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COVID-19 ની રસી માંદગીને રાેકવા માટે ખૂબ અસરકારક 
સાબબત થઈ છે અને તે રાેગચાળાે સામે લડવામાં અેક મહત્વપૂર્ણ 
સાધન છે. રસીઅપાવવાનું, માસ્ક પહેરવાનું અને સામાજિક 
અંતરનું સંયાેિન COVID-19 થી શ્ેષ્ઠ રક્ષર અાપશે. અા 
માહહતી તમારા માટે Mass.gov જાહેર અારાેગય વવભાગ દ્ારા 
લાવવામાં અાવી હતી.

અહીં કેટલાક સામાન્ય લક્ષરાે છે િે સામાન્ય છે: વ્રર હાથ, 
લાલાશ, સાેજાે, થાક, માથાનાે દુખાવાે, માંસપેશીઅાેમાં દુખાવાે, 
તાવ, ઉબકા, શરીરની ઠંડી. જાે તમને કાેઈ અન્ય લક્ષરાે 
અનુભવે છે અથવા જાે તે થાેડા હદવસાેથી વધુ સમય માટે રહે છે, 
તાે તમારા પ્ાથમમકસંભાળ પ્દાતાને કાૉલ કરાે.



જાે તમારા પાસે વીમાે નથી, અાેળખારપત્ર નથી, ડ્ાઇવીંગ 
લાઇસન્સ નથી કે સામાજીક સલમાતી નંબર પર નથી તાે તમે 
રસી લઇ શકાે છાે અા બધા ની િરૂર નથી જાે તમને.

રસીકરર ની ના પાડવામાં અાવે અથવા કાેઇ બીજી સમસ્ા 
હાેય તાે મહેરબાની કરીને સંપંક્ણ  કરાે Attorney General Civil 
Rights Division 617-963-2917 અથવા ફરીયાદની ની નાંધરી 
કરાવી શકાે છાે. અાપેલ વેબ સાઇડ પર https://www.mass.
gov/howto/file-a-civil-rights-complaint.

જાે કાેઇ વીમાનું અાળખાર પત્રનું ડ્ાઇવીંગ લાયસન્ સ કે 
સામાજીક સલામતી નંબર માગે તાે તમે ના પાડી શકાે છાે અા 
બધાની િરૂર નથી જાે તમે MA માં રસી કુમાવી રહયા છાે.



રસીકરર થી તમારા દેશાગમન પર ના દરરજામા કાેઇ અસર 
થશે નહી ફેડરલ ગવ્ણમેન્ટ અે મંિુરી અાપી છે કે COVID-19 
ની સારવારઅને રસીકરર વ્યહકતના દેશામગનના દરિજા 
પર કાેઇ અસર કરશે નહી.



રસી બધા માટે નીશુલ્ક છે અે Massachusetts ના રહેવાસી 
છે ત્ા કામ કરે છે અને અભ્ાસ કરે છે. અને 16 વર્ણથી વધુ 
વય ના છે િેમાં અાેન દસતાવેિ દેશાગમન પર અસમાવીસ્ટ છે. 
અા રસી દરેક વ્યહકતને નીશુલ્કછે. ગવ્ણમેન્ટ દ્ારા પૂરી પાડવામાં 
અાવી રહયાે છે. તમારે રસી માટે કાેઇ પુરાવા અાપવાની િરૂર 
નથી તમારા પાસે કયારેયપર કાડ્ણ નંબર માંગવામાં નહી અાવે 
રસી માટે જાે તમને રસી માટે ના પાડવામાં અાવે તાે અથવા બીજી 
કાેઇ સમસ્ા હાેય તાે તમે મહેરબાની કરીને સંપ્ણક કરાે Attor-
ney General Civil Rights Division 617-963-2917 અથવા 
અાેનલાઇન ફહરયાદ નાંધાવી શકાે છાે અાપેલ વેબ સાઇડ પર 
https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-
complaint.



જાે તમે COVID-19 નાે ભાેગ બનેલા હાે તમારે રસી લેવી જાેઇઅે 
જાે તમે COVID-19 થી પીડાઇ રહયા હાે તાે રાહ િુઅાે િયા 
સુધી તમેસંપૂર્ણ મુકત થઇ જાઅાે સાધારર રીતે લક્ષરાે િરાય 
તેના 10 હદવસ સુધી અથવા કાેઇપર લક્ષરાે ન િરાય તાે તમે 
પાેિેટીવ અાવ્યાતેના 10 હદવસ પછી અારામ કરવાે જાેઇઅે.



તમારા રસીકરર ની માહહતી સુરક્ષીત રહેશે પબલીક હેલ્થ 
ડીપાટ્ણમેન્ટ તેનાે માહીતી ઇલેકટાેનીક ડેટા માં સંગ્રહ કરશે િે દરેક 
દદદી િે MASSACHUSETTS માં છે અને રસી લીધી છે તે માહહતી 
સંગ્રહ કરવામાં અાવશે. િેવી રીતે દદદીની માહહતી અને મેડીકલ 
રેકાકોડ ડાેકટર પાસે હાેય છે. જાે તમે પૂરાવા અાપી રહયા છાે િેવા 
કે વીમાે, અાળખાર પત્ર, ડ્ાઇવીંગ લાયસન્ સ કે સામાજીક 
સલામતી નંબર તાે તમારા પૂરાવા ખાનગી રહેશે.
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