
બાળકો અને કકશોરોમા ંCOVID-19 
રસીકરણની આડ અસરો

COVID-19 રસીકરણ તમને  
COVID-19 સામે રક્ષણ પરંુૂ પાડશે.
▪	 લોકોને તેમની COVID-19 રસી લીધા પછી કેટલીક આડઅસર થઈ શકે છે.
▪	 આ આડઅસર સામાન્ય રીતે હળવી, અસથા્યી અને નન્યનમત રસીકરણ પછી 

અનભુવાતી અસરો જેવી જ હો્ય છે.
▪	 કેટલાક લોકોને કોઈ આડઅસર થતી નથી. 
▪	 COVID-19 રસીકરણ પછી કકશોરો અથવા યવુાન વ્યસકો કરતા ંનાના બાળકો 

ઓછી આડઅસર અનભુવી શકે છે.     

4 વર્ષ અને તેનાથી  
મોટા બાળકો માટે
1.	 ઠંડી
2.	 સનાય ુકે સાધંાનો દુખાવો
3.	લનસકા ગાઠંોમા ંસોજો

CDC સ્તોત: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
vaccines/side-effects-children-teens.html
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3 વર્ષ અને તેથી 
નાના બાળકો માટે
1. જ્યા ંડોઝ આપવામા ંઆવ્યો હતો ત્યા ં

દુખાવો
2. લનસકા ગાઠંોમા ંસોજો
3. ચીકડ્યાપણુ ંકે રડવું
4. નનંદ્ાધીનતા
5. ભખૂ મરી જવી

સામાન્ય આડ અશરો
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તમારા બાળકના COVID-19 રસીકરણ 
માટે મદદરૂપ કટપસ 

તમારા બાળક માટે COVID-19 રસીકરણ ઓછં તણાવપણૂ્ષ અને 
ઓછં પીડાદા્યક બનાવવુ.ં
રસીના શોટ લેવા એ બાળકો માટે ડરામણી બાબત હોઈ શકે છે. તમારા બાળકો માટે આ અનભુવને 
આરામદા્યક અને સ્ુયોગ્ય બનાવવા માટે અહીં કેટલીક મદદરૂપ કટપસ આપી છે

રસીકરણ પહલેાં

રસીકરણ દરમમ્યાન

મદદરૂપ ટીપસ
તાવ થી અસવસથતા  
ઘટાડવા માટે
▪	 પષુકળ પ્રમાણમા ંપ્રવાહી 

પીવો

▪	 હળવા વસ્તો પહરેો 

CDC પહલેા ંકોઈપણ દવા લેવાની ભલામણ કરત ુ ંનથી
રસીને લગતી આડ અસરોને રોકવા માટે COVID-19 રસીકરણ

જ્યા ંશોટ આપવામા ંઆવ્યો હો્ય ત્યા ં
દુખાવો અને અગવડતા ઓછી કરવા 
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જો તમારી રસી લીધા પછી તમને દુખાવો અથવા અસવસથતા હો્ય, તો તમારા ડૉકટર સાથે
સથળ પર જ દવા લેવા નવશ ેવાત કરો, જેમ કે આઇબપુ્રોફેન અથવા એસીટાનમનોફેન. 18 વર્ષથી ઓછી 
ઉંમરના બાળકો અને કકશોરોને ઉપ્યોગ માટે એસસપકરનની ભલામણ કરવામા ંઆવતી નથી. 

▪	 તમારા બાળક સાથ ેપ્રમાણણક રહો: શોટ શરૂઆતમા ંડખં જેવ ુદુખી શકે છે, 
પરંત ુતે લાબંા સમ્ય સધુી દુખત ુ ંનથી 

▪	 તમારા બાળકને સમજાવો કે રસીઓ તેમના માટે કેમ સારી છે અને તે તેમને 
બીમાર કરી શકે તેવા જતંઓુથી કેવી રીતે સરુણષિત રાખે છે.

▪	 તમારા બાળકને પકડી રાખવા માટે મનપસદં રમકડુ ંઅથવા ચાદર 
લાવો

▪	 તમારા બાળકને તમારા ખોળામા ંઅથવા તમારી બાજુમા ંજેવી 
આરામદા્યક સસથનતમા ંરાખો

▪	 તમારા બાળકને મનોરંજક વાતા્ત, નવકડઓ અથવા વાતા્તલાપ દ્ારા 
નવચણલત કરો

▪	 રસી પ્રદાતાને પછૂો કે શુ ંતેમની પાસે શૉટ પહલેા ંલગાવવા માટે 
મલમ અથવા સપ્રે છે

▪	 તે જગ્યા પર સવચછ, ઠંડુ, ભીનુ ં
કપડુ ંલગાવો

▪	 તમારા હાથનો ઉપ્યોગ કરો 
અથવા કસરત કરો
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