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વધારે છે . આ
vaccines are free and now widely available in the United States.
ખાસ કરીને સાચું છે જો તમારા ાહકો મા ક પહેરી શકતા નથી અથવા અ ય સલામતીનાં
પગલાં લઈ શકતા નથી.

કોિવડ -૧૯ થી પોતાને અને અ ય લોકોને બચાવવા માટે રસીકરણ એ ે માગ છે .
રસીકરણ િવશે

ો અથવા િચંતાઓ?

 તમારા ડો ટર અથવા અ ય હે થકેર ોફેશનલ સાથે કોિવડ
િવડ -૧૯
રસીઓની સલામતી અને તેઓ કેટલી સારી રીતે કામ કરે છે તેના
િવશે વાત કરો.

 તમારા કાય થળ, આરો ય િવભાગ અથવા અ ય િવ વસનીય

ોત
વારા ાયોિજત ટાઉન હોલ મી ટગમાં હાજરી આપો જે થી રસી
િન ણાતો પાસેથી સીધું સાંભળો અને તમારા નોના જવાબો મેળવો.

 તમે િવ વાસ કરી શકો તેવી રસી માિહતી કેવી રીતે મેળવવી તે
અય
ોતોમાંથી માિહતીની તુલના CDC.gov
www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/vaccine-benefits.html).

ણો.
((જે મ કે-

 અ ય લોકોને તેમના રસીકરણ અનુભવ િવશે પૂછો. િવ વસનીય
સહકાયકરો, કુટુંબીજનો, િમ ો અથવા િવ વાસ નેતાઓને પૂછો કે
તેઓએ રસી લેવાનું કેમ ન કી કયુ અને તેઓને યાં રસી આપવામાં
આવી.

 રસીકરણ પછી તમે ફરીથી શું કરવાનું શ કરી શકો છો તે િવશે વધુ

ણો.
જે લોકોનું સંપૂણ રસીકરણ કરવામાં આ યું છે તેઓ કોિવડ -૧૯ ના
કારણે કેટલાક કામો કરવાનું શ કરી શકે છે . પર વધુ
ણો-

www.cdc.gov/
vaccinated.html.

coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully
ncov/vaccines/fully-

પહેલેથી રસી આપવામાં આવી છે ?
રસી ચેિ પયન બનો!
 કુટુંબ, િમ ો અને સહકાયકરો સાથે રસીકરણ માટે તમારા અનુભવ અને
તમારા કારણો શેર કરો.

 િનમ કનું સમયપ ક ગોઠવવા અને તેમના

નોના
જવાબો આપીને અ ય લોકોને રસી આપવામાં સહાય કરો.
 કોિવડ -૧૯ રસીઓ િવશે ખોટી માિહતીનો જવાબ કેવી રીતે આપવો તે

રસીકરણ વારા તમારી તને, તમારા પ રવાર અને તમારા
ાહકોને સુરિ ત કરો.
તમે તમારી કોિવડ -૧૯ રસી www.vaccines.gov પર કેવી રીતે અને યાં
મેળવી શકો છો તે ણો.
વધુ માિહતી માટે
www.cdc.gov/coronavirus/2019www.cdc.gov/coronavirus/
ncov/vaccines/index.html ની મુલાકાત લો.

cdc.gov/coronavirus
cdc.gov/coronaviru
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ણો.

