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આરોગ્ય કા્ય્યકરો માટેની પસુ્તિકા
(૨૦૧૮)

આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ 
ગજુરાતિ સરકાર
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ભારતિ સરકારે ઓરી-રૂબેલા (એમ.આર.) માટે સયંકુતિ રસીનો આરંભ કરવા 
અંગે વનણ્ય્ય લીધો છે. શરૂઆતિમા ંઆ રસી અભભ્યાન તિરીકે આપવામા ં
આવશે, ત્યારબાદ તેિનો સમાવેશ સાવ્યવરિક રસીકરણ કા્ય્યક્રમમા ં ઓરી-
રૂબેલાની રસી ્ વરૂપે કરવામા ંઆવશે. તેિને ઓરીના પહલેા ડોઝ અને બીજા 
ડોઝને ્્ાને આપવામા ંઆવશે. ઓરી-રૂબેલા રસીનો પ્ારંભ તિબક્ાવાર 
તિમામ રાજ્યોમા ંકરવામા ંઆવશે. ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન, ૯ માસ્ી ૧૫ 
વર્યના વ્યજૂ્ વચ્ેના તિમામ બાળકો માટે છે, પછી ભલે તેિમને અગાઉ 
ઓરી-રૂબેલાની રસી આપવામા ંઆવી હો્ય કે નહીં.

ભાગ 1

 

ઓરી રોગ:
 ઓરી એક ઘાતિક રોગ છે અને 

તેિ બાળકોમા ંઅકાળે ્તિા 
મતૃયનુા મખુ્ય કારણોમાં્ ી એક 
છે. 

 ઓરી ખબૂ જ ્ેપી હો્ય છે, જે 
્ેપજન્ય વ્યસકતિના ખાસંવા 
અને છીંકવા્ી ફેલા્ય છે.

 ઓરીને કારણે આપના 
બાળકમા ંપ્ાણઘાતિક 
સમ્્યાઓની સભંાવનાઓ 
વધી જા્ય છે. જેમ કે 
નયમુોવન્યા, ઝાડા અને 
મગજનો તિાવ.

 સામાન્ય રીતેિ ઓરીના લક્ષણો 
આ મજુબ છે: ્હરેા પર 
ગલુાબી-લાલ ્ાદંા, વધ ુ
પડતિો તિાવ, ખાસંી, નાક વહવે ુ ં
અને આંખો લાલ ્ઇ જવી.

રૂબેલા રોગ:
 જો સ્તીને ગભા્યવ્્ાની શરૂઆતિમા ં

રૂબેલાનો ્ેપ લાગી જા્ય, તિો સી.
આર.એસ. (જનમજાતિ રૂબેલા વસનડ્ોમ) 
વવકવસતિ ્ા્ય છે, જે ભ્ણૂ અને 
નવજાતિ વશશઓુ માટે ગભંીર અને 
ઘાતિક સાભબતિ ્ઈ શકે છે. પ્ારંભભક 
ગભા્યવ્્ા દરવમ્યાન જો સગભા્યને 
રૂબેલાનો ્ેપ લાગ્યો હો્ય તિો, 
જનમેલા બાળકમા ંલાબંાગાળાની 
જનમજાતિ ખામીઓ્ી પીરડતિ ્વાની 
શક્યતિાઓ વધી જા્ય છે, જેના કારણે 
આંખ (ગ્કુોમા, મોવતિ્યાભબંદુ), કાન 
(બહરેાશ), મસ્તિષક (માઇક્રોવસફેલી, 
માનવસક મદંતિા) પર અસર પહોં્ે છે 
તેિમજ હૃદ્યની ખામીઓનુ ંજોખમ 
વધી જા્ય છે.

 રૂબેલાને કારણે ગભ્યવતિી સ્તીમા ં
ગભ્યપાતિ, અકાળે પ્સવૂતિ, અને મતૃિ 
પ્સવૂતિની સભંાવનાઓ વધી જા્ય છે.

ઓરી અને રૂબેલા શુ ંછે?
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  ઓરી-રૂબેલા (એમ.આર.) અભભ્યાન શુ ંછે?
ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન એક વવશેર પહલે છે, જેનો ઉદે્શ મ્યા્યરદતિ સમ્ય-મ્યા્યદામા ં
સમગ્ર રાજ્યમા ં વ્યાપક વ્ય જૂ્ના તિમામ બાળકોને ઓરી-રૂબેલાની રસી દ્ારા 
સરુભક્ષતિ કરવાનો છે. અભભ્યાનના સમ્યગાળા દરવમ્યાન ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન 
ડોઝ, રાજ્યમા ંઉપલબધ તિમામ બાળકોને આપવામા ંઆવશે કે જેઓ ૯ માસ્ી 
લઇને ૧૫ વર્યની વ્ય જૂ્ વચ્ેના છે, પછી ભલે તેિમને અગાઉ્ી રસી આપવામા ં
આવી હો્ય કે નહીં. ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાનનુ ંલક્્ય તિાતકાભલક ધોરણે જનસખં્યાને 
ઓરી અને રૂબેલા સામે રક્ષણ આપવાનુ ંછે, જે્ી કરીને ઓરીને કારણે મતૃય ુઅને 
સી.આર.એસ. (જનમજાતિ રૂબેલા વસનડ્ોમ)ની શક્યતિાઓમા ં મખુ્યતવે ઘટાડો આવે 
અને સમદુા્યમા ંલભક્ષતિ વ્ય જૂ્ના બાળકોનુ ંઓછામા ંઓછં ૯૫ ટકા રસીકરણ પણૂ્ય 
્ઇ જા્ય.

  કેવા બાળકોનુ ંરસીકરણ કરવુ ંજોઇએ?
 ૯ માસ્ી લઇને ૧૫ વર્ય સધુીની વ્ય જૂ્ના તિમામ બાળકોનુ ંરસીકરણ કરવુ ં

જોઇએ, પછી ભલે તેિમને ઓરી-રૂબેલાની રસી આપવામા ંઆવી હો્ય કે અગાઉ તેિમને 
ક્યારે્ય ઓરી-રૂબેલાનો ્ેપ કે રોગ પણ ્્યો હો્ય.

 કુપોવરતિ બાળકોનુ ંરસીકરણ પ્ા્વમક ધોરણે કરવુ ંજોઇએ, કેમ કે આવા બાળકોમા ં
ઝાડા તેિમજ નયમુોવન્યા ્વાની સભંાવનાઓ વધ ુહો્ય છે.

 સાધારણ ભબમારીઓ્ી પીરડતિ બાળકો, જેમ કે સામાન્ય શરદી ખાસંી, ઝાડા અને 
હળવો તિાવ.

  ૯ માસ્ી લઇને ૧૫ વર્યના વ્યજૂ્ના બાળકોને શા માટે લક્્ય 
બનાવવામા ંઆવ્યા છે?

 ઓરી-રૂબેલાના મોટા ભાગના કેસો ૯ માસ્ી લઇને ૧૫ વર્યની વ્યજૂ્ ધરાવતિા 
બાળકોમા ંજોવામા ંઆવ્યા છે. એટલે અભભ્યાન દરવમ્યાન આ વગ્યને લક્્ય 
બનાવવામા ંઆવ્યો છે.

  બાળકોનુ ંરસીકરણ ક્યા ંકરવામા ંઆવશે?
 બાળકોને ઓરી-રૂબેલાની રસી એક વન્યતિ ્્ળે જ આપવામા ંઆવશે. ઘેર-ઘેર જઇને 

રસીકરણ કરવામા ંનહીં આવે.

 પ્્મ સપતિાહ દરવમ્યાન શાળાઓમા.ં

 ત્યારપછીના બે સપતિાહોમા ંગ્રામીણ અને શહરેી કે્ષરિોમા ંવન્યતિ આઉટરી્ સેશન અને 
મોબાઇલ સેશન દ્ારા શાળાએ ન જતિા બાળકો અને રહી ગ્ેયલા બાળકોનુ ંરસીકરણ 
કરવામા ંઆવશે.

 જો ઝડપી અનકુળૂ મોનીટરીંગ દરવમ્યાન કોઈપણ ્્ળે 4 કે તેિ્ી વધ ુઅરભક્ષતિ 
બાળકો મળે તિો આવા છટી ગ્ેયલા બાળકોનુ ંરસીકરણ કરવા માટે જે તેિ કે્ષરિમા ં
અભભ્યાનના ્ો્ા સપતિાહ દરવમ્યાન ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાનની ગવતિવવવધઓનુ ં
પનુરાવતિ્યન કરવામા ંઆવશે. 
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  કેવા બાળકોનુ ંરસીકરણ કરવામા ંનહીં આવે?
આવા રક્સાઓમા ંબાળકનુ ંરસીકરણ ન કરવુ:ં
 બાળકને વધ ુપડતિો તિાવ કે અન્ય ગભંીર ભબમારી (જેમ કે, બેભાન ્વુ,ં ખે્ં  

આવવી, વગેરે) હો્ય.
 બાળક હોસ્પટલમા ંદાખલ કરે્ુ ંહો્ય.
 અગાઉ ક્યારે્ય ઓરી-રૂબેલાની રસી્ી ગભંીર એલજજીક પ્વતિરક્ર્યા ્્ેયલ હો્ય.

  સ ૂ્ ના કાડ્ય આપવા માટેના રદશા-વનદદેશ
1. એ.એન.એમ. સા્ે ્્ા્ય-વવ્ારણા કરીને, આશાને અભભ્યાન્ી એક સપતિાહ અગાઉ 

દરેક લાભા્જી/સપુરવાઇઝરને સ ૂ્ ના કાડ્ય (જેમા ંરસીકરણ અને તેિના્ી ્નારા 
ફા્યદાઓ વવશેની મારહતિી રહશેે) ના વવતિરણ માટે ્યોજના બનાવવાની રહશેે. 
સ ૂ્ ના કાડ્યના વવતિરણની સા્ે-સા્ે આશાએ પોતેિ આ રસીકરણ સા્ે સકંળા્ેયલી 
મખુ્ય બાબતિોને સમજાવવાની રહશેે. ખાસ કરીને એવા ઘરોમા ંકે જ્યા ંલોકો વાં્ ી 
ન શકતિા હો્ય.

 આ ઉપરાતંિ આશાએ દરેક 
ઘરોમા ંજઇને રસીકરણ 
્્ળ, તિારીખ અને સમ્ય 
વવશે પણ મારહતિી 
આપવાની રહશેે. રસીકરણ 
પછી તિમામ બાળકોને 
રસીકરણ પ્માણપરિ 
આપવામા ંઆવશે.

2. પ્ભાવશાળી આઇ.પી.સી 
(પર્પર સં્ ાર)ના માધ્યમ 
દ્ારા સમદુા્યને સગંરિતિ 
કરવા માટે તેિમજ 
ગ્રામ્ય-્તિરે બેિકનુ ં
આ્યોજન કરવા અંગે 
એ.એન.એમ.ની સા્ે 
્યોજના બનાવવી.

3. અભભ્યાન માટે ઓછામા ં
ઓછા એક મરહના પહલેા ં
દરેક ગામમા ંબેિક માટેની 
તિારીખો સવુનવચિતિ કરવી 
જે્ી કરીને આશા કે 
આંગણવાડી કા્ય્યકરોની 
બેિકનુ ંઆ્યોજન હા્ 
ધરા્ય અને એ.એન.એમ.  
પણ તેિની રસીકરણ ટીમ માટે ટીમ લીડર ્વરૂપે ભાગ લે.

પ્રિય વાલી,
એક રાષ્ટ્રવયાપી અભિયાન હઠેળ ઓરી અને રૂબેલા સામે સરુક્ા પરૂી પાડવા માટે ઓરી – રૂબેલા 
(એમ.આર.)ની એક રસી શાળાઓ અને આઉટરીચ સેશનમા ંઆપવામા ંઆવશે. આ એમ.આર. 
રસીને પછીથી પ્નયપ્મત રસીકરણમા ંસામેલ કરવામા ંઆવશે. મહતવપણૂ્ણ બાબત છે કે આ 
અભિયાન હઠેળ 9 મહહનાથી 15 વર્ણ સધુીના ંવયજૂથના ંબાળકોને આ રસી મકૂવામા ંઆવશે, તેમને 
એમ.આર./એમ.એમ.આર.ની રસી પહલેા આપી દેવામા ંઆવી હોય તો પણ.

મળૂ કારણ : ઓરી રોગની નાબદુી અને રૂબેલાને પ્નયપં્રિત કરવા માટે 9 મહહનાથી 15 વર્ણ સધુીના ં
બાળકોને આ રસી આપવી અતયતં આવશયક છે.

કપૃા કરીને 9 મહહનાથી 15 વર્ણ સધુીની વય ધરાવતા 
તમારા બાળકોને ઓરી – રૂબેલા રસીકરણના ઉદે્શ 
માટે અભિયાનના ંસથળે લઈ જાઓ.

ઓરી :
ઓરી એક જીવલેણ રોગ છે, 
જે વાઇરસ દ્ારા ફેલાય છે. 
બાળકોમા ંઓરીને લીધે 
પ્વકલાગંતા અને અકાળે 
મતૃ્ુ ંથઈ શકે છે.

રૂબેલા :
રૂબેલા એક ચેપી રોગ છે, જે વાઇરસ દ્ારા ફેલાય છે. તેના 
લક્ણ ઓરી રોગ જેવા હોઇ શકે છે. તે છોકરો અને છોકરી 
બનેંને ચેપગ્રસત બનાવી શકે છે. જો કોઇ સ્તી ગિા્ણવસથાના 
આરંભિક તબક્ામા ંતેનાથી ચેપગ્રસત બને તો કંજેપ્નટલ રૂબેલા 
પ્સન્ડ્ોમ (સી.આર.એસ.) થઈ શકે છે, જે તેના ગિ્ણ અને નવજાત 
શીશુ ંમાટે ઘાતક સાભબત થઈ શકે છે.

ઓરીનો અંત આણવા તેમજ રૂબેલાના 
પ્નયરંિણ માટે  
આપણો દેશ કતૃ-પ્નશ્ચયી છે.

એમ.આર. સચૂના કાડ્ણ

આ અભિયાન દરપ્મયાન આ રસી 9 મહહનાથી 15 વર્ણની ઉંમર ધરાવતા તમામ બાળકોને જરૂર 
અપાવવી જોઇએ.

આ રસીને તમામ શાળાઓ, આઉટરીચ સેશનો, આંગણવાડી કેન્દ્ો અને સરકારી સવાસ્થય કેન્દ્ો 
પર મકૂવામા ંઆવશે.

જો કોઇ બાળકને એમ.આર./ એમ.એમ.આર.ની રસી અગાઉ મકૂી દેવામા ંઆવી હોય તો પણ તેને 
આ રસી મકૂાવો.

ઓરી – રૂબેલાની રસી સપંણૂ્ણપણે સરુભક્ત છે અને તેની કોઇ આડઅસર થતી નથી.

બાળકોને આ રસી યોગય લાયકાત ધરાવતા આરોગય કાય્ણકર દ્ારા આપવામા ંઆવશે.

આ સામહૂહક અભિયાનમા ંતમારી િાગીદારી સપુ્નપ્શ્ચત કરો.

યાદ રાખવા જેવી બાબતો

રસીકરણની વધ ુમાહહતી માટે આપની આરોગય કાય્ણકર આશા અને આંગણવાડી વક્ણર બહનેનો સપંક્ણ  કરો

અથવા mrcampaignindia@gmail.com પર ઇમેઇલ કરો
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સામરૂહક બેિકના આ્યોજન માટેના રદશા-વનદદેશો
1. સમદુા્યના પ્ભાવશાળી વ્યસકતિ સા્ે ્્ા્ય-વવ્ારણા ક્યા્ય પછી સવુવધાજનક સમ્ય 

અને ્્ળ પર બેિકનુ ંઆ્યોજન કરવુ.ં
2. બેિક માટે ્્ાવનક સામરૂહક પ્વતિવનવધઓ વવશે મારહતિી મેળવવી.
3. ્્ા્ય-વવ્ારણા માટે આરામદા્યક અને વમલનસાર વાતિાવરણનુ ંસર્જન કરવુ.ં
4. સમદુા્યની વાતિો ધ્યાને લેવી અને જાણકારી મેળવવી કે સમદુા્ય પહલેા્ી શુ ં

જાણકારી ધરાવે છે.
5. ઓરી-રૂબેલા વન્યવમતિ રસીકરણના મહતવ વવશે મારહતિી પ્દાન કરવી.
6. રસીકરણ સબંધેં ખોટી ધારણાઓ અને શકંાઓ દૂર કરવી.
7. સમદુા્યના સભ્યોને તેિમના પ્શ્ો રજૂ કરવા પે્રરતિ કરવા.
8. સહભાગીઓને ઓરી-રૂબેલા અને આ અભભ્યાન પર મખુ્ય સદેંશો આપવો.
9. બાળકોની સાર સભંાળ લેતિા લોકોને અભભ્યાનમા ંભાગ લેવા માટે પે્રરતિ કરવા.
 i. લાભા્જીઓની ્યાદી બનાવવા અને આમરંિણ માટે ગહૃ મલુાકાતિ દરવમ્યાન. 
 ii. સેશનના રદવસો દરવમ્યાન રહી ગ્ેયલા બાળકોના ઘરે જઇને મલુાકાતિ કરવી  

  અને તેિમને રસી લેવા માટે પે્રરતિ કરવા.

સેશન ્્ળ માટે રદશા-વનદદેશ
અભભ્યાન દરવમ્યાન સેશનના ્ાર પ્કાર રહશેે
 શૈક્ષભણક સં્ ્ાઓ (શાળા-અભભ્યાન)મા ંસેશન.

 આઉટરી્ સેશન ્્ળ (ગામ/શહરેી મહોલલાઓમા ં મમતિા રદવસનુ ં ્્ળ અને 
વધારાના ્્ળો).

 મોબાઇલ ટીમસ (દુગ્યમ કે્ષરિો, ઘર વવહોણા સમદુા્ય, અ્્ા્યી વ્તિીઓ માટે).

 આરોગ્ય કેનદ્ર સેશન ્્ળ (પ્ા્વમક આરોગ્ય કેનદ્ર/સામરૂહક આરોગ્ય કેનદ્ર/હોસ્પટલ/
ખાનગી કલીવનક).
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સેશનની અવવધ
 શૈક્ષભણક સં્ ્ાઓમા ંરસીકરણ સેશન શાળાના સમ્ય અનસુાર ્લાવવામા ંઆવશે, 

જે્ી કરીને એક જ રદવસે શાળાના તિમામ બાળકોનુ ંરસીકરણ સવુનવચિતિ ્ા્ય (એક 
એ.એન.એમ. દ્ારા એક રદવસમા ંમહત્તમ ૨૦૦ ઇનજેકશન આપી શકાશે).

 આઉટરી્ અને વન્યતિ ્્ળો પર અભભ્યાન સેશન સવારે ૮.૦૦ કલાક્ી બપોરે 
૨.૦૦ કલાક સધુી ્ાલશે. રસી આપનાર અને આશા/આંગણવાડી કા્ય્યકતિા્ય તેિમની 
અન્ય વન્યવમતિ ગવતિવવવધઓ આ ્્ળે જ બપોરે ૪.૦૦ કલાક સધુીમા ંપણૂ્ય કરશે.

 મોબાઇલ / વવશેર રસી આપનારાઓની ટીમને વવશેર જનસખં્યાના સમહૂો સધુી 
પહોં્વા માટે અસાધારણ સમ્ય દરવમ્યાન કામ કરવુ ં પડી શકે છે. દરરોજની 
કામગીરીનુ ંસમ્ય અને ્ ્ળ પવૂ્યવનધા્યરીતિ કરવુ.ં તેિમજ આ માઇક્રો-્યોજનામા ંવવવશષટ 
પ્કારે નોંધાવ ુજોઇએ.

 કેનદ્ર આધારરતિ સેશન ્્ળ (પ્ા્વમક આરોગ્ય કેનદ્ર/સામરૂહક આરોગ્ય કેનદ્ર/હોસ્પટલ/
ખાનગી કકલનીક) પર અભભ્યાનની સપંણૂ્ય અવવધ દરવમ્યાન સવારે ૮.૦૦ કલાક્ી 
સાજંે ૪.૦૦ કલાક સધુી કામ કરશે.

કોલડ ્ેઇન હનેડલસ્ય માટેના રદશા-વનદદેશો
 અભભ્યાન્ી ઓછામા ંઓછા ્ાર માસ પહલેા ંતિમામ ્તિરો પર ઉપલબધ ઓરીની 

રસીના ્ટોકની તિપાસ કરાવવી. 
 કોઇપણ વધારાનો ્ટોક કે જેનો ઉપ્યોગ ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન અગાઉ કરી શકાશે 

નહીં, તેિને પ્્તિાવવતિ ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાનની તિારીખ્ી ઓછામા ંઓછા ્ાર માસ 
અગાઉ પરતિ કરી દેવા જોઇએ. 

 જો અભભ્યાન પહલેા ંજ અમકુ કોલડ ્ેઇન ્્ળ પર ઓરીની રસીનો ્ટોક ખટૂતિો 
હોવાનુ ંમા્મુ પડે તિો તેિ ભ્તંિાનો વવર્ય ન્ી કેમ કે ઓરી-રૂબેલા રસી અભભ્યાન 
દરવમ્યાન આપવામા ંઆવશે. સા્ે-સા્ે આવા બાકી રહી ગ્ેયલા બાળકોને 
ઓરી-રૂબેલાની રસી ૯્ી ૧૨ માસ અને ૧૬્ી ૨૪ માસની ઉંમરે વન્યવમતિ રસીકરણ 
અંતિગ્યતિ આપવામા ંઆવશે. 

 આવા બધા પગલા ભ્યા્ય છતિા ંપણ જો ઓરીની રસી, ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાનના 
પ્ારંભ સધુીમા ંઉપ્યોગમા ંન આવે, તિો ઓરીની તિમામ રસી અને ડાઇલયએુનટસને 
અલા્યદા ડબબાઓમા ંસીલબધં કરીને રાખવાના રહશેે. 

 ઓરીની રસીના સીલબધં ડબબાઓને આઇ.એલ.આર. મા ંઅને ડાઇલયએુન્ટસના 
સીલબધં ડબબાઓને સકૂા ્્ળે રાખવામા ંઆવવા જોઇએ. 

 ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન દરવમ્યાન મમતિા રદવસમા ંઓરી-રૂબેલાની રસી આપવી ન 
જોઇએ. 

 સીલબધં ડબબાઓમા ંસગં્રરહતિ ઓરીની રસી અને ડાઇલયએુન્ટસને ઓરી-રૂબેલા 
અભભ્યાન પછી મમતિા રદવસ અંતિગ્યતિ ૯્ી ૧૨ મરહનામા ંપહલેા ડોઝ તિરીકે પ્્યોગ 
કરવો જોઇએ. ઓરી-રૂબેલાની રસીને ૧૬્ી ૨૪ માસમા ંબીજા ડોઝ તિરીકે પ્્યોગ 
કરવો જોઇએ. 

 ઓરીની રસી સપંણૂ્યપણે ઉપ્યોગ કરા્યા બાદ, ઓરી-રૂબેલાની રસી ૯્ી ૧૨ મરહના 
અને ૧૬્ી ૨૪ મરહનામા ંબે ડોઝની ્યોજના ્વરૂપે આપવામા ંઆવવા જોઇએ. 

 ઓરી-રૂબેલા રસીના રીકોન્ટીટ્શુન માટે ઓરી-રૂબેલા રસીની સા્ે-સા્ે મારિ ૧૦ 
ડોઝ ડાઇલયએુનટનો ઉપ્યોગ કરવો જોઇએ.
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ઓરી-રૂબેલાનુ ંસરુભક્ષતિ રીતેિ રસીકરણ કરવુ:ં

ઓરી-રૂબેલાનુ ંસરુભક્ષતિ રીતેિ રસીકરણ કરવુ:ંઓરી-રૂબેલાની રસી સકૂા પાવડર 
્વરૂપે હો્ય છે, તેિને મારિ વનમા્યતિા દ્ારા ઉપલબધ કરાવવામા ંઆવેલા તિરલ 
પદા ્્ય (ડાઇલયએુનટ) દ્ારા રરકોન્ટીટ્ટૂ કરવામા ંઆવે છે. એક વેકસીન વા્યલમા ં
ઉપલબધ સકૂા પાવડરમા ંએમપયલુના સપંણૂ્ય ડાઇલયઅુનટને વમશ્ર કરવામા ંઆવવુ ં
જોઇએ. રસીની સા્વણી અને રસીકરણ કરવાની તિમામ અવ્્ાઓ દરવમ્યાન 
શીતિ શ ૃખંલા (કોલડ ્ેઇન)
ની જાળવણી ્યોગ્ય પ્કારે 
્વી જોઈએ. 
રરકોન્ટીટ્ટુ કરેલ રસીને 
્ાર કલાકની અંદર કે 
સેશનની સમાકપતિ પર, જે 
કોઇપણ પહલેા ંહો્ય, તેિનો 
વનકાલ કરી દેવો જોઇએ.

દરેક વા્યલમા ં૧૦ ડોઝ 
હો્ય છે. લભક્ષતિ વ્યજૂ્ના 
તિમામ બાળકો માટે 
રસીની મારિા ૦.૫ વમ.લી. 
જ હો્ય છે. બાળકોને રસી સબક્ટેૂવન્યસમા ં(તવ્ાની ની્ેના ્તિરમા)ં આપવામા ં
આવે છે. ઓરી-રૂબેલાની રસી આપવાની ્યોગ્ય જગ્યા જમણા/સીધા હા્નો 
ઉપરનો રહ્સો હો્ય છે.

ઓરી-રૂબેલાની રસીને રરકોન્ટીટ્ટુ કરતિા ંપહલેાં
 લેબલ પર રસીની સમાકપતિ (એકસપા્યરી)ની તિારીખની ્કાસણી કરી લેશો. વેકસીન 

એકસપા્યર ્ઇ ગ્ેયલ હો્ય, વા્યલ પર લેબલ ન હોવા, કે લેબલ ફાટી ગ્ેય્ુ ંકે 
ખરાબ ્ઇ જવાની સ્્વતિમા ંહો્ય તેિ વેકસીન વા્યલનો ઉપ્યોગ કરવો નહીં. 

 વેકસીન વા્યલના સીલ પર લાગેલા વી.વી.એમ. (વેકસીન વા્યલ મોનીટર) ની 
્કાસણી કરવી. જો વેકસીનના ઢાકંણ પર્ી વી.વી.એમ. નીકળી ગયુ ંહો્ય, વી.વી.
એમ. ઉપ્યોગ કરવાને લા્યક ન હો્ય, તિો વેકસીનનો ઉપ્યોગ કરવો નહીં. 

 ડાઇલયએુનટની એમપયલુ પર સમાકપતિ (એકસપા્યરી)ની તિારીખની ્કાસણી કરવી. 
જો તેિની અવવધ સમાપતિ ્ઇ ગઇ હો્ય તિો ડાઇલયએુનટનો ઉપ્યોગ કરવો નહીં. 

 વેકસીન વા્યલ અને ડાઇલયએુનટની એમપયલુ એક જ વનમા્યતિા કંપનીના હોવા અંગે 
તેિમજ ડાઇલયએુનટના એમપયલુ પર લખે્ુ ંહો્ય કે તેિનો ઉપ્યોગ ઓરી-રૂબેલાની રસી 
માટે જ કરવામા ંઆવે, આવી બાબતિોની પણ ્કાસણી કરવી. 

 વેકસીન વા્યલ અને ડાઇલયએુનટના એમપયલુમા ંજોવુ ંકે તેિની અંદર કોઇપણ પ્કારનો 
બાહ્ય રજકણ દેખાઇ આવત ુતિતવ તિો ન્ી ને. વેકસીન વા્યલ અને એમપયલુ પર 
કોઇપણ પ્કારની વતિરાડ તિો ન્ી ને તેિની ્કાસણી કરવી. જો ઉપરોકતિ દશા્યવેલી 
બાબતિોમાં્ ી કોઇપણ સ્્વતિ હો્ય તિો નવી વા્યલ/એમપયલુનો ઉપ્યોગ કરવો. 

 વેકસીન વા્યલ અને ડાઇલયએુનટના એમપયલુ શીતિ શ ૃખંલા (કોલડ ્ેઇન) એક જ 
તિાપમાનમા ંમકૂવામા ંઆવ્યા હોવાની ્કાસણી કરવી. 

ઓરી ૫ ડોઝ રસી અને 
ડાઇલયઅુનટ

ઓરી-રૂબેલા ૧૦ ડોઝ રસી 
અને ડાઇલયઅુનટ
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પનુ:વનમા્યણ (રીકોન્ટીટ્શુન) દરવમ્યાન
 એક સમ્ેય એક જ વા્યલને રીકોન્ટીટ્ટુ કરવી. 
 ૧૦ ડોઝ ઓરી-રૂબેલાની રસીને રીકોન્ટીટ્ટુ કરવા માટે એમપયલુમા ં ઉપલબધ 

કરવામા ંઆવેલા ૧૦ ડોઝ ડાઇલયઅુનટની પરુી મારિાનો ઉપ્યોગ કરવો. 
 ્ેપ્ી રક્ષણ અને સપંણૂ્ય સાવધાની માટે દરેક વા્યલને તૈિ્યાર કરવા ૫ વમ.લી. નવી 

રીકોન્ટીટ્ટુ વસરીંજનો ઉપ્યોગ કરવો. બીજી વા્યલને તૈિ્યાર કરવા માટે એક જ 
વસરીંજનો ક્યારે્ય પનુ:વપરાશ ન કરવો. 

 વસરીંજના બાહ્ય પેકેજીંગ અને નીડલ (સો્ય)ના ઢાકંણનો વનકાલ કરવા માટે કાળી 
પલા્ટીકની ્ેલીમા ંમકૂી દેવુ.ં 

 પનુ:વનમા્યણ દરવમ્યાન નીડલ (સો્ય)ને કે પછી તેિના ઢાકંણને ્પશ્ય કરવો નહીં. 
 વેકસીન તૈિ્યાર ્્યા પછી વા્યલને બને્ હ્ેળીઓ વચ્ે ઘસવી નહીં. વેકસીનને 

્યોગ્ય પ્કારે વમશ્રીતિ કરવા માટે વેકસીન વા્યલને ગરદનના ભાગે્ી પકડીને ધીરે-
ધીરે ઉપર્ી ની્ેની તિરફ હલાવવી. 

 તૈિ્યાર ક્યા્ય પછી વમવશ્રતિ રીકોન્ટીટ્ટુ વસરીંજની નીડલને હબ કટર દ્ારા કાપી નાખંવી.
 રીકોન્ટીટ્ટુ વસરીંજના પલા્ ટીકના ભાગને વનકાલ માટે લાલ પલા્ ટીકની ્ લેીમા ંમકૂી દેવુ.ં 
 ઓરી-રૂબેલાની વેકસીનના વા્યલના લેબલ પર રીકોન્ટીટ્ટુ ક્યા્યનો તિારીખ અને સમ્ય 

અંરકતિ કરી દેવો. 
 દરેક બાળકને ઓરી-રૂબેલાની રસી આપવા માટે મારિ એ.ડી. વસરીંજનો જ ઉપ્યોગ કરવો.
 એ.ડી. વસરીંજમા ંઅગાઉ્ી વેકસીન ભરીને રાખવી નહીં.

રીકોન્ટીટ્ટુ કરા્યા પછી
 હંમેશા રીકોન્ટીટ્ટુ વેકસીનને +૨્ી +૮ 

રડગ્રી સેનટીગે્રડ વચ્ેના તિાપમાનમા ંરાખવા 
માટે કનડીસનડ કરેલ આઇસપેકના વછદ્રમા ંજ 
મકૂવુ.ં 

 રીકોન્ટીટ્ટુ વેકસીનને છા્ંયડામા ંજ રાખવુ.ં 

 ક્યારે્ય રીકોન્ટીટ્ટુ ઓરી-રૂબેલાની વેકસીનનો 
ઉપ્યોગ ્ાર કલાક પછી કરવો નહીં. 
રીકોન્ટીટ્ટુ ઓરી-રૂબેલાની રસીને ૪ કલાક 
પછી ઉપ્યોગ કરવા પર ઝેરી લક્ષણ (ટોકસીક શોક વસનડ્ોમ) આવી શકે છે. જેના કારણે 
બાળકનુ ંમતૃય ુપણ ્ઇ શકે છે. 

 ક્યારે્ય રીકોન્ટીટ્ટુ ઓરી-રૂબેલાની રસીને એક સેશન્ી બીજા સેશન પર લઇ જવી 
નહીં અને તેિને ઉપ્યોગમા ંપણ લેવી નહીં.

ઓરી-રૂબેલાની રસી આપવી:
 રસી આપવા માટે મારિ એ.ડી. વસરીંજનો જ ઉપ્યોગ કરવો.

 વન્યતિ વ્યજૂ્ના બાળકો માટે રસીની મારિા ૦.૫ વમ.લી. જ છે.
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ઓરી-રૂબેલાની રસી અપા્યા પછી
 વસરરજંની સો્ય પર ફરી્ી ઢાકંણ લગાવવા કે તેિને વાળવાનો પ્્યાસ કરવો નહીં.

 એ.ડી. વસરીંજને હબ કટર વડે કાપી નાખંવી. કપાઇ ગ્ેયલી નીડલ હબ કટરમા ંત્યા ં
સધુી રહશેે, જ્યા ંસધુી તેિનો વનકાલ પસદં કરા્ેયલી 
્યોગ્ય જગ્યા પર ન ્ા્ય.

 કપા્ેયલી એ.ડી. વસરીંજના પલા્ટીકના ભાગનો 
વનકાલ લાલ પલા્ટીકની ્ેલીમા ંકરવો.

 બાળકના ડાબા હા્ના અંગિૂા પર વનશાની કરવી.

 બાળકને રસી આપ્યા પછી જ ટેલી શીટમા ંવનશાની 
કરવી.

 રસી આપ્યા પછી બાળકને રસીકરણ કાડ્ય આપવું

 સેશન ્ ્ળ પર રસી લગાવ્યા પછી ઓછામા ંઓછી 
૩૦ વમનીટ માટે બાળકને રાહ જોવડાવવાની રહશેે.

 દરેક સેશન સમાપતિ ્્યા પછી, તિમામ પ્ાપતિ તેિમજ ઉપ્યોગ કરવામા ંઆવેલા 
વેકસીન ડાઇલયઅુનટ વસરીંજને ઉપલબધ કરાવેલા ફોમમેટમા ંલખવી.

તિમામ લોકોને વન્યવમતિ રસીકરણના ડોઝ વવશે ્યાદ કરાવવુ,ં અને ગામમા ં
વનકટના ્્ળ તેિમજ મમતિા રદવસ વવશે સ ૂ્ ના આપવી.

સેશન ્્ળ પર કોલડ ્ેઇનની વ્યવ્્ા

 તિમામ એ.એન.એમ.ને બે વેકસીન કેરી્યસ્ય આપવામા ંઆવશે. સેશન પર, બીજા 
વેકસીન કેરી્યર માં્ ી એક આઇસ પેક કાઢવુ ંઅને આઇસ પેકના વછદ્રમા ંરીકોન્ટીટ્ટુ 
કરેલ એક વેકસીન વા્યલ મકૂવી. 

 ઓરી-રૂબેલા રસી, ગરમી અને સ્ૂય્ય પ્કાશ પ્ત્ેય ખબૂ જ સવેંદનશીલ છે. વેકસીન 
કેરી્યર, વેકસીન કે આઇસ પેકને ક્યારે્ય સીધા સ્ૂય્ય પ્કાશના સપંક્યમા ંઆવવા દેવુ ં
નહીં.
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 જો બનાવવામા ંઆવેલી રસી સમાપતિ ્ઇ જા્ય તિો બીજુ ંવા્યલ ત્યારે જ કાઢવુ ંકે 
જ્યારે બાળકો ઉપસ્્તિ હો્ય, નહીંતિર બાળકોના આવવાની પ્વતિક્ષા કરવી.

 વેકસીન વા્યલના ઢાકંણ પર વી.વી.એમ. એવુ ંદશા્યવે છે કે, શષુક વેકસીન પ્્યોગને લા્યક 
છે કે નહીં. એક વખતિ રીકોન્ટીટ્ટુ ક્યા્ય પછી વી.વી.એમ.નુ ંકોઇ મહતવ ન્ી.

 સેશનના અંતેિ તિમામ ખોલ્યા વવનાની વેકસીન વા્યલ અને ડાઇલયઅુનટ આઇસ 
પેકની સા્ે વેકસીન કેરી્યરની અંદર મકૂીને ફરી એકવાર વેકસીન વવતિરણ કેનદ્ર પર 
મોકલવામા ંઆવવી જોઇએ.

 સેશન ્્ળ પર રસીકરણ પછી પ્વતિકળૂ અસરનુ ંપ્બધંન
 ઓરી-રૂબેલાની રસી સરુભક્ષતિ રસી છે. પરંત ુરસીની સા્ે તિમામ દવાઓની જેમ, તેિના 

અમકુ દુષપ્ભાવ કે પ્વતિકળૂ પ્ભાવ પણ છે. સામાન્ય દુષપ્ભાવ હળવા હો્ય છે અને 
તેિના કોઇ લાબંા ગાળાના પરરણામો ન્ી. એક ખબૂ જ દુગ્યમ અને ગભંીર પ્વતિકળૂ 
એવો પ્ભાવ એનાફાઇલેકસીસ છે.

 આરોગ્ય કા્ય્યકરને એનાફાઇલેકસીસ તેિમજ સામાન્ય મામલુી પ્વતિરક્ર્યાઓ જેવી કે 
બેભાન ્ વુ,ં ગભરામણ અને શ્ાસ ્ ડવા વચ્ેના ફરકની મારહતિી હોવી જોઇએ. ની્ે 
દશા્યવેલ ટેબલ્ી તિમે એનાફાઇલેકસીસ અને બેભાન ્વા વચ્ેના તિફાવતિો જાણી 
શકો છો:

ટેબલ 1: એનાફાઇલેકસીસ અને બેભાન ્વા વચ્ેનો ફરક

બેભાન ્વું એનાફાઇલેકસીસ

શરૂઆતિ સામાન્ય રીતેિ રસી મકૂતિા 
સમ્ેય કે તેિના તિરતિ જ પછી 

સામાન્ય રીતેિ ્ોડા સમ્ય પછી, 
૫્ી ૩૦ વમનીટ દરવમ્યાન

પ્ણાલી

તવ્ા (્ામડી) પીળી પડવી, પરસેવાના 
તિર, િંડા અને ્ીકણા 
સામાન્ય દાણા/્ાિાં

લાલ, ઉપસેલી ્ામડી, લાલ 
દાણા/્ાિા ંકે ખજંવાળ; આંખો, 
્હરેા પર સોજો

શ્ાસ સામાન્ય્ી લઇને ઉંડા શ્ાસ શ્ાસનળીમા ંઅવરોધને કારણે શ્ાસ 
લેતિા સમ્ેય અવાજ આવવો 
(ઘરઘરાટી કે કક્યશ)

હૃદ્ય સબંવંધતિ હૃદ્યના ધબકારામા ંઘટાડો, 
અ્્ા્યી હાઇપોટેનશન

હૃદ્યના ધબકારામા ંવધારો, 
હાઇપોટેનશન

જિરાવંરિ્ય ્ક્ર, ઉલટી પેટમા ંચ ૂકં આવવી

તિરંિ સબંવંધતિ ્ેતિનાની હાવન, તવ્ાને 
દબાવતિા ંપ્વતિરક્ર્યા દશા્યવવી

્ેતિનાની હાવન, તવ્ા દબાવતિા ં
ઓછી પ્વતિરક્ર્યા દશા્યવવી
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પ્વતિકળૂ પ્ભાવો્ી કેવી રીતેિ છૂટકારો મેળવી શકા્ય?
 સપુરવાઇઝર, એ.એન.એમ., આશા, આંગણવાડી કા્ય્યકરને વનકટના એ.ઇ.એફ.આઇ. 

ઉપ્ાર/પ્બધંન કેનદ્રનુ ંનામ અને ફોન નબંરની મારહતિી હોવી જોઇએ.

 સામાન્ય એ.ઇ.એફ.આઇ. જેમ કે તિાવ વગેરે માટે આઇ.એમ.એન.સી.આઇ. રદશાવનદદેશો 
અનસુાર પેરાવસટામોલ (PCM)્ી ઉપ્ાર કરવો.

 ગભંીર એ.ઇ.એફ.આઇ. જેવી ખે્ં  કે એનાફાઇલેકસીસ માટે:

  પ્ા્વમક ઉપ્ાર કરવો: બાળકને સીધુ ંસવુાડવુ;ં ખાતિરી રાખવી કે શ્સન  
  માગ્ય મોકળો હો્ય. જો બાળક બેભાન હો્ય તિો, તેિને પડખુ ંફેરવીને સવુાડો.

  વનકટના એ.ઇ.એફ.આઇ. ઉપ્ાર/પ્બધંન કેનદ્રમા ંતરંુતિ જ મોકલાવો.

  એ.ઇ.એફ.આઇ. ઉપ્ાર/પ્બધંન કેનદ્રનો સપંક્ય કરવો અને સ્્વતિ્ી મારહતિગાર  
  કરવા.

  સપુરવાઇઝર અને બલોક/પીએ્સી મેરડકલ ઓરફસરને સભૂ્તિ કરવા.

ઇનજેકશન સબંવંધતિ સલામતિી અને સરુભક્ષતિ રીતેિ વનકાલના ઉપા્ય
 દરેક બાળક માટે વવરાણરુરહતિ નવી એ.ડી. વસરીનજનો જ પ્્યોગ કરવો.

 સો્ય પર ફરી્ી ઢાકંણ બેસાડવાનો પ્્યાસ કરવો નહીં, તેિના્ી સો્ય આંગળીમા ં
ભોંકાઇ શકે છે.

 એ.ડી. સીરીનજનુ ંહબ રસીકરણ કરા્યાની તરંુતિ જ હબ કટર વડે કાપી નાખંવુ.ં

 તટેૂલી એમપયલુને એ જ હબ કટરમા ંમકૂવી.

 વસરીનજનો પલા્ટીકનો ભાગ અને વધારાના વા્યલોને અલગ તિારવવા અને લાલ 
્ેલીમા ંમકૂવા.

 સેશન દરવમ્યાન એકિા ્્ેયલા બા્યો મેડીકલ વે્ટને પ્ા્વમક આરોગ્ય કેનદ્રમા ં
સરુભક્ષતિ વનકાલ માટે મોકલાવી દેવા.
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રસી આપનારા (એફ.એ્.
ડબલય.ુ, એલ.એ્.વી. વગેરે) આશા/આંગણવાડી કા્ય્યકર ્વ્યસેંવક

	પ્ા્વમક આરોગ્ય કેનદ્રમા ં
આંગણવાડી /આશા 
કા્ય્યકરના પ્વશક્ષણમા ંભાગ 
લેવો. 

	અભભ્યાન્ી ઓછામા ંઓછા 
૩્ી ૭ રદવસ અગાઉ 
માતિા-વપતિાઓને આમરંિણ 
સરહતિ રસીકરણના કાડ્ય 
વહે્ં વા. 

	રસીકરણ માટે લભક્ષતિ 
બાળકોને લાવવા માટે 
સમદુા્ય અને માતિા-
વપતિાઓને સગંરિતિ કરવા. 

	રસી અપા્યા પછી બાળકના 
ડાબા હા્ના અંગિુા પર 
વનશાન કરવુ.ં 

	્્ળ પર રસીકરણ પછી 
દરેક લાભા્જીને અડધા 
કલાક સધુી રાહ જોવા કહવે ુ.ં 

	જે બાળકોને રસી આપવામા ં
ન આવી હો્ય તેિમને 
નજીકના સેશન ્્ળે 
મોકલાવવા. 

	અભભ્યાન બાબતેિ લોકોને 
વધ ુજાગતૃિ બનાવવા 
આઇ.ઇ.સી. સામગ્રીના 
પ્દશ્યનનુ ંઆ્યોજન કરવુ.ં 

	અભભ્યાન અંતિગ્યતિ રહી 
ગ્ેયલા બાળકોની મારહતિી 
મેળવવી અને રસીકરણ 
માટે તેિમને પ્વતિરભક્ષતિ 
કરવા માટે એ.એન.એમ.ની 
મદદ કરવી.

	ભીડને વન્યવંરિતિ 
કરવી 

	જે બાળકોનુ ં
રસીકરણ ્ઇ ગયુ ં
હો્ય તેિમનુ ં
ટેલીશીટમા ંમાકકીંગ 
કરવું

	્યોગ્યતિા ધરાવતિા 
બાળકોના 
માતિા-વપતિાઓને 
સભૂ્તિ કરવા કે 
તેિઓ સપંણૂ્ય 
રસીકરણ કરાવે

	રસી મકૂાવ્યા પછી 
બાળકના ડાબા 
હા્ના અંગિુા પર 
વનશાન લગાવવુ.ં 

	બાળકને સપંણૂ્ય 
ભરેલા આમરંિણ 
કાડ્યની સા્ે-સા્ે 
રસીકરણનુ ંકાડ્ય 
આપવુ.ં 

	સમદુા્યના તિમામ 
્યોગ્ય વ્યજૂ્ના 
બાળકોના 
રસીકરણ 
સેશન-્્ળોમા ં
સગંરિતિ કરવામા ં
મદદ કરવી.

	સબંવંધતિ કે્ષરિ/ગામ/વોડ્ય માટે 
માઇક્રો પલાનીંગ તૈિ્યાર કરવુ ં

	પ્વશક્ષણમા ંભાગ લેવો અને 
આંગણવાડી કા્ય્યકર/આશાને 
પ્વશક્ષણમા ંહાજર રહવેા સભૂ્તિ/
પે્રરતિ કરવા. 

	આંગણવાડી કા્ય્યકર અને આશા 
ડ્ ુલી્ટ બનાવે અને આપના 
વવ્તિારોમા ંઆમરંિણ પવરિકા 
વહે્ં ા્ય એની ખાતિરી કરવી. 

	અભભ્યાનને સફળ બનાવવા 
સામરૂહક આગેવાન/પી.આર.
આઇ.ને સભૂ્તિ/સપંક્ય કરવો. 

	કોલડ ્ેઇનની જાળવણી રાખવી 
અને સરુભક્ષતિ રીતેિ રસી લગાવવી. 

	ઉપ્યોગ કરેલ વ્તઓુનો વનકાલ 
સી.પી.સી.બી/જી.પી.સી.બી. 
રદશા-વનદદેશો અનસુાર કરવો. 

	ટેલી શીટ ફોમ્યમા ંઆપવામા ં
આવેલા ડોઝની એનટ્ી કરવી. 

	ટીમના અન્ય સભ્યો (આશા, 
આંગણવાડી કા્ય્યકર, ્વ્યસેંવકો)
નુ ંવનદશ્યન અને માગ્યદશ્યન કરવુ.ં 

	છેલલા બાળકને રસી લગાવ્યા 
પછી એક કલાક સધુી રાહ જોવી, 
જે્ી કરીને રસીકરણ પછી 
પ્વતિકળૂ પ્ભાવની સ્્વતિમા ં
ઉપ્ાર કરી શકા્ય. 

	ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન દરવમ્યાન 
અને ત્યાર પછી રહી ગ્ેયલા 
બાળકોના રસીકરણની ખાતિરી 
કરવી.

ટીમના સભ્યોની ભવૂમકા:
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ભાગ 2
ઓરી-રૂબેલા વવશે અવાર-નવાર પછુવામા ંઆવતિા સવાલ

  ઓરી અને રૂબેલા શેના કારણે ્ા્ય? 
ઓરી અને રૂબેલા વાઇરસને કારણે ્ા્ય છે.

  ઓરી કેવી રીતેિ ફેલા્ય?
સકં્રામક પ્વાહીના સકુ્મ ભબંદુઓ્ી, હવા મારફતેિ અને તેિ ખબૂ જ ્ેપી છે.

  રૂબેલા કેવી રીતેિ ફેલા્ય?
સકં્રામક પ્વાહીના સકુ્મ ભબંદુઓ દ્ારા જ્યારે રોગીષિ વ્યસકતિ ખાસંી ખા્ય કે છીંકે, 
સકં્રવમતિ ગભ્યવતિી સ્તી તેિના ગભ્યમા ંપોરણ લઇ રહલેા બાળકને સકં્રવમતિ કરી શકે છે.

  ઓરીના લક્ષણો ક્યા-ક્યા હોઇ શકે?
ઓરીના સામાન્ય લક્ષણોમા ં્હરેા અને શરીર પર ગલુાબી-લાલ દાણા અ્વા 
્ાિા, ખબૂ તિાવ, ગળામા ંખારાશ, ખાસંી, નાક વહવે ુ ંઅને આંખો લાલ ્ઇ જવી.

  રૂબેલાના લક્ષણો ક્યા-ક્યા હોઇ શકે?
બાળકોમા ં સામાન્ય રીતેિ ખજંવાળ, હળવો તિાવ, હળવી આંખ આવવી 
(કનજકટીવાઇરટસ), ઉલટી, ગળામા ંખરાશ જેવા લક્ષણો દેખા્ય છે. 

કાનની પાછળ અને ગરદનમા ંઆવેલી લવસકા ગ્રં્ ીઓનો સોજો સૌ્ી વવવશષટ 
ભ્રકતસકી્ય લક્ષણ હો્ય છે. આ રોગ્ી સકં્રવમતિ વ્ય્કો, અને વવશેરરૂપે મરહલાઓમા ં
સાધંાઓમા ંદુ:ખાવો અને આ ્્યરાઇરટસ ્ઇ શકે છે.

  ઓરીનો ્ેપ લાગ્યા પછી કેટલા સમ્ય પછી લક્ષણો જોવા મળે?
્ેપ લાગ્યા પછી પ્્મ લક્ષણ આવવામા ં૧૦્ી ૧૨ રદવસનો સમ્ય લાગે છે, જોકે 
સામાન્ય રીતેિ તિાવ આવે છે, ઓરીના દાણા અ્વા ્ાિા, તિાવ આવ્યા પછી 
લગભગ ૨્ી ૩ રદવસ પછી જોવા મળે છે.

  રૂબેલાનો ્ેપ લાગ્યાના કેટલા સમ્ય પછી લક્ષણો જોવા મળે?
વ્યસકતિને ્ેપ લાગ્યા પછી, વાઇરસ આખા શરીરમા ં ૫ રદવસોની અંદર-અંદર 
ફેલા્ય છે. સામાન્ય રીતેિ ્ેપના લક્ષણો ૨્ી ૩ સપતિાહ પછી દેખાતિા હો્ય છે.

  ઓરી કેટલો ગભંીર હોઇ શકે છે?
ખબૂ નાના બાળકો (પાં્  વર્ય્ી ઓછી ઉંમરના બાળકો) અને વ્ય્કો (૨૦ વર્ય્ી 
વધ ુઉંમરના બાળકો) વચ્ે ઓરી ખબૂ ગભંીર રોગ સાભબતિ ્ઇ શકે છે અને ઝાડા, 
નયમુોવન્યા અને મસ્તિષકના ્ેપની સમ્્યાઓને કારણે મતૃય ુપણ ્ઇ શકે છે.
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  રૂબેલા કેટલો ગભંીર હોઇ શકે છે?
સામાન્ય રીતેિ બાળકોમા ંઆ રોગ હળવો હો્ય છે, પરંત ુજ્યારે સ્તી ગભા્યવ્્ાની 
શરૂઆતિમા ં રૂબેલા વા્યરસનો ્ેપ લાગે તિો તેિના ગભ્યમા ં વવકાસ પામી રહલે 
બાળકને ્ેપ લાગવાની શક્યતિા ઘણી વધારે હો્ય છે. તેિના્ી ભ્ણુમા ં ગભંીર 
દુષપ્ભાવ વગેરેને લગતિી ખામીઓ ઉદ�ભવી શકે છે જેમ કે ગભ્યપાતિ, મતૃિ પ્સવ કે 
ગભંીર જનમજાતિ ખામી જેવા સી.આર.એસ. (જનમજાતિ રૂબેલા વસનડ્ોમ) જેમા,ં હૃદ્ય, 
આંખો, કાન અને મસ્તિષક વગેરેને લગતિી ખામીઓ ઉદ�ભવી શકે છે. સી.આર.
એસ.્ી પીરડતિ વશશ ુએક્ી વધ ુવર્ય સધુી રૂબેલા વા્યરસનો ત્યાગ મળ દ્ારા કરે 
છે અને તેિ સમદુા્યમા ંઅન્ય લોકો માટે પણ ્ેપી સાભબતિ ્ઈ શકે છે.

  ઓરીના સભંવની્ય દુષપ્ભાવો ક્યા-ક્યા છે?
ઝાડા, નયમુોવન્યા અને મસ્તિષકમા ંસોજો, ૬૦ ટકા ઓરી-સબંવંધતિ મતૃયનુ ુ ં કારણ 
બની શકે છે.

  રૂબેલાના સભંવની્ય દુષપ્ભાવો ક્યા-ક્યા છે?
સી.આર.એસ.્ી પીરડતિ બાળકને બહરેાશ, અંધાપો, હૃદ્ય સબંવંધતિ ખામીઓ અને 
અન્ય આજીવન ખોડખાપંણ આવી શકે છે.

  ગભંીર ઓરી કોને ્ઇ શકે?
ઓછી રોગપ્વતિકારક ક્ષમતિા, કુપોવરતિ બાળકો અને વવટામીન-એની ઉણપ ધરાવતિા 
વ્યસકતિઓને ઓરી ્વાની શક્યતિાઓ વધ ુહો્ય છે.

  રૂબેલા કોને ્ઇ શકે?
બાળક કે વ્ય્ક કે જેનુ ંરસીકરણ ન ્યુ ંહો્ય અને તેિ એવા વશશનુા સપંક્યમા ંઆવે, 
જેને જનમજાતિ રૂબેલા વસનડ્ોમ (સી.આર.એસ.)/રૂબેલા હો્ય.

  શુ ંઓરીનો કોઇ ઇલાજ છે?
ઓરી કે રૂબેલાનો કોઇ વવશેર ઇલાજ ન્ી. 
ઓરી્ી પીરડતિ વ્યસકતિએ આરામ કરવો 
જોઇએ, ભરપરુ મારિામા ંપ્વાહી પદા ્્ય લેવા 
જોઇએ અને તિાવને વન્યરંિણમા ં રાખવો 
જોઇએ. ઓરી રોગના વનદાનના તિરતિ જ પછી 
દદદીને આગામી રદવસોમા ંવવટામીન-એ ના બે 
ડોઝ આપવા જોઇએ.

  ઓરી્ી પીરડતિ વ્યસકતિ કેટલા સમ્ય 
સધુી સકં્રાવમક હોઇ શકે?

ઓરી ખબૂ ્ેપી હો્ય છે, અને દાણા/્ાિા ં
દેખા્યાના ્ાર રદવસ પહલેા્ી લઇને શરૂ 
્્યાના ્ાર રદવસ પછી ્ેપની શક્યતિા 
રહલેી છે.
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  રૂબેલા્ી સકં્રવમતિ વ્યસકતિ કેટલા સમ્ય સધુી સકં્રામક હોઇ શકે?
સામાન્ય રીતેિ દાણા/્ાિા ંદેખા્યાના ૧્ી ૫ રદવસ સધુીનો સકં્રામક સમ્યગાળો છે, 
પરંત ુ રૂબેલાના દાણા/્ાિા ં દેખા્યાના સાતિ રદવસ પહલેાં્ ી લઇને દાણા/્ાિા ં
દેખા્યાના સાતિ રદવસ સધુી ્ેપની શક્યતિા રહલેી છે.

  ઓરી-રૂબેલાની રસી કેવી રીતેિ આપવામા ંઆવે?
આ રસી જમણા હા્ના ઉપરના ભાગે (Subcutaneous) તવ્ાની ની્ે ઇનજેકશન 
દ્ારા લગાવવામા ંઆવે છે.

  એમ.આર. રસીનો દુષપ્ભાવ શુ ંછે?
અમકુ બાળકોમા ંરસી મકૂાવ્યા પછી, ૭્ી ૧૨ રદવસોની અંદર-અંદર હળવો તિાવ, કે 
હળવા દાણા/્ાિા ંઆવી શકે છે. ખબૂ ઓછા રક્સાઓમા ંગભંીર પ્વતિરક્ર્યા આવતિી 
હો્ય છે.

  અભભ્યાન કે વન્યવમતિ રસીકરણ દરવમ્યાન ઓરી-રૂબેલા રસી માટે શુ ંકોઇ 
ફી કે પૈસા આપવાના હો્ય છે?

ઓરી-રૂબેલા રસી અભભ્યાન દરવમ્યાન અને વન્યવમતિ રસીકરણમા ંતિમામ સરકારી 
આરોગ્ય કેનદ્રોમા ંવવનામલૂ્ેય ઉપલબધ કરાવવામા ંઆવે છે.

  ઓરી-ગાલપ્ોભળ્યા-રૂબેલાને બદલે મારિ ઓરી-રૂબેલા માટે જ રસીકરણ 
શા માટે?

એવા પરુતિા પ્માણ ન્ી કે જેના્ી ભારતિમા ંસાવ્યજવનક રીતેિ ગાલપ્ોભળયુ ંએ 
આરોગ્યને નકુસાન પહોં્ાડનારો રોગ માનવામા ંઆવે. એટલા માટે મારિ ઓરી-
રૂબેલાની રસીની શરૂઆતિ કરવામા ંઆવી છે.

  શુ ંસાવ્યવરિક રસીકરણમા ંઓરી-રૂબેલાની રસીને સામેલ કરવામા ંઆવશે?  
ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન દરવમ્યાન, ઓરી/ઓરી-રૂબેલાની રસી મમતિા રદવસના સેશનો 
દરવમ્યાન આપવામા ંઆવશે નહીં.

ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન પણૂ્ય ્્યા પછી, સાવ્યવરિક રસીકરણમા ંઓરીની રસીને ્્ાને 
ઓરી-રૂબેલાની રસી મકૂવામા ંઆવશે. 

  શુ ંવન્યવમતિ રસીકરણ દરવમ્યાન ઓરી-રૂબેલાની રસી આપવામા ંઆવશે? 
ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન પણૂ્ય ્્યા પછી, ઓરી-રૂબેલાના બે ડોઝ ૯-૧૨ મરહના અને 
૧૬-૨૪ મરહનાની ઉંમરે વન્યવમતિ રસીકરણમા ંઆપવામા ંઆવશે.
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રાષટ્ી્ય રસીકરણ પરિક

જનમ

૬ સપતિાહ

૧૦ સપતિાહ

૧૪ સપતિાહ

૯-૧૨ માસ

વ્ય

૧૬-૨૪ મરહના

૫-૬ વર્ય

૧૦ વર્ય

૧૬ વર્ય

ગભ્યવતિી મરહલા#

શીશ ુમાટે

બી.સી.જી. ઓ.પી.વી. રહપેટાઇરટસ-બી પેનટા એમ.આર. આઇ.પી.વી.

બાળકો માટે

ઓ.પી.વી. 
બુ્ ટર

ડી.પી.ટી. 
બુ્ ટરએમ.આર. ટી.ટી.

# ટી.ટી. ૧, ૨ કે ટી.ટી. બ ૂ્ ટર (જો છેલલા ૩ વરષોની અંદર એક ડોઝ આપવામા ંઆવ્યો હો્ય તિો)

રસીઓ

વ્ય

બુ્ ટર ડોઝ

રસીઓ
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ઓરી-રૂબેલા રસીકરણ અભભ્યાન
 વન્યવમતિ રસીકરણ દ્ારા બાળકને તિમામ રસી આપવામા ંઆવી છે, શુ ંતેિમ 

છતિા ંપણ બાળકને ઓરી-રૂબેલા રસી અભભ્યાનના ડોઝની જરૂરર્યાતિ રહશેે?
 હા, ૯ મરહના્ી લઇને ૧૫ વર્યની ઉંમરના તિમામ બાળકોને ઓરી-રૂબેલા 

અભભ્યાનના ડોઝ આપવામા ંઆવશે, પછી ભલે બાળકને અગાઉ કોઇ 
ભબમારી ્ઇ હો્ય કે રસી અપાવી દીધી હો્ય.

 ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાનના ડોઝ, વન્યવમતિ રસીકરણ ડોઝ્ી ઉપરાતંિનો 
વધારાનો એક ડોઝ છે.

વન્યવમતિ રસી અને અભભ્યાનની રસી વચ્ે કેટલા સમ્યનુ ંઅંતિર હોવુ ં
જોઇએ?
 બાળકને ભલે કોઇપણ રદવસે વન્યવમતિ રસીના ડોઝ આપવામા ંઆવ્યા હો્ય, 

અભભ્યાન દરવમ્યાન રસીના ડોઝ જરૂર્ી આપવા જોઇએ, કેમ કે આ એક 
વખતિ ્તિી ગવતિવવવધ છે, અને વધારાના ડોઝ્ી બાળકને કોઇ નકુસાન 
પહોં્ત ુ ંન્ી.

અભભ્યાન શરૂ ્્યાના એક સપતિાહ પહલેા ં ૧૧ માસના એક બાળકે 
વન્યવમતિ રસીકરણ દ્ારા ઓરીની રસીનો ડોઝ લીધો છે. શુ ં હવે તેિને 
અભભ્યાનનો ડોઝ આપવો જોઇએ?

 હા, બાળકને ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાનના ડોઝ પણ આપવા જોઇએ. અભભ્યાન 
દરવમ્યાન આપવામા ંઆવતિા ડોઝને કારણે કોઇપણ પ્કારના દુષપ્ભાવની 
કોઇ શક્યતિા રહતેિી ન્ી. આ ઉપરાતંિ, ૧૬્ી ૨૪ મરહનાની ઉંમરે બાળકને 
ઓરી-રૂબેલાનો બીજો ડોઝ આપવો જોઇએ.

એક ૧૪ વર્યની છોકરીને માવસક આવે છે. શુ ંતેિને અભભ્યાન દરવમ્યાન 
ઓરી-રૂબેલાની રસી અપાવવી જોઇએ?

 હા, આ છોકરીને પણ ઓરી રૂબેલા અભભ્યાનનો ડોઝ મળવો જોઇએ. માવસક 
દરવમ્યાન રસી આપવા્ી કોઇ દુષપ્ભાવ રહતેિો ન્ી.
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ઓરી-રૂબેલા રસીકરણ અભભ્યાન
ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન દરવમ્યાન જો બાળક વન્યવમતિ રસીકરણ સેશનમા ં
ઓરીની રસી મકૂાવવા આવે, તિો શુ ંબાળકને રસીનો ડોઝ આપવો જોઇએ?
 ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન દરવમ્યાન, વન્યવમતિ રસીકરણ સેશનમા ંઓરીની રસી 

આપવામા ંઆવશે નહીં.
 વન્યવમતિ રસીકરણ સેશન દરવમ્યાન ઓરી/ઓરી-રૂબેલા રસી આપવામા ંનહીં 

આવે.
 અભભ્યાનની સમાકપતિ પછી ઓરી-રૂબેલા રસીનો સમાવેશ વન્યવમતિ 

રસીકરણમા ંકરવામા ંઆવશે.
 એફ.એ્.ડબલય.ુ/એ.એન.એમ. સવુનવચિતિ કરશે કે બાળકને અભભ્યાનના 

સમ્યગાળા દરવમ્યાન ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાનનો ડોઝ મળી જા્ય.

સાવ્યવરિક રસીકરણ અંતિગ્યતિ કેવા બાળકોને ઓરી-રૂબેલા રસી લગાવવી 
જોઇએ?
 સાવ્યવરિક રસીકરણ પરિક મજુબ ઓરીની રસીના પહલેા કે બીજા ડોઝ માટે 

લા્યક દરેક બાળકને ઓરીની રસીને ્્ાને મારિ સયંકુતિ ઓરી-રૂબેલા રસી 
આપવામા ંઆવશે. 

જો બાળકે ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાન દરવમ્યાન ઓરી-રૂબેલા રસીનો એક ડોઝ 
લીધો હો્ય, તિો શુ ં તેિને અભભ્યાન પછી ઓરી-રૂબેલાનો વન્યવમતિ ડોઝ 
આપવો જોઇએ?
 હા, દરેક બાળકને ઓરી-રૂબેલા રસીનો વન્યવમતિ ડોઝ આપવો જોઇએ, પછી 

ભલે તેિને અગાઉ ઓરી-રૂબેલા અભભ્યાનનો ડોઝ આપવામા ંઆવ્યો હો્ય કે 
નહીં. 

જો ૯ માસની ઉંમર પહલેા બાળકને ઓરી-રૂબેલાની રસી આપવામા ંઆવી 
હો્ય, તિો શુ ંઆ રસીનુ ંપનુરાવતિ્યન પછી્ી કરવાની જરૂરર્યાતિ છે?
 હા, દરેક બાળકને ઓરી-રૂબેલાની રસી, ૯્ી ૧૨ માસની ઉંમરમા ં

એમ.આર.-૧ ડોઝ ્વરૂપે અને ૧૬્ી ૨૪ માસની ઉંમરે એમ.આર.-૨ ડોઝ 
્વરૂપે આપવામા ંઆવશે.

સાવ્યવરિક રસીકરણ અંતિગ્યતિ બાળકને કેટલી ઉંમર સધુી ઓરી-રૂબેલાની 
રસી અપાવી શકા્ય?
 ૯્ી ૧૨ માસની ઉંમરે અને ૧૬્ી ૨૪ માસની ઉંમરે ઓરી-રૂબેલાની રસીના 

બે ડોઝ આપવા જોઇએ. તેિમ છતિા,ં જો બાળકના વનધા્યરરતિ ડોઝ રહી જા્ય તિો 
ઓરી-રૂબેલા રસી ૫ વર્યની ઉંમર સધુી અપાવી શકા્ય છે.
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ઓરી-રૂબેલા વવશે મખુ્ય બાબતિો
૧. ભારતિમા ંદર વરમે આશરે ૪૯,૨૦૦ બાળકોના મતૃયનુ ુ ંકારણ ઓરી છે.

૨. ઓરી-રૂબેલા વા્યરસ્ી ્તિો ખબૂ જ ્ેપી રોગ છે. તેિ એક વ્યસકતિ્ી 
બીજા વ્યસકતિમા ંમખુ્યતવે ખાસંવા અને છીંકવાને કારણે ફેલા્ય છે.

૩. ઓરીમા ં્ેપનો ખતિરો દાણા/્ાિાં્ ી દેખાવા્ી ૪ રદવસ પહલેા્ી 
લઇને દાણા/્ાિા ં દૂર ્ઇ જવાના ૪ રદવસ પછી સધુી રહ ે છે. 
રૂબેલાની સ્્વતિમા ં ્ેપનુ ં જોખમ દાણા/્ાિા ં દેખાવાના ૭ રદવસ 
અગાઉ્ી લઇને દાણા/્ાિા ંશરૂ ્્યાના ૭ રદવસ પછી સધુી રહ ેછે.

૪. ઓરી સમ્્યાઓ ઉપજાવી શકે છે, જેમ કે ઝાડા, નયમુોવન્યા, મોઢામા ં
્ાદંા, કાનમા ં્ પે, આંખોને નકુસાન, અને તેિના્ી મતૃય ુપણ ્ ઇ શકે 
છે.

૫. ગભા્યવ્્ા દરવમ્યાન રૂબેલાના ્ેપને કારણે ગભ્યપાતિ, મતૃિ પ્સવૂતિ 
પણ ્ઇ શકે છે. આ ઉપરાતંિ નવજાતિ વશશમુા ંઅનેક ખોડખાપંણ 
આવી શકે છે, જેમ કે અંધાપો, બહરેાશ, હૃદ્યની ખામીઓ (તેિને 
સી.આર.એસ. કે જનમજાતિ રૂબેલા વસનડ્ોમ કહ ેછે).

૬. જે બાળકોને રસી આપવામા ંન આવી હો્ય, તેિમને ઓરી-રૂબેલાનો 
્ેપ લાગવાનુ ંવધ ુજોખમ રહલે છે.

૭. ઓરી-રૂબેલા/સી.આર.એસ.ને અટકાવનો એકમારિ ઉપા્ય રસીકરણ જ 
છે, અને આ રસી ભારતિ સરકાર દ્ારા અભભ્યાનની સા્ે-સા્ે સાવ્યવરિક 
રસીકરણમા ંવવનામલૂ્ેય ઉપલબધ કરાવવામા ંઆવશે.

૮. ૯ માસ્ી ૧૫ વર્ય સધુીની ઉંમરના દરેક બાળકને અભભ્યાન 
દરવમ્યાન ઓરી-રૂબેલાની રસી અપાવવી જોઇએ. જો તેિમને અગાઉ 
એમ.આર./એમ.એમ.આર.ની રસી આપવામા ંઆવી હો્ય અ્વા તિો 
તેિમને આમાં્ ી એક રોગ ્ઇ ચકૂ્યો હો્ય તિો પણ.

૯. રસીકરણપરિક પ્માણે બાળકોનુ ંસાવ્યવરિક રસીકરણ કરાવતિા રહો.
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આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ, ગજુરાતિ સરકાર: 
હતે ુયવુનસેફ દ્ારા પ્્તતુિ
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