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health guides 

कोविड -१९ लसी
कोविड -१९ साठी आता बरायाच लसी आहेत. सिया गंभीर आजार ककंिा मतृरयूपासयून बचाि करतात आणि सिया सुरक्षित 
आहेत. आपिास कोिती लस ममळेल त ेकदाचचत आपि ननिडयू  शकिार नाही, जजतकरा लिकर आपि उपलब्ध 
असलेलरा कोितराही लसीने लसीकरि कराल, नततकेच  लिकरच आपले संरषिि होईल. लसीकरि केलराने 
आजाराचा/रोगाचा प्रसार कमी होतो.

कोविड -१९ विषाियूची आपले शरीर ओळख पटविणराकररता  अनेक पद्धती 
िापरतो ि पुढे संघषया करणरासाठी संरषिि (“अटँीबॉडीज”) तरार करतात. लस सहसा 
सनारयूंमधरे इंजेकशनदिारे ददली जात े(िरचरा दंडामधरे देिे बहुतकेदा सोपे असत)े.  
आपले पयूियापिे संरषिि करणरासाठी, दसुराया डोसची आिशरकता असलरास, ती लस  
(लसीचरा प्रकारािर अिलंबयून) ३ त े१२ आठिडरांनंतर घरािी.

कोितीही लस आपिास कोविड -१९ रा आजाराने आजारी करत नाही.

लस सुरक्षित आणि प्रभािी आहेत
लसी खरच काम करतात. आपि आणि आपलरा ओळखीचरा बरायाच जिांचे अनेक आजारांविरुद्ध  सुरक्षितपिे 
लसीकरि केले गेले आहे. लमसमंुळे, असे काही आजार जे आपिास नुकसान करिारे ककंिा अगदी प्रािघातक होत,े 
जसे की पोमलओ आणि चेचक (smallpox), त ेआता अगदी दमुमयाळ ककंिा पयूियापिे अदृशर आहेत.

कोविड -१९ चरा लसी इतकरा िेगिान गतीने विकमसत केलरा गेलरा आहेत,  त ेसुरक्षित 
आहेत हे आमहाला कसे कळेल?
सिया लसींची तपासिी-ही लस हाननकारक नाही, सिवोततम 
मात्ा शो्धणराकररता, कोितहेी गंभीर दषुपररिाम नाहीत, 
आणि त ेप्रभािी आहे हे ननजशचत करणरासाठी केली जात.े 
कोविड -१९ चरा  लसींची बरेच मभनन देश - मभनन 
लोक-विवि्ध आजार असलेले, आणि विसततृ िरोगटातील 
250,000 पेषिा अच्धक लोकांिर चाचणरा घेतलरा गेलेलरा 
आहेत. बरायाच मदहनरांनंतर, निीन लमसमंुळे जिळजिळ 
कोिाकडयूनही आरोगरविषरक समसरा उद्भिलरा नाहीत. 
आणि महियूनच कोविड -१९ चरा लसी रा लिकर मंजयूर 
झालरात. 

बरेच संशो्धन जे लस विकमसत करणरासाठी िापरले 
जात ेत ेकोविड -१९ चरा साथीचरा आ्धीच सुरुिात झालेली 
होती. 2002 मधरे (SARS) आणि 2012 (MERS) रा इतर 
कोरोनावहाररसचा उदे्कांमुळे तरांस रोखणरासाठी निीन लस आणि 
लस तंत्ज्ानाचा विकास घडविला आहे. हे आणि जगभरातील अनर 
संशो्धनांमुळे कोविड -१९ लसींचा विकास िेगिान झाला. जगभरातील कोटराि्धी लोकांनी रा लसींचा उपरोग केले 
असता फार कमी गंभीर दषुपररिाम नोंदविलरा गेले आहे.

लसी कशी कारया करतात? त ेआपलराला आजारी करतात? त ेआपले डीएनए बदलतात?
जगभरात 70 पेषिा अच्धक कोविड -१९ चरा लसी तरार केलरा आहेत ककंिा आ्धीपासयून िापरात आहेत, परंतु 
तरा सिया शरीरास विषाियूची ओळख पटविणराकररता प्रमशषिि देणरासाठी आणि तराविरुद्ध लढणरासाठी अँटीबॉडीज 
बनविणराचे कारया करतात.   
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१) ननषक्ीर वहाररस लमसमंधरे कोविड -१९ विषाियूचा एक प्रकार िापरला जातो जो आपलराला आजारी बनियू 
शकत नाही. (Sinopharm -साइनोफामया, SinoVac -मसनोिकॅ, इतर)

२) वहाररल िेकटरचरा लमसमंधरे विषाियूचरा बाहेरून फकत तुकडा िापरला जातो (जराला “सपाइक प्रचथने” 
महितात). (Johnson & Johnson, Sputnik V, AstraZeneca, इतर)

३) ररकॉजमबनेंट प्रोटीन लसांमधरे सपाइकपासयून लहान प्रोटीनचे तुकड ेममसळले जातात. (Novavax)

४) मेसेंजर आरएनए (एमआरएनए) लस पेशींना सपाइक प्रचथने कसे बनिारचे राबद्दल सयूचना देतात जरामुळे 
शरीरात लढणरासाठी अटँीबॉडीज बनवििे सुरू होत.े एमआरएनए जीनस ककंिा डीएनए आहेत तरा आपलरा पेशींचा 
प्रविषट होत नाही महियून त ेआपले डीएनए बदलयू शकत नाही. खरं तर,एमआरएनए इतके नाजयूक आहे की त े
आपलरा सयूचना ददलरानंतर पटकन नषट होतो. (Moderna,Pfizer, others, इतर)

इतर विषाियूंप्रमािे, कोविड -१९ विषाियू बदलत आहे (बदल घडियून आित आहे) जराचा अथया कोविड -१९ 
विषाियूचरा िेगिेगळरा आितृतरा (रूपे) िेगिेगळरा प्रदेशात पसरत आहेत. अनेक लसी  िेगिेगळरा आितृतरांिर 
काम करतात. परंतु काही प्रकारांसाठी, प्रतरेक िषषी इन्फलयूएनझा (्फलयू) लस बदललराप्रमािे, रा लसींमधरे बदल 
करािे लागतील.

नंतर दषुपररिाम ककंिा समसरा विकमसत होिार नाहीत हे आमहाला कसे कळेल?
कोविड -१९ लमसचें दषुपररिाम महिजे आपि जेथे लस टोचली तथेे लालसरपिा, सयूज ककंिा िेदना होिे, 
रामशिार डोकेदखुी, सां्ेध ककंिा सनारयू दखुिे, थकिा ककंिा सौमर ताप (जराचा अथया असा आहे की आपले शरीर 
अटँीबॉडीज बनवित आहे आणि जे होिे आिशरक आहे). काही लोकांना 1 ककंिा 2 ददिसांसाठी असिसथ िाटिे 
आणि काहींना अजजबात दषुपररिाम न होिे सामानर आहे. दसुऱरा लसीनंतर दषुपररिाम कदाचचत कमी अच्धक 
होऊ शकतात. लसींचा दशलषिांमधरे एकापेषिा कमी लोकांना रकताचरा गुठळरासारखे अच्धक गंभीर दषुपररिाम 
झाला आहे. लामसनंी बाच्धत झालेलरा लोकांची संखरा खयूपच कमी आहे, लसीकरि न करिे आणि कोविड -१९ हा 
आजार होिे हे लस घेणरापेषिा ्धोकादारक आहे.

कोविड -१९  लसीमुळे ॲलजजयाक प्रनतकक्रा उद्भवििे अतरंत दमुमयाळ आहे. पि आपिास लसीकरनानंतर १५ त े
३० ममननटे थांबियू शकतात जेिे करून काही ॲलजजयाक प्रनतकक्रा उद्भविली तर उपचार करता रेईल.

निीन लमसमं्धील दशकांचा अनुभि दशयावितो की कुठलीही समसरा ही सा्धारि लस घेतलरानंतर  पदहलरा 
दोन मदहनरांमधरे उद्भियू शकत.े जिळजिळ कुठलेही दषुपररिाम कोविड १९ लसींमधरे सापडलेले नाही.

कोविड -१९ मुळे माझरा समाजाला/समुदाराला मोठा फटका बसला आहे परंतु काही लोक 
लस घेऊ इजचछित नाहीत. लसीकरिासाठी मी तरांना कसे प्रोतसादहत करू?
लोकांना लसी नको महियून अनेक कारिे आहेत. मागील गैरितयान, जरामधरे आरोगररंत्िेदिारे 
ममळालेलरा भेदभािांचा ककंिा सरकारिरचा अविशिास रांसारखरा 
अनुभिांचा समािेश आहे जे संशरासपद होणरास भरपयूर कारिे 
आहेत. आणि जेवहा बातमरा आणि सोशल मीडडरा परसपर 
विरो्धी संदेशांनी भरलेले आहे, त ेलोकांना जिळजिळ कोितराही 
कलपनांसाठी “पुरािा” शो्धणरास मदत करत.े कारि कोविड -१९  
सिाया्धीक तरा लोकांना हानी पोहचवितो जरांचराजिळ संसा्धने 
कमी आहेत, तरांचरा आरोगरचरा अच्धक समसरा आहेत, आणि जे गददीचरा दठकािी राहतात 
ककंिा काम करतात, महियून हे अच्धक महतिाचे आहे की जे लोकं जासती जोखीमिर आहेत तरांना अचयूक मादहती 
ममळािी  आणि तरांचे लसीकरि वहािे.

 •  ऐका, प्रमाणित करा आणि आशिासन दरा. आरोगरसमसरेसह लोकांचे अनुभि ऐकिे आणि तरांना प्रनतसाद 
देिे विशषेतः कोविड-१९ लमसवंिषरी तरांना कार िाटते, जेिेकरून तरांचरा मागील अनुभि ि समसरांची नोंद 
घेता रेईल ि आपिास तरांना सतर कार आणि असतर कार हे समजाियून सांगता रेईल.

•  आपलरा कृतींसह बोला. आपि सितः लसीकरि करून घरा आणि इतर समुदारातील प्रनतजषठत वरकतींना/
नेतरांना तसे करणरास प्रोतसादहत करा.

कोविड -१९ चरा लस 
प्रतरेकांसाठी, कोितराही 
ककंमतीमशिार उपलब्ध 
असिे आिशरक आहे.



May 19, 2021

•  आपलरा देशात ककंिा इतर दठकािी जरांना लसीकरि करणरात आले होत ेतरा लोकांचा दाखला देियून सांगा की 
त ेआजारी पडलेली नाही आणि कोविड -१९ ने आजारी पडणराचे प्रमाि आता कमी आहे.

•  हे सपषट करा की त ेजरी तरुि आणि मजबयूत असले तरीही, लसीकरि केलराने तरांचे कुटंुब, ममत् आणि 
सहकमषी हे तरांचरापासयून आजारी पडणराची शकरता कमी होत.े

कोविड -१९ लस कोिाला ममळाली पादहजे?
प्रतरेकाला कोविड -१९  ही लस ममळािी. जेवहा प्रतरेकासाठी पुरेसे लस नसत ेतवेहा सिायात आ्धी आजारी पडणराचा 
्धोका असलेलरा लोकांचरा गटांना ही लस देिे रोगर होत:े

•  आरोगर कमयाचारी जे कोविड -१९ पासयून आजारी असलेलरा लोकांची काळजी घेतात ककंिा तरांचराबरोबर िेळ 
घालितात

• जरा कामगारांची कामे तरांना रोज बरायाच लोकांचरा संपकायात आितात, खासकरुन जर गददीचरा दठकािी राहतात

•  जेषठ मंडळी, जरांना कोविड -१९  चा गंभीर आजार होणराची शकरता 
तरुिांपेषिा अच्धक आहे

•  लोकं जरांना  हृदर, मयूत्वपडं ककंिा फु्फफुसांचा आजार, म्धुमेह, लठ्ठपिा, 
डाऊन मसडं्ोम आणि इतर आजार ककंिा वरंग आहेत 

मुले रांिर कोविड -१९ चरा लसींचा कसा पररिाम 
होतो रािर संशो्धन चालयू आहे, मात् १२ िषया ि तरािरील 
िरातील मुलांना लस देिे सुरक्षित आहे. असे ददसत ेकी 
गभया्धारिेचरा काळात कोविड होिे लसीकरि करणरापेषिा 
अच्धक ्धोकादारक असेल.

एखादरा वरकतीस आ्धीच कोविड -१९ झाले 
असलरास, तरांनी अदरापही लसीकरि करारला पादहजे 
परंतु तरांनी संसगया झालरानंतर 3 मदहने होईपरयंत प्रतीषिा 
करािी.

 

इथलरा लोकांना हे माद हत 
आहे लस आपलरा मुलांना 
संरषिि देणरास मदत करत े
आण ि सुरक् षित आहेत. 
रेथे ि इतर देशांत तरार 
केलेले औष्ेध आमह ी सिया 
कुठलराह ी समसरेम शिार 
िापरतो. कोव िड-१९ लस ी 

रा काह ी अपिाद रास नाह ी 
आहेत. तेच अच ्धकार ी राच ी 

खात् ी करतात क ी लस ी 
सुरक् षित आहेत. 

आमचरा गट बैठक ीत
आमह ी लोकांन ी कार ऐकलं 

आण ि तरांना कार
भ ीत ी िाटत ेराच ी चचाया 
करतो. कोव िड-१९ ने इजा 
पोहचलेलरा कुटंुबांना जरा 

प्रमािे अनन ि इतर मदत ीच ी 
आिशरकता आहे ि जरास 
आपि मदत करतो तराच 
प्रमािे लस ीकरि करिे हे 

आरोगराचरा हककांपैक ी एक 
आहे रांव िषर ी बोलतो.

लोकांकड ेखरोखर 
लम संबद्दल 

व िच चत् कलपना 
आहेत. तरांचरा 
रा गैरसमजुत ी 
आदरपयूियाक 

सोडव िणराचा म ी 
माझराित ीने पयूिया 
प्ररतन करतो.

आमह ी सिया भाषांम्ध ील 
रेड डओ मेसेज/सपॉटस बनितो 

जेिे करून समुदरात ील 
आण ि ्धाम मयाक

नेत ेत ेसितः लस ीकरि का 
घेतात राचे सपषट ीकरि 

देऊ शकतात आण ि इतरांना 
प्रोतसाद हत करू शकतात.

आमह ी आपलरा मांड ीमधरे 
इंजेकशन देऊ शकतो जेिे 
करून आपलरा हातास इजा 

होिार नाह ी.
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मला लस लागलरानंतर कार होत?े
लसीकरिानंतर, आपले शरीर संरषिि तरार करणरास 
सुरिात करत,े आणि अंनतम लसीकरिानंतर सुमारे 
दोन आठिडरांनी आपले संरषिि सिायात मजबयूत असेल, 
आपलराला संपयूिया संपयूिया सुरक्षित बनिेल. आपिास रापुढे 
कोविड-१९ गंभीर आजारी करिार नाही.

जर समुदारामधरे प्रतरेकास संपयूिया लसी ददलरा असेल 
तर तरांना रापुढे मासक घालणराची ककंिा सोबत असताना 
इतर खबरदारी घेणराची आिशरकता राहिार नाही.  आणि 
पयूियापिे लसीकरि केलेले लोक न-लसीकरि झालेले पि 
ननरोगी वरकती ककंिा कुटंुबासह  कुठलराही खबदारीमशिार 
सुरक्षितपिे राहयू शकतात.  

परंतु जो परयंत समाजातील बहुतके लोकं संपयूिया 
लसीकरि करिार नाहीत, तोपरयंत कोविड -१९ रा आजाराचे 
प्रसार होत राहील आणि ते आजारी करत राहील.  विशषेत: जेवहा िदृ्ध लोकांसह, आरोगराचरा समसरा असलेले 
लोकांसह ककंिा म्धुमेह, शिासोचछििासाचरा समसरा इतरादी सारखरा दीघयाकालीन आजार असलेलरा लोकांसह िेळ 
घालवितांना प्रतरेकाने कोविड -१९  चा प्रसार रोखणरासाठी खबरदारी घेिे आिशरक आहे: मासकचा िापर, िारंिार 
हात ्धुिे, जरांचरासह आपि राहत नाही तरांचराबरोबर घरामधरे राहिे टाळने आणि इतरांपासयून कमीत कमी 2 
मीटर (6 फयू ट) अतंर ठेििे.

विषमता आणि साथीचा रोग
कोविड -१९ ने जगभरातील लोक आणि राष्टांमधरे भरंकर असमानता अ्धोरेणखत केली आहे. विषाियूचा प्रसार 
रोखणरासाठी ठेिलेलरा किारंटीनचा/टाळेबंदीचा लोकांना िेगळरा प्रकारे त ेकसे कमवितात, त ेकुठे राहतात आणि 
तरांना असलेला संसा्धनांपरयंत पोहचयू शकिे  रानुसार पररिाम झाला आहे. लोक भुकेले आहेत, नोकरी ि उतपनन 
गमाविलेले आहेत, घरातयून काढयून टाकणरात आलेले आहेत, आिशरक असलेली औष्ेध नाकारणरात आलेली आहेत, 
नरैाशराने ग्रसत आहेत आणि काहींचरा मानमसक आरोगरािर ताितिाि आहेत. रा समसरा संबोच्धत करणरासाठी, 
बरेच लोक आणि गट एकमेकांना मदत करणरासाठी आणि सथाननक आणि राष्टीर सरकारकडयून पादठंबराची 
मागिी करणरासाठी एकत् आले आहेत.

हीच असमानता लसी ममळणरासाठी आतंरराष्टीर सतरािर घडत आहे. श्ीमंत देश लसी विकत घेत आहेत 
तर गरीब देशांतील सरकारे तरांचरा लोकांना लसीकरि करणरामधरे रांगेत सिायात शिेटी आहेत. राचा अथया रा 
देशांमधरे रा साथीचरा आजाराने आिलेले दखु ि गररबी 
हे अच्धक काळ दटकेल. समान कोविड-१९ चा प्रनतसाद 
खालील बाबींची मागिी करतो:

•  कोविड-१९ लसी, विकत घेणराचरा षिमतिेरून नाही, तर 
त ेममळणराची सिायंना रोगर सं्धी.

•  औष्ध कंपनरांनी तंत्ज्ान हसतांतररत करिे आिशरक 
आहे जेिेकरुन जेथे तरांची आिशरकता आहे तथेे 
प्रादेमशक लसी बनविता रेतील.

•  जागनतक वरापार संघटनेने कोविड -१९ साथीचा रोग 
आपतकालीन महियून ओळखले पादहजे आणि द्टपसिरील 
करार (Trade-Related Aspects of International 
Property Rights) माफ करािा जेिे करून देश सितः 
लस तरार करु शकतील.


