એમ.આર. સ ૂચના કાર્ડ
પ્રિય વાલી,
એક રાષ્ટ્રવ્યાપી અભિયાન હેઠળ ઓરી અને રૂબેલા સામે સુરક્ષા પ ૂરી પાડવા માટે ઓરી – રૂબેલા
(એમ.આર.)ની એક રસી શાળાઓ અને આઉટરીચ સેશનમાં આપવામાં આવશે. આ એમ.આર.
રસીને પછીથી નિયમિત રસીકરણમાં સામેલ કરવામાં આવશે. મહત્વપ ૂર્ણ બાબત છે કે આ
અભિયાન હેઠળ 9 મહિનાથી 15 વર્ષ સુધીનાં વયજૂથનાં બાળકોને આ રસી મ ૂકવામાં આવશે, તેમને
એમ.આર./એમ.એમ.આર.ની રસી પહેલા આપી દે વામાં આવી હોય તો પણ.
મ ૂળ કારણ : ઓરી રોગની નાબુદી અને રૂબેલાને નિયંત્રિત કરવા માટે 9 મહિનાથી 15 વર્ષ સુધીનાં
બાળકોને આ રસી આપવી અત્યંત આવશ્યક છે .
ઓરી :
ઓરી એક જીવલેણ રોગ છે ,
જે વાઇરસ દ્વારા ફેલાય છે .
બાળકોમાં ઓરીને લીધે
વિકલાંગતા અને અકાળે
મ ૃત્ યું થઈ શકે છે .

રૂબેલા :
રૂબેલા એક ચેપી રોગ છે , જે વાઇરસ દ્વારા ફેલાય છે . તેના
લક્ષણ ઓરી રોગ જેવા હોઇ શકે છે . તે છોકરો અને છોકરી
બંનેને ચેપગ્રસ્ત બનાવી શકે છે . જો કોઇ સ્ત્રી ગર્ભાવસ્થાના
આરં ભિક તબક્કામાં તેનાથી ચેપગ્રસ્ત બને તો કં જેનિટલ રૂબેલા
સિન્ડ્રોમ (સી.આર.એસ.) થઈ શકે છે , જે તેના ગર્ભ અને નવજાત
શીશું માટે ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે .

યાદ રાખવા જેવી બાબતો
આ અભિયાન દરમિયાન આ રસી 9 મહિનાથી 15 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા તમામ બાળકોને જરૂર
અપાવવી જોઇએ.
આ રસીને તમામ શાળાઓ, આઉટરીચ સેશનો, આંગણવાડી કેન્દ્રો અને સરકારી સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો
પર મ ૂકવામાં આવશે.
જો કોઇ બાળકને એમ.આર./ એમ.એમ.આર.ની રસી અગાઉ મ ૂકી દે વામાં આવી હોય તો પણ તેને
આ રસી મ ૂકાવો.
ઓરી – રૂબેલાની રસી સંપ ૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે અને તેની કોઇ આડઅસર થતી નથી.
બાળકોને આ રસી યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા આરોગ્ય કાર્યકર દ્વારા આપવામાં આવશે.
આ સામ ૂહિક અભિયાનમાં તમારી ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરો.
ઓરીનો અંત આણવા તેમજ રૂબેલાના
નિયંત્રણ માટે
આપણો દે શ કૃત-નિશ્ચયી છે .

કૃપા કરીને 9 મહિનાથી 15 વર્ષ સુધીની વય ધરાવતા
તમારા બાળકોને ઓરી – રૂબેલા રસીકરણના ઉદ્દે શ
માટે અભિયાનનાં સ્થળે લઈ જાઓ.

રસીકરણની વધુ માહિતી માટે આપની આરોગ્ય કાર્યકર આશા અને આંગણવાડી વર્ક ર બહેનનો સંપર્ક કરો
અથવા mrcampaignindia@gmail.com પર ઇમેઇલ કરો

