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ડસે બર 2021 

િ ય સગીર વયની યિ ત તથા માતા-િપતા / કાળ  દાતા, 

કોિવડ-19 રસીકરણ કાય મ - શાળાઓમા ં થમ અન ેિ વતીય ડોઝ 

12થી 15 વષની મરના તમામ બાળકો Pfizer-BioNTech (ફાઇઝર-બાયોએનટેક) કોિવડ-19 રસી, Comirnaty 
(કોિમનાટી) માટ ેપા  છે. રસી તેમને વાઇરસ સામે સુરિ ત રાખવામાં અન ેસમુદાય તથા શાળામાં તેનો ફેલાવો ઘટાડવામા ંમદદ 
કરશે.  

જેમનું કોિવડ-19 માટેનું પરી ણ સકારા મક આ યુ ંહોય તેવા વ થ બાળકો રસી લઈ શક ેત ેપહેલા ંતેમણ ે12 અઠવા ડયા રાહ 
જોવી જ રી છે. બીજો ડોઝ પણ યંગ પસન (18 વષથી ઓછી મરની યિ ત)ના થમ ડોઝથી 12 અઠવા ડયા પછી હોવો 
જોઈએ. 

તમા  ંબાળક પોતાનું રસીકરણ શાળામા ં ા ત કર ેત ેમાટ:ે  

1. અહ  ઓ: www.leicsandrutlandimms.co.uk  
2. તેની બાજુમા ં"અહ  િ લક કરો” બટન િ લક કરીન ેકોિવડ-19 પસંદ કરો. 
3. તમારી શાળાનો કોડ દાખલ કરો.  

Winstanley School માટે ત ેLE143844 છે  
4. તમારા બાળકની િવગતો દાખલ કરો 
5. ’સબિમટ’ દબાવો 

અથવા તમ ેઆ QR 
કોડ કેન કરી શકો 

 

અગ યના સૂચન:  

 તમ ેજે ઈ-મેલ અ ેસ દાખલ કરો ત ેસંપૂણપણ ેમેળ ખાતંુ હોય એ સુિનિ ચત કરશો. 
 તમારા ઈ-મેલ અ ેસ દાખલ કયા પછી રટન દબાવશો નિહ ક ેવ ચ ેકોઈ ખાલી જ યા છોડશો નિહ. 
 શાળા કોડ દાખલ કયા પછી રટન દબાવશો નિહ ક ેવ ચ ેકોઈ ખાલી જ યા છોડશો નિહ . 

કૃપા કરીન ેન ધશો:  

 તમાર ેરસીકરણ સ  પૂવ સંમિત પ કન ેસંપૂણપણ ેભરવું જ રી રહેશે.   
 તમને તમારી શાળા વારા રસીકરણની તારીખની ણ કરવામા ંઆવશ.ે  
 રસીકરણ સ થી પહેલાંના 1 કામકા  દવસ દર યાન તમ ેઆ ઓનલાઇન સંમિત ભરી શકશો નિહ.   
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 જો તમને ઓનલાઇન પ ક ભરવા અંગે મદદની જ ર હોય અથવા તમારા બાળકની તબીબી િ થિતમાં ફેરફારો 
િવશ ેકોઈની સાથ ેવાત કરવા ઇ છતા હોવ, તો કૃપા કરીન ેઅહ  ટેિલફોન કરશો: 0300 300 0007. 

તમા  ંબાળક પોતાનુ ંરસીકરણ શાળાની બહાર ા ત કર ેત ેમાટ:ે 

તમારા બાળકન ેરસી અપાય યાર ેતમ ેતેમની સાથ ેહાજર હોવ એવું તમ ેઇ છતા હોવ, તો તમે લે ટર, લે ટરશાયર અન ે
રટલૅ ડની આસપાસ ખુલેલા વૉક-ઇન રસીકરણ િ લિન માંના કોઈપણ એકમા ંતેમની સાથ ેજઈ શકો છો. 

િ લિન સ િવશ ેવધુ માિહતી માટ ેઅન ેતમારી સૌથી ન કનુ ંવૉક-ઇન સે ટર શોધવા માટે કૃપા કરીને અહ  મુલાકાત લેશો: 

www.leicestercityccg.nhs.uk/my-health/coronavirus-advice/coronavirus-vaccine  

શાળામા ંરસીકરણ 

તમારા બાળકને શાળામા ંએક રસીકરણ સ  માટે આમં ણ આપવામાં આવશ.ે રસીકરણ િવનામૂ ય ેછે અને તમારી સંમિત મ યા 
પછી જ કરવામા ંઆવ ેછે. 

કોિવડ-19 રસી બાહુના ઉપલા ભાગમા ંઇ જે શનથી આપવામા ંઆવ ેછે. રસીકરણ ર ણ પૂ ં પાડ ેછે અન ેવાઇરસના ફેલાવાન ે
રોકવામા ંમદદ કર ેછે. વાઇરસ સામે થોડું ર ણ િવકસાવવામા ંતમારા બાળકના શરીરને થોડાં અઠવા ડયાનો સમય લાગી શક ેછે.   

રસીકરણ િવશેની દદ  માિહતી પિ કા વાંચવા માટ ેકૃપા કરીને અહ  મુલાકાત લેશો: http://tiny.cc/covid19forCYP 

જો રસીકરણના દવસ ેતમા ં બાળક ગેરહાજર હોય, તો બી  તારીખ આપવામા ંઆવશ,ે અથવા તમે તમારા બાળકન ેશાળાની 
બહાર, એક થાિનક વૉક-ઇન રસીકરણ િ લિનક પર લઈ જઈ શકો. 

જો તમ ેજેમની સાથ ેરહેતા ંહોવ તેવી કોઈ યિ તન ેકોિવડ-19ના લ ણો ધરાવતી હોય અથવા તમ ેસે ફ-આઇસોલે ટંગ ( ત ે
અ યોથી દૂર રહેવું) થઈ રહલેી કોઈ યિ ત સાથ ે રહેતા ં હોવ, તો તમારા બાળકે શાળામા ં રસીકરણ માટેની પોતાની 
અપોઇ ટમે ટમા ંહાજર રહેવું જોઈએ નિહ અન ેતેન ેએક નવી રસીકરણ તારીખ આપવામાં આવશ.ે 

લ ણો આ છે:  

 ભાર ેતાવ - છાતી અથવા પીઠન ેઅડવાથી ગરમ લાગવું  
 નવી ઉધરસ - આનો અથ છે ક ેતમને વારંવાર ઉધરસ આવવી શ  થઈ છે. 
 સૂંઘવાની અન ે વાદની મતામા ંઘટાડો અથવા બદલાવ 

વધુ માિહતી માટ ેતથા રસી િવશ ેવધુ સમજૂતી પૂરી પાડતો અમારો િવડીયો જોવા માટે, કૃપા કરીને અહ  મુલાકાત લશેો: 
www.healthforteens.co.uk/health/coronavirus/covid-19-vaccination-information 
જો તમને અ ય કોઈ નો હોય અથવા સંમિત આપવા માટ ેટેકાની જ ર હોય, તો કૃપા કરી અહ  ટેિલફોન કરશો: 0300 
300 0007, અથવા અહ  ઈ-મેલ કરશો: communityimmunisations.service@nhs.net 

આપના િવ વાસ,ુ 

  

Dr Tim Davies (ડૉ. ટમ ડેિવસ) Suzanne Leatherland (સુઝાન લેદરલૅ ડ) 
ી નગં અને રોગ િતર ા માટનેા ક સ ટ ટ લીડ બાળકો માટેના કોિવડ-19 કાય મ માટ ેિ લિનકલ લીડ  

NHS લૅ ડ અન ેNHS ઇ વુમે ટ - િમડલૅ સ લે ટરશાયર પાટનરિશપ NHS ટ  

 
જો તમ ેઆ પ ન ેઅ ય કોઈ ભાષામા ંવાચંવા માગંતા હોવ તો અમારી વબેસાઇટ પર ઓ 

www.leicspart.nhs.uk/communityimms 
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અરબી نترنت  ذا كنت ترغب في  قراءة هذه الرسالة بلغة أخرى، قم بزيارة موقعنا على  ا

ગુજરાતી જો તમે આ પ  ગુજરાતીમાં વાંચવા માગંતા હો તો અમારી વેબસાઇટ પર ઓ 

પોિલશ Jeśli chcesz przeczytać ten list w innym języku, przejdź na naszą stronę. 

પં બી ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਇਸ ਪੱਤਰ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹਰੋ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁਦੰ ੇਹ ੋਤਾ ਂਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਜਾਓ 

સોમાિલ Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku akhrido warqadan luuqad kale, booqo boggayaga internetka 

ઉદુ اگر آپ اردو ميں يہ خط پڑهنا چاہتے ہيں تو ہماری ويب سائٹ پر جائيں۔ 

અ ય ભાષાઓ માટ:ે www.nhs.uk/accessibility/health-information-in-other-languages 
 

ઓનલાઇન સમંિત પ ક પણૂ કરવા માટેની ન ધ 
અહ  મુલાકાત લો: www.leicsandrutlandimms.co.uk 
તેની બાજુમા ં"અહ  િ લક કરો” બટન િ લક કરીન ેકોિવડ-19 પસંદ કરો. 
તમા ં ઈ-મેલ અ ેસ દાખલ કરો અન ેપુિ  કરો 
તમારો શાળા કોડ : LE143844 દાખલ કરો અન ે"શાળા શોધો” િ લક કરો. તમારી શાળાનુ ંનામ દેખાવું જોઈએ. 
આ ઓનલાઇન ણાલી રસીકરણની તારીખથી 1 કામકા  દવસ પહેલા ંબંધ થાય છે. તમને સ  પછી ફરી એક વખત યાસ કરવા માટે 
જણાવતો અન ેરસીકરણ માટ ેતમને એક અલગ તારીખ રજૂ કરતો સંદેશ દેખાશ.ે  
અગ યના સચૂન:  

 અમા ં હોમપેજ શોધવા માટે તમ ેઓનલાઇન “Leicester imms” (લે ટર ઇ સ) પણ શોધી શકો છો   
 ઈ-મલે અ ેસ મેળ ખાતુ ંહોય તે સુિનિ ચત કરો. 
 ઈ-મેલ અ ેસ અન ેશાળા કોડની આગળ અથવા તેના પછી પેસ (ખાલી જ યા) અથવા િવરામિચ નો દાખલ કરશો નિહ. 

ભાગ 1: દદ  માિહતી અન ેસંપક િવગતો 
ભાગ 2: તબીબી ઇિતહાસ 
તબીબી અન ેરસીકરણ ઇિતહાસ સંબિંધત નોના જવાબ આપો. 
ભાગ 3: સમંિત એકરાર 
કોિવડ-19 રસીકરણના પૂણ કોસ (મા ાઓ) માટ ેસંમિત પૂરી પાડવા માટ ેઆન ેપૂણ કરો.  
કૃપા કરીન ેન ધશો: પ રપ વ યગં પસન (18 વષથી ઓછી મરની યિ ત) પોત ેઆ રસીકરણ ા ત કર ેત ેમાટ ેતમારી મજૂંરી િવના 
સંમિત આપી શક ેછે, અન ે વા ય યવસાિયકો એક માિહતગાર િનણય લવેાની તમેની મતાનુ ંમૂ યાંકન કરશ.ે 
માિહતીની વહચણી: શાળા ખાત ેરસીકરણ પછી, એક હેરાત પૂરી પાડવામા ંઆવશ ેઅન ેમાિહતીન ેયંગ પસન (18 વષથી ઓછી 

મરની યિ ત)ના NHS વા ય અહેવાલોમા ંઉમેરવામાં આવશ.ે  

 


