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િ ય યુવા વયની યિ ત અને માતા-િપતા / કાળ દાતા, 

યવુા વયના લોકો માટ ેટીનએજ ( કશોરાવ થા) બૂ ટર અન ેમિેન ઇ ટસ રસીકરણ કાય મ 

રા ીય રસીકરણ કાય મના ભાગ પે, અમારી સમદુાય રસીકરણ સવેા શાળામા ં 9મા વષમાં (13થી 14 વષના) હોય તેવા 
તમામ યુવા વયના (પુ તાવ થા સુધી ન પહ ચેલા) યિ તઓ માટે 3 ઇન-1 ટીનએજ બૂ ટર અને મેિન ઇ ટસ રસીકરણ 
રજૂ કરે છે. આ સામા ય મની રસીઓ ટેટનસ (ધનુર), ડ થે રયા, પોિલઓ (Td/IPV) સામ ેસતત સુર ા સિુનિ ચત કરે છે 
અને મિેન ઇ ટસના કારો ACW અને Y સામે ર ણ પૂ  ંપાડ ેછે. આ મર ેરસીકરણ ા ત કરવુ ંઅગ યનું છે કારણ ક,ે ત ે
કશોરાવ થાના વષ  અને તેનાથી આગળ માટ ે ે  ર ણ આપે છે. 

 હા, માર ેરસીઓ મકૂાવવી છે  ના, માર ેરસીઓ નથી મકૂાવવી 

તમ ેએક અથવા બનં ેરસી માટ ેસંમિત આપી શકો છો. 

તમ ેજે પણ ન કી કરો, તમાર ેઅમન ેજણાવવુ ંજ રી છે. 

 અહ  મુલાકાત લઈ સંમિત પ કન ેઓનલાઇન પૂણ કરો: 
www.leicsandrutlandimms.co.uk 

 ડ થે રયા, ટેટનસ અને પોિલઓ (Td/IPV), મેિન ગોકોકલ ACWY (મા  વષ 9) 
પસંદ કરો  

 તમને તમારી કૂલના કોડની જ ર પડશે. 

 Crown Hills Community College માટે કૂલ કોડ LE120277 છે 

 યારે પ ક સુ ત થઈ ય યારે તમને એક પુિ  આપતો ઈ-મેલ મળશે. 

અથવા તમે તમારા માટફોનના 
કેમેરાનો ઉપયોગ કરીને આ QR કોડ 

કેન કરીને સીધા ંજ અમારા સંમિત 
પ ક પર જઈ શકો છો 

ખાસ સચૂન: સુિનિ ચત કરો કે ઈ-મેલ સરનામાંઓ સરખાં જ હોય અને ઈ-મેલ સરનામાં અને કૂલ કોડમાં વ ચે કોઈ જ યા કે 
પછી તેની પહેલા ંઅથવા આખરે કોઈ િવરામિચ નો ન હોય. 

તમને આ પ  મળે એટલે તમારે શ ય તેટલંુ જ દી સંમિત પ ક પૂરી રીતે ભરવું જ રી રહેશે. 

તમ ેકોઈપણ સમય ેતમારો િવચાર બદલી શકો છો. 

સ ના આગલા દવસે અમને તૈયારી કરવા મળે તે માટે અમે િસ ટમને કામચાલાઉ ધોરણે બંધ કરી શકીએ છીએ. સ  પછી 
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જ દી જ િસ ટમ ફરી શ  કરવામાં આવશે. 

જો તમે આને ઓનલાઇન પૂણ કરવામાં અસમથ રહો, તો કૃપા કરીને સહાય માટે અમન ે0300 300 0007 પર રંગ કરો. 
અમારી કોઈ એક ટીમે પ ક પૂણ કરવા માટે તમને સામો કૉલ કરવાની જ ર હોઈ શકે. 

 

રસીઓ બાહુના ઉપલા ભાગમાં બ ેઅલગ અલગ ઇ જે શ સ તરીકે આપવામાં આવે છે. ટીનએજ બૂ ટર અને મેિન ઇ ટસ 
રસીકરણ કાય મમા ંઉપયોગમાં લેવાતી રસીઓ જેલટીન અથવા આ કોહોલ નથી ધરાવતી. 

ટીનએજ બૂ ટર અને મેિન ઇ ટસ રસીકરણ િવશે દદ  માિહતી પિ કા વાંચવા માટે અહ  મુલાકાત લો: 
www.tiny.cc/boosterleaflet રા ીય રસીકરણ કાય મ િવશે વધુ માિહતી માટે અહ  મુલાકાત લો: 
www.nhs.uk/conditions/vaccinations 

યુવા વયના લોકો આ રસીઓ િવશે અને અ ય વા ય મુ ાઓ િવશે અહ  મુલાકાત લઈને વધુ ણી શક ે છે: 
www.healthforteens.co.uk/health/immunisation 

આ ટીમ કૂલમાં રસીઓ આપવાની રજૂઆત કરે છે. સલામતપણ ેરસી અપાવાનું સુિનિ ચત કરી શકાય તે માટ ેઅમે તમામ 
કૂલો સાથે ઝીણવટથી કામ કરી ર ાં છીએ જેથી કરીન ેતમામ યો ય કોિવડ સલામતી ઉપાયો અંગે ખાતરી રહે. 

જો તમારા પ રવારનો કોઈ સ ય, કે જેની સાથે તમ ે રહેતા હોવ ત ેસે ફ-આઇસોલટે થઈ ર ા ંહોય અથવા સ ના દવસે 
તમને નીચે આપેલા લ ણોમાંથી કોઈ અનુભવાઇ ર ાં હોય તો કપૃા કરીન ેભાગ લશેો નિહ. 

 ભાર ેતાવ - તમારી છાતી અથવા પીઠ પર પશ કરતા ંતમન ેગરમ લાગ ે

 નવી સતત ચાલ ુરહતેી ઉધરસ - આનો અથ છે ક ેતમન ેવારવંાર ઉધરસ આવવાની શ  થઈ છે. 

 તમારી ગધં પારખવાની અન ે વાદ ઓળખવાની મતા ગમુાવવી અથવા તમેા ંબદલાવ આવવો - આનો અથ છે ક ે
તમ ેન યુ ંછે ક ેતમન ેકોઈ વ તનુી ગધં ક ે વાદ નથી આવતા, અથવા સામા ય કરતા અલગ ગધં ક ે વાદ આવ ેછે. 

જો તમે તે દવસે ગેરહાજર હોવ, તો રસીકરણ માટે એક વધારાની તક ઉપલ ધ કરાવવામાં આવશે.કૃપા કરીને ન ધશો ક ેઆ 
રસી તમારા GP વારા િનયિમત ધોરણ ેરજૂ કરવામા ંઆવશે નિહ. 

અમે સમ એ છીએ કે જો અમ ે કૂલમાં રસીકરણ પૂણ કરવામાં અસમથ રહીએ તો એક વૈકિ પક થળ ઉપલ ધ કરાવવાની 
જ ર પડી શક ેછે. આ સેવા એ સુિનિ ચત કરશે ક ેજો આવું હોય તો તમને સંપૂણ રીતે ણ કરાયેલી હોય. 

જો તમે પાછલા 5 વષ મા ંટેટનસ, ડ થે રયા અને પોિલઓ (Td/IPV) માટે રસીકરણ કરા યું હોય તો તમને પછીની કોઈ 
તારીખ સુધી આ રસીકરણની જ ર નથી પરંતુ છતાં પણ તમને મિેન ઇ ટસ માટે રસીની જ ર હોઈ શકે. યુવા વયની દરકે 
યિ તનું તેમની પા તાની પુિ  કરવા માટ ેઆકલન કરવામા ંઆવશે. જો તમારે HPV રસી લેવાનો સમય પણ થઈ ચૂ યો હોય, 

તો એ જ સમયે આને પણ સાથે જ રજૂ કરાશે. અને આ ણેય સાથે લેવી હાિનકારક નથી. 

રસીકરણ પછી સમુદાય રસીકરણ સેવા તરફથી તમને રસીકરણ બાદ માટનેી થોડી માિહતી ઈ-મલે કરવામા ં આવશ ે અન ે
માિહતીન ેયુવા વયની યિ તના NHS વા થ અહેવાલોમાં દાખલ કરવામા ંઆવશે. 

જો તમને કોઈ નો હોય અથવા રસીકરણ દરમયાન જ ર હોય તવેા કોઈ વધારાના ટેકા અંગે ચચા કરવા માંગતા હોવ તો તમે 
ટીમનો આ ટિેલફોન: 0300 300 0007 થકી અથવા ઈ-મલે: communityimmunisations.service@nhs.net 
વડ ેસંપક કરી શકો છો. અમે રસીકરણ રજૂ કરીએ તે સમયગાળા દર યાન કૉલની સં યા વધુ હોય છે અને વધુ કૉલ આવતા 
હોય ત ેસમય ેતમારા કૉલનો જવાબ અપાય ત ેમાટે રાહ જોવી પડી શકે છે. તમારી પાસે ટીમ માટે એક વૉઇસમેસેજ મૂકવાનો 
િવક પ હશે અને અમે તમારા કૉલ સામે વળતો કૉલ કરીશું. 

આપના ભવદીય,  
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Dr Tim Davies (ડૉ ટમ ડેવીસ)  Marie Butterworth (મરેી બુ ટેરવોથ) 

ી નગં અન ેરસીકરણના મુ ય સલાહકાર રસીકરણ સ વસ મનેજેર 
NHS લૅ ડ અન ેNHS સધુારા - િમડલૅ સ  લે ટરશાયર પાટનરિશપ NHS ટ 
 
 

ઓનલાઇન સમંિત પ ક પણૂ કરવા માટ ેન ધ 
અહ  મુલાકાત લો: www.leicsandrutlandimms.co.uk 
તમા ં ઈ-મેલ અ ેસ દાખલ કરો અને પુિ  કરો 
તમારો કૂલ કોડ: LE120277 દાખલ કરો અને કૂલ શોધો પર િ લક કરો. તમારી કૂલનંુ નામ દેખાતું હશે. 

ખાસ સચૂનો: 
 અમારા પેજ પર જવા માટે તમે "Leicester imms” માટે ઓનલાઇન શોધ પણ કરી શકો છો 
 સુિનિ ચત કરો ક ેઈ-મેલ સરનામાંઓ સરખા ંજ હોય અને ઈ-મેલ સરનામાં અને કૂલ કોડમાં વ ચે કોઈ જ યા કે પછી 
તેની પહેલા ંઅથવા આખરે કોઈ િવરામિચ નો ન હોય. 
ભાગ 1: દદ  માિહતી અન ેસંપક િવગતો 
કૃપા કરીન ેતમારા બાળકનો NHS નબંર, જો ઉપલ ધ હોય તો, સમાવશે કરશો 
જો તમ ેGP ેિ ટસ ખાતે ન ધાયેલા હોવ તો તમારી પાસ ેઆ નબંર પહેલેથી હશે. ત ેએક 10 અકંોનો નંબર છે જે દરેક યિ ત માટ ેઅન ય 
હોય છે અન ેતમેના મે ડકલ કાડ પર મળી આવશે. ત ેNHS તરફથી આવેલા કોઈ પ મા,ં કોઈ િ િ શન અને દરેક બાળકની રેડ બુક - 
"મારો યિ તગત બાળ વા થ અહેવાલ”માં પણ મળી આવશે. 
ભાગ 2: સમંિતની હરેાત 
લ ૂરસીકરણ માટે સંમિત આપવા માટે આને પૂણ કરો. 

ભાગ 3: તબીબી ઇિતહાસ 
રસીકરણ ઇિતહાસ અંગેના નોના જવાબ અને રસીકરણ દર યાન જ રી હોય તવેા કોઈ ટેકાની િવગતો ભરો. 
યવુા વયની યિ ત આ રસીકરણ માટ ેતમારી સમંિત િવના પોતાન ેમાટ ેસંમિત આપી શક ેછે અન ે વા ય યાવસાિયક એક 
માિહતગાર િનણય લવેાની તમેની મતાન ેમલૂવશ.ે 
માિહતી વહચવી: કૂલ ખાત ે રસીકરણ બાદ, એક સૂચનાપ  પૂ ં પાડવામા ં આવશે અને માિહતી તમારા બાળકના NHS 
વા ય અહેવાલોમાં ઉમેરવામા ંઆવશે. 

અ ય ભાષાઓમા ં વા ય માિહતી થકી મદદ માટ,ે કપૃા કરીન ે અહ  મુલાકાત લો: https://www.nhs.uk/about-
us/health-information-in-other-languages/ 

 


