકો છો. 
 

વેબસાઈટ ફ�ક્સ નબંર ટ��લફોન નબંર 

www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 

 
જો �ું ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન નહ� લેવાનો િનણર્ય ક�ંુ તો �ુ?ં  
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન લવેી ક� ન લેવી તે તમાર� પસદંગી છે. તે નહ� લેવાનો તમારો 

િનણર્ય હોય તો તે તમારા પ્રમા�ણત મે�ડકલ ક�રને કોઈ અસર કરશે નહ�. 
 
�ુ ંફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 ઉપરાતં કોિવડ-19ને અટકાવવા માટ� અન્ય કોઈ પસદંગી ઉપલબ્ધ છે? 
વતર્માન સમયમા ંકોિવડ-19થી �રુક્ષા માટ� કોઈ જ વૈક�લ્પક વે�ક્સન માન્ય નથી. એફડ�એ કોિવડ-19ને 

અટકાવવા અન્ય વે�ક્સનનો આપાતકા�લન �સ્થિતમા ંઉપયોગ કરવા મ�ૂંર� આપી શક� છે. 
 
�ુ ં�ું અન્ય વે�ક્સન સાથે ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન લઈ શ�ુ �ં? 
અન્ય વે�ક્સનની સાથે ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સનના ઉપયોગ �ગ ેકોઈ મા�હતી નથી. 
 
જો �ું સગભાર્ હો�ુ ંઅથવા સ્તનપાન કરાવતી માતા હો� ુતો �ુ?ં 
જો તમે સગભાર્ હોય અથવા સ્તનપાન કરાવતી માતા હોય તો તમારા આરોગ્ય �િુવધા �રૂ� પાડનાર સાથે 

તમારા િવકલ્પો �ગ ેચચાર્ કરો. 
 
�ુ ંફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન મને કોિવડ-19 આપશે? 
ના.ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન સાક્સર્–કોવી-2 ધરાવતી નથી અને તમને કોિવડ-19 આપી શક� 

નહ�. 
 
તમા�ંુ વે�ક્સનેશન કાડર્ રાખો 
�યાર� તમે પ્રથમ ડોઝ લશેો ત્યાર� તમને એક વે�ક્સનેશન કાડર્ મળશે, � ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 

વે�ક્સનના તમારા બી� ડોઝ માટ� પરત આવો ત્યાર� તમાર� તે દશાર્વ�ુ ંપડશે. યાદ રાખો �યાર� તમે પરત 

આવો ત્યાર� તમા�ંુ કાડર્ સાથે લાવ�ુ.ં 
 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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વધારાની મા�હતી 
જો તમને કોઈ પ્ર�ો હોય તો નીચે દશાર્વવામા ંઆવેલ વેબસાઈટની �લુાકાત લો અથવા ટ��લફોન નબંર 

પર કોલ કરો. 
 
તા�તરની ફ�ક્ટ શીટ્સમા ંએક્સેસ કરવા �ૃપા કર� આપવામા ંઆવેલ �આુર કોડને સ્ક�ન કરો. 
 

ગ્લોબલ વેબસાઈટ ટ��લફોન નબંર 
www.cvdvaccine.com 

 1-877-829-2619 
(1-877-વીએએક્સ-કો19) 

 

 
 
�ું વ� ુક�વી ર�તે શીખી શ�ંુ �ં? 

• વે�ક્સનેશન �રૂ� પાડનારને �છૂો 
• સીડ�સીની https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. પર �લુાકાત લો. 
• એફડ�એની https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-

regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.પર �લુાકાત લો. 
• તમારા સ્થાિનક અથવા સરકાર� �હ�ર આરોગ્ય િવભાગનો સપંકર્ કરો. 

 
માર� વે�ક્સનેશન (રસીકરણ)ની મા�હતી �ા ંર�કોડર્મા ંરહ�શે?  
વે�ક્સનેશન �રૂ� પાડનાર તમારા રા�ય/સ્થાિનક અિધકારક્ષેત્રની ઈમ્�િુનઝેશન ઈન્ફોમ�શન િસસ્ટમ 

(આઈઆઈએસ)મા ંતમાર� વે�ક્સનેશનની મા�હતીનો સમાવેશ કર� શક� છે.તે એ બાબતની ખાતર� કરશે ક� 

�યાર� તમે બીજો ડોઝ લેવા પરત આવશો ત્યાર� તમે સમાન વે�ક્સન આપવામા ંઆવે. આઈઆઈએસ 

િવશેની વ� ુમા�હતી માટ�  https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. ની �લુાકાત લો. 
 
કાઉન્ટરમેઝસર્ ઈન્જર� કોમ્પેન્સેશન પ્રોગ્રામ �ુ ંછે? 
કાઉન્ટરમેઝસર્ ઈન્જર� કોમ્પેન્સેશન પ્રોગ્રામ (સીઆઈસીપી) એક ફ�ડરલ પ્રોગ્રામ છે,� ક�ટલીક દવાઓ 

અથવા આ વે�ક્સન સ�હતની વે�ક્સન્સને લીધે ગભંીર�પે ઈ� પામનાર ક�ટલાક લોકોના મે�ડકલ ક�ર અને 

અન્ય ચો�સ ખચર્ની �કુવણીમા ંમદદ કર� શક� છે. સામાન્ય ર�તે આ દાવો (ક્લાઈમ) વે�ક્સન મેળવ્યા 

તાર�ખથી એક(1) વષર્મા ંસીઆઈસીપી સમક્ષ ર�ૂ કરવા જ�ર� છે. આ પ્રોગ્રામ િવશે વ� ુ�ણકાર� માટ� 

www.hrsa.gov/cicp ની �લુાકાત લો અથવા 1-855-266-2427 પર કોલ કરો. 
 
ઈમ�ન્સી �ઝુ ઓથોરાઈઝેશન (ઈ�એુ) �ુ ંછે? 
�નુાઈટ�ડ સ્ટ�ટ્સ એફડ�એ એ ઈ�એુના નામથી ઈમ�ન્સી એક્સેસ િમક�િનઝમ હ�ઠળ ફાઈઝર-બાયોનટ�ક 

કોિવડ-19 વે�ક્સન ઉપલબ્ધ બનાવી છે. સેક્ર�ટર� ઓફ હ�લ્થ એન્ડ �મુન સિવ�િસસ (એચએચએસ) ઘોષણાથી 

http://www.cvdvaccine.com/
http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
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ઈ�એુ સમથર્ન ધરાવે છે, �મા કોિવડ-19 દરિમયાન ડ્રગ્સ અને બાયોલો�કલ પ્રોડક્ટ્સનો એવી 

આપાતકા�લન �સ્થિતમા ંઉપયોગ કરવા મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી છે. 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 વે�ક્સન એફડ�એ-માન્યતા અથવા મ�ૂંર પ્રોડક્ટ તર�ક� સમાન પ્રકારની 

સમીક્ષામાથંી પસાર થઈ નથી.એફડ�એ ક�ટલાક માપદંડો �રૂા કરવાના સજંોગોમા ંઈ�એુ ઈસ્� ુકર� શક� છે, 

�મા પયાર્પ્ત, મ�ૂંર�, િવકલ્પોની ઉપલબ્ધતાનો સમાવેશ થતો નથી. આ ઉપરાતં એફડ�એનો િનણર્ય 

સ�ંણૂર્પણે વૈજ્ઞાિનકધોરણે ઉપલબ્ધ �રૂવાને આધાર પર રહ�લો છે,�યા ંપ્રોડક્ટ કોિવડ-19 મહામાર� સમયે 

કોિવડ-19ને અસરકારક ર�તે અટકાવી શકતી હોય તેમ જ પ્રોડક્ટના સભંિવત લાભો અને �ણકાર� ર�ૂ 

કરવામા ંઆવેલ હોય તથા પ્રોડક્ટના સભંિવત જોખમોથી પણ વાક�ફ કરવામા ંઆવેલ હોય. આ તમામ 

માપદંડો �રૂા કર�ને જ કોિવડ-19 મહામાર� સમયે દદ�ની સારવારમા ંઉપયોગ કરવામા ંઆવતા 

ઉત્પાદનોને પરવાનગી આપવામા ંઆવે છે. 
 
ફાઈઝર-બાયોનટ�ક કોિવડ-19 �ક્સન માટ� ઈ�એુ ચો�સ સમયગાળા માટ� અસરકારક ર�તે આ પ્રોડક્ટનો 

આપાતકા�લન ઉપયોગ કરવા યોગ્ય �હ�રાત કર� છે, � રદ્દ કરવા અથવા િનરથક ન કરવામા ંઆવે ત્યા ં

�ધુી રહ� છે (ત્યારબાદ પ્રોડક્ટ્સ લાબંા સમય �ધુી ઉપયોગ કર� શકાય નહ�) 

 

 
િનમાર્તા 
ફાઈઝર આઈએનસી., ન્� ુયોકર્ , એનવાય 10017 
 
 

 
િનમાર્તા 
બાયોનટ�ક મેન્�ફુ�ક્ચ�ર�ગ �એમબીએચ 
એન ડ�ર ગોલ્ડ�બુ ે12 
55131 મેઈઝ, જમર્ની 
 
એલએબી-1451-0.7 
 
�ધુાર�લ: �ડસેમ્બર 2020 
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એફડ�એ આ અ�વુાદોને �તરરાષ્ટ્ર�ય ઓ�ડયન્સ સમક્ષ ર�ૂ કરવા માટ�ની સિવ�સ તર�ક� છે. અમને આશા છે ક� 
આ અ�વુાદ તમને મદદ�પ બનશે. �યાર� એજન્સી અ�વુાદો મેળવવાનો પ્રયત્ન કય� છે ત્યાર� તે શ� એટલી 
�ગ્રે� આ�િૃ� પ્રમાણ ેહોય તેવો િવ�ાસ ધરાવે છે, અમે માની છ�એ ક� અ�વુાદ કર�લ આ�િૃ�ઓ �ગ્ર�ે 
આ�િૃ� �ટલા સટ�ક, સ્પષ્ટ અથવા �ણૂર્ ન પણ હોય. આ દસ્તાવેજોની અિધ�ૃત આ�િૃ� એ �ગ્રે� આ�િૃ� છે. 


