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COVID-19 બાયવેલેન્ટ બૂસ્ટર પર વારંવાર પૂછાતા પ્ર�ો (FAQs) 
 
ઇિલનોય િડપાટ� મેન્ટ ઓફ પિબ્લક હેલ્થ (IDPH)એ અપડેટ કરલે COVID-19 બાઇવેલેન્ટ બૂસ્ટર િવશેના પ્ર�ોના નવીનતમ 
જવાબો આપવા માટે વારંવાર પૂછાતા પ્ર�ો (FAQ) દસ્તાવજે બનાવ્યો છે. આ માિહતી IDPH, સેન્ટસ� ફોર િડસીઝ કંટ� ોલ એન્ડ 
િપ્રવેન્શન (CDC) અન ેભાગીદાર એજન્સીઓના માગ�દશ�નમાંથી પ્રા� કરવામાં આવી છે.  
 
બાયવેલેન્ટ બૂસ્ટર માટે કોણ પાત્ર છે? 

બાયવેલને્ટ બૂસ્ટર 5 વષ� અને તેથી વધ ુઉંમરના લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે જમેણે તેમની પ્રાથિમક શે્રણી (મોડના� અથવા 
ફાઈઝરના 2 ડોઝ, J&J નો 1 ડોઝ) મેળવ્યો છે.  
 
ઑક્ટોબર 12, 2022ના રોજ, FDA એ 5 વષ� જટેલી નાની ઉંમરના બાળકો માટે અપડેટ કરાયેલ COVID-19 રસીના 
ઉપયોગન ેઅિધકૃત કય�.  

• Pfizer-BioNTech રસી 5 થી 11 વષ�ની વયના બાળકો માટે ઉપલબ્ધ છે 
• મોડના� રસી 6 થી 17 વષ�ની વયના બાળકો અન ેિકશોરો માટે ઉપલબ્ધ છે  
• પાત્રતા િવશે વધ ુમાિહતી માટે, CDC સ્ટે અપ ટુ ડેટ િવથ વેક્સીન વેબસાઇટની મુલાકાત લો. 

 
બાયવેલેન્ટ બૂસ્ટર શું કર ેછે? 

અપડેટ કરલે (બાયવેલને્ટ) બૂસ્ટરને "બાયવેલેન્ટ" કહેવામાં આવ ેછે કારણ કે તેઓ મૂળ વાયરસ જ ેCOVID-19નું કારણ 
બન ેછે અને ઓિમક્રોન વેિરઅન્ટ, સબવેિરઅન્ટ્સ BA.4 અન ેBA.5 સિહત બંને સામે ર�ણ આપે છે.  

 
હંુ અપડેટ કરલે બૂસ્ટર �ાર ેમેળવી શકંુ? 

કોઈપણ કે જ ેપાત્ર છે (ઉપર જુઓ) અન ેછેલ્લા 2 મિહનામા ંCOVID-19 રસીની કોઈ પ્રાથિમક શે્રણી અથવા બૂસ્ટર ડોઝ 
મેળવ્યો નથી, તેણે તેમનું બૂસ્ટર મેળવવું જોઈએ. જો તમે ભૂતકાળમાં COVID-19 માટે સકારા�ક પરી�ણ કયુ� હોય, 
આ ભલામણ કરવામાં આવ ેછે કે તમે તમારા COVID-19 ચેપની રસી મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછા 3 મિહના રાહ 
જુઓ. 
 

શું હંુ બૂસ્ટર ડોઝ માટે કોઈપણ પ્રકારની COVID-19 રસી મેળવી શકંુ? 
હા. CDC એ જણાવ્યું કે તમે તમારા બૂસ્ટર ડોઝ માટે ઉપલબ્ધ બાયવેલેન્ટ COVID-19 રસીઓમાંથી કોઈપણ "િમશ્રણ 
અન ેમેચ" કરી શકો છો. 
 

બાયવેલેન્ટ બૂસ્ટરના કેટલા ડોઝની જ�ર છે? 
 CDC �ારા આ સમયે માત્ર એક જ બૂસ્ટર ડોઝની ભલામણ કરવામાં આવી છે.  
 
જો મારી રોગપ્રિતકારક શિ� ઓછી હોય તો શું? 

જો તમારી રોગપ્રિતકારક શિ� ઓછી હોય, તો તમે COVID-19 બૂસ્ટર સાથે અ�તન રહો તે વધ ુમહત્વનું છે. CDC 
વેબસાઇટની મુલાકાત લો: CDC COVID-19 રસીઓ સાધારણ અથવા ગંભીર રોગપ્રિતકારક શિ� ધરાવતા લોકો 
માટે વધ ુિવગતો માટે. 

 
હંુ આ બાયવેલેન્ટ બૂસ્ટર �ાંથી મેળવી શકંુ?  

તમારી ન�કના રસી પ્રદાતાન ેશોધવાની શે્ર� રીત એ છે કે www.vaccines.gov પર �ઓ અન ેબાયવેલેન્ટ બૂસ્ટરની 
ઉપલબ્ધતા શોધો.  

 
શું હંુ એક જ સમય ેCOVID-19 બાયવેલેન્ટ બૂસ્ટર અને ફ્લ ૂશૉટ મેળવી શકંુ? 
 હા – અન ેતેને પ્રોત્સાિહત કરવામાં આવ ેછે! 
 
 
 

પરી�ણ અન ેસારવાર અંગેના માગ�દશ�ન સિહત COVID-19 પર નવીનતમ માિહતી માટે,  
 IDPH કોરોનાવાયરસ રોગ 2019 (COVID-19) વેબસાઇટની મુલાકાત લો. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11737:cdc%20booster%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11737:cdc%20booster%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://www.vaccines.gov/
https://dph.illinois.gov/covid19.html
http://dph.illinois.gov/

