13મી એપ્રિલ, 2021
પ્રિય પ્રમત્રો અને પાડોશીઓ,
આપણા સમગ્ર સમુદાયમાાં COVID-19નાાં ફેલાવને અટકાવવામાાં
મદદ કરવા તમારાથી થઈ શકે તેટલા તમામ િયત્નો કરવા બદલ
તમારો આભાર. કમનસીબે, આ તૃપ્રતય કટોકટીભરી પ્રથથપ્રત તેમજ
િૉપ્રવપ્રશશઅલ Stay-at-Home Order દરપ્રમયાન આપણે અત્યાંત
જોખમકારક અને ગાંભીર પ્રથથપ્રતમાાંથી પસાર થઈ રહ્ાાં છીએ.

Cynthia Davis

Dr. Tony Stone

અધ્યક્ષ અને સી.ઈ.ઓ.

કમવચારીવગવના વડા

હવે, અત્યાર સુધી પહેલાાં કરતાાં પણ વધુ નોંધપાત્ર િમાણમાાં, આ વાયરસનુાં પ્રનયાંત્રણ મેળવવા માટે અમે િૉપ્રવપ્રશશઅલ
પ્રનદેશો િત્યે સવવસામાશય પ્રહથસેદારીપૂવવકની િપ્રતબદ્ધતા પર આધારરત છીએ.
આપણી હૉપ્રથપટલો કટોકટીભરી સાંભાળની ક્ષમતા બાબત આત્યાંપ્રતક દબાણનો અનુભવ કરી રહી છે . આપણે
Ontarioમાાં COVID-19નાાં સૌથી વધારે કેસોના સાક્ષી બની રહ્ાાં છીએ, જે માાં વાયરસનુાં િસારણ સમુદાયમાાં વ્યાપક
િમાણમાાં ફેલાયેલુાં છે તેમજ અત્યાર સુધીમાાં જે આ પ્રવશ્વવ્યાપી રોગચાળો ફેલાયો છે એ દરપ્રમયાન કોઈ પણ તબક્કા
કરતાાં સૌથી વધુ સાંખ્યામાાં કટોકટીભરી સાંભાળ લેવા માટે દદીઓ દાખલ થઈ રહ્ા છે . આપણાાં જ ઘરની નજીક,
Lakeridge Healthમાાં, વેવ 1 અથવા 2 માાં જોવા મળે તેનાાં કોઈ પણ તબક્કા કરતાાં Durham પ્રવથતારમાાં
કટોકટીભરી સાંભાળ અને ઈનપેશશટ વૉડવમાાં સાંભાળ લેવા આવનારા દદીઓનુાં િમાણ ઘણાં ઊંચુાં છે . ચચાંતાજનક રીતે,
ઈનપેશશટ વૉડવમાાં સાંભાળ લેવા આવનારા દદીઓનુાં િમાણ સતત વધી રહ્ુાં છે .
પરાંતુ, કોરોનાવાઇરસનાાં સમૂહની સાાંકળનાાં રૂપમાાં પ્રવશ્વવ્યાપી રોગચાળો ફેલાયો હોવા છતાાં, અમે શક્ય તેટલા પ્રવકલ્પો
પ્રવશે પ્રવચારવા દ્વારા ઉકેલો શોધીએ છીએ. અમારા કમવચારીવગવ અને ડૉક્ટરો — કે જે ઓ માાં-બાપ, પપ્રત-પત્ની, ભાઈબહેન, દીકરા અને દીકરીઓ છે — તેઓ દરરોજ વ્યવસાયને અનુરૂપ શ્રેષ્ઠ માપદાંડનુાં પાલન કરવા તેમજ અનુકાંપા અને
સદ્વ્યવ્હાર દશાવવવા સાથે સુરપ્રક્ષત સાંભાળ લેવા માટે ફરજ પર હાજર થાય છે . વ્યવથથાતાંત્રનાાં ભાગરૂપે, Ontarioની
હૉપ્રથપટલો િાપ્રતતથથાનોની ફાળવણી કરવા, સાથે મળીને કામ કરે છે , તેમજ જયારે જરૂર પડે ત્યારે, દદીઓ અને કેંદ્રોની
પણ અદલાબદલી કરે છે . વધુમાાં, અમે જે ટલા શક્ય બની શકે તેટલા Durham પ્રવથતારનાાં પ્રનવાસીઓને જે ટલુાં શક્ય
બની શકે તેટલુાં જલદી રોગ અવરોધક રસી (વૅક્સીન) મૂકાવવા માટે અમારા થથાપ્રનક થવાથ્યનાાં ભાગીદારો સાથે કામ કરી
રહ્ાાં છીએ.
તાકીદની તેમજ કટોકટીભરી સાંભાળને પૂરી પાડવા બાબતની અમારી ક્ષમતા બાબત ખાતરીપદ બનવા અાંગે
આ પ્રવશ્વવ્યાપી રોગચાળો ફેલાવાની પ્રથથપ્રત ઝડપથી પ્રવકપ્રસત થઈ રહી છે , અને Lakeridge Health દદીઓ,
પરરવારો તેમજ કમવચારીવગવની સુરક્ષા બાબતની ખાતરી કરવા શક્ય તેટલા સૌથી ટૂાંકા ગાળામાાં શક્ય તેટલી શ્રેષ્ઠ
માપ્રહતીથત્રોતને આધારે શ્રેષ્ઠ પ્રનણવય લઈને પોતાની ક્ષમતા િદર્શવત કરી રહી છે .

આ સમય દરપ્રમયાન, કટોકટીભરી શથત્રરિયાઓ ચાલુ રહેશે, અને સાથોસાથ િાથપ્રમકતાને આધારે પ્રબન-કટોકટીભરી
તેમજ ચોક્કસ સમયે કરવી પડતી શથત્રરિયાઓ પણ ચાલુ રહેશે, જે મ કે કૅશસરની શથત્રરિયાઓ. તેમ છતાાં, અમે તાકીદની
તેમજ કટોકટીભરી સાંભાળ પૂરી પાડવા બાબતની અમારી ક્ષમતાને જાળવવા માટે તમામ પ્રબન-તાકીદની અને પ્રબનકટોકટીભરી સેવાઓને ઓછી કરી રહ્ાાં છીએ. આ િબળતામાાં, િમાણમાાં અને દરમાાં ઘટાડો એક્સ-રે લેવા, લોહીનાાં
નમૂનાઓનુાં વૈજ્ઞાપ્રનક પરીક્ષણ કરવુાં, પુનવવસવાટ કરવો, તેમજ અશય હૉપ્રથપટલમાાં દાખલ થયા પ્રવના સારવાર કરાવવા માટે
આવતા દદીઓની િરિયાઓ જે વી સેવાઓનો પણ સમાવેશ કરે છે .
આમ કરવાથી, અમે અમારી હૉપ્રથપટલોમાાં વધુ ક્ષમતાને ઊભી કરી રહ્ા છીએ — િવતવમાનમાાં અમે જે દદીઓ ધરાવીએ
છીએ તેમજ આગામી સતતાહોમાાં જે દદીઓ આવવાનાાં છે તેમની સેવા માટે જગ્યા અને કમવચારીવગવનાાં રૂપમાાં.
ચાલુ રાખવામાાં આવી છે
• કટોકટીભરી અને તાકીદની શથત્રરિયાઓ
• િાથપ્રમકતાને
આધારે
પ્રબન-કટોકટીભરી
શથત્રરિયાઓ તેમજ ચોક્કસ સમયે કરવી પડતી
શથત્રરિયાઓ,
દાખલા
તરીકે,
કૅશસરની
શથત્રરિયાઓ.

ઓછી કરવામાાં આવી છે
• પ્રબન-તાકીદની, પ્રબન-કટોકટીભરી શથત્રરિયાઓ,
દાખલા તરીકે, થાપાનાાં સાાંધાનાાં િપ્રતથથાપનો.
• હરવાફરવાનુાં સક્ષમ બનાવવા માટેની સેવાઓ, જે મ
કે, એક્સ-રે લેવા, લોહીનાાં નમૂનાઓનુાં વૈજ્ઞાપ્રનક
પરીક્ષણ કરવુાં, પુનવવસવાટ કરવો, તેમજ અશય
હૉપ્રથપટલમાાં દાખલ થયા પ્રવના સારવાર કરાવવા
માટે આવતા દદીઓની સેવાઓ.

અમે જાણીએ છીએ કે પ્રબન-તાકીદની અને પ્રબન-કટોકટીભરી સેવાઓનની િબળતામાાં, િમાણમાાં અને દરમાાં ઘટાડો
કરવાથી તે અનેક લોકો માટે પ્રવક્ષેપકારક બની રહેશે. તેમ છતાાં, અમે અમારી ક્ષમતાની જરૂરરયાતોનુાં દરરોજ મૂલ્યાાંકન
કરીએ છીએ તેમજ એ બાબત આશાથપદ છીએ કે અમે જલદીથી આ સેવાઓને ફરીવાર ચાલુ કરી શકીશુાં.
રસી (વૅક્સીન) લેવા માટે ચોક્કસ તારીખ અને સમયનુાં આયોજન કરો
િૉપ્રવપ્રશશઅલ Stay-At-Home Order એવુાં થપષ્ટીકરણ કરે છે કે ઘરમાાં જ રહેવુાં ફરપ્રજયાત છે પ્રસવાય કે આવા જરૂરી
હેતુઓ માટે બહાર નીકળવુાં પડે — કરરયાણાાંની દુકાન અથવા દવાની દુકાને ખેપ મારવી, થવાથ્ય સાંભાળની આયોપ્રજત
મુલાકાતો માટે બહાર જવુાં, બહાર કસરત કરવી, તેમજ શાળામાાં જવુાં અથવા એવુાં કાયવ કરવુાં કે જે ઘેર બેઠાાં-બેઠાાં ન થઈ
શકે. અમે આગ્રહ કરીએ છીએ કે તમે આ સૂચનાઓનુાં અનુસરણ કરો.
અમે એવુાં સૂચન કરીએ છીએ કે જયારે પણ મળવાપાત્ર હોય ત્યારે તમે રસી (વૅક્સીન) મૂકાવડાવો. આ પ્રવશ્વવ્યાપી
રોગચાળાના ફેલાવા સામે લડવા માટે રોગ અવરોધક રસી (વૅક્સીન) મૂકાવવી એ બાબત અપ્રત મહત્ત્વપૂણવ છે . કોને કોને
માટે મળવાપાત્ર છે તેમજ રસી (વૅક્સીન) મૂકાવવા માટે કેવી રીતે મુલાકાતને ગોઠવવી એ પ્રવશેની વધુ માપ્રહતી મેળવવા
માટે durham.ca/vaccineappointmentની મુલાકાત લો. વધુ માપ્રહતી durham.ca/covidvaccinesમાાં
જોવા મળી શકે છે .

જો તમે કોરોનાવાયરસનાાં લક્ષણો ધરાવતા હો, તો COVID-19નાાં પરીક્ષણ માટે અગાઉથી જ વ્યવથથા કરો
જો એવી કોઈ શક્યતા દેખાતી હોય કે તમારામાાં COVID-19નાાં લક્ષણો િગટ થયા છે , તો કૃપા કરીને કોઈ પણ જાતની
ઢીલ કયાવ પ્રવના તમારાં પરીક્ષણ કરાવડાવો. જો તમે અથવા તમારા ઘરમાાંથી કોઈ પણ સભ્ય અથવથથ જણાતુાં હોય, તો
તેવા સાંજોગોમાાં અમે આગ્રહ કરીએ છીએ કે તમે તાત્કાપ્રલકપણે Covidswab.lh.ca માાં જઈને COVID-19 માટેનુાં
પરીક્ષણ કરાવવા માટેની મુલાકાત ગોઠવો.
COVID-19નુાં પરીક્ષણ કરાવવામાાં ઢીલ કરવાથી, વાયરસ અજાણતાાં જ ફેલાઈ જવાનુાં જોખમ વધી શકે છે . એક વાર
તમારી મુલાકાત ગોઠવવાનુાં નક્કી થાય, પછી કૃપા કરીને જયાાં સુધી તમારાં પરરણામ ન આવે ત્યાાં સુધી સૌથી અળગા રહો.
ફરીવાર યાદ અપાવીએ છીએ કે, જો તમે અળગા નહીં થઈ જાવ, તો તમે કદાચ તમારા પરીક્ષણનાાં પરરણામો જાણયાાં
પહેલાાં જ અજાણતાાં જ વાયરસને ફેલાવી શકો છો. પરીક્ષણ કરાવવુાં સહેલુાં છે , ઝડપી છે , અને Durhamમાાં તો એવાાં
ઘણાાં પરીક્ષણ કરાવવા માટેનાાં થથળો છે કે જે ની તમે પસાંદગી કરી શકો છો — www.lh.ca માાં જઈને થથળો પ્રવશેની
તપાસ કરો.
પ્રનયમ અથવા પ્રનયાંત્રણને હળવાશથી લેશો નહીં, બેદરકારીપૂવકવ વતવશો નહીં અને અસાવધ રહેશો નહીં
કૃપા કરીને સાવવજપ્રનક થવાથ્ય માગવદર્શવકાને અનુસરવાનુાં ચાલુ રાખો, કે જે માાં સતત તમારા હાથ ધોતા રહેવાના, ઘરની
બહાર નીકળો ત્યારે માથક પહેરવાનુાં, તેમજ એકબીજાથી શારીરરક અાંતર રાખવાની આદત કેળવવાનો સમાવેશ થાય છે .
સાથે મળીને, જયારે આપણે આ પ્રવશ્વવ્યાપી રોગચાળાના ફેલાવા સામે લડતી વખતે અગાઉનાાં વેવમાાં આપણાાં સાંયુક્ત
િયાસોથી એ બાબત સફળ થયા હતા કે કોરોનાવાયરસનાાં રોજ આવતા કેસોમાાં તીવ્ર વધારાને તબક્કે પહોંચ્યા પછી થોડા
રદવસ સુધી કોઈ વૃપ્રદ્ધ થઈ ન હતી અને પછી ધીમે-ધીમે કેસો ઘટવા લાગ્યા હતા.
અમને એવી અપેક્ષા છે કે અમે જે ઇચ્છીએ છીએ એ જ િમાણે તમે કરશો અને આપણે એ બાબત સારી રીતે જાણીએ
છીએ કે આપણે ફરીવાર સફળ થઈ શકીએ છીએ!
આગામી ચાર સતતાહના Stay-at-Home Order દરપ્રમયાન તમારા પગલાાં અને પ્રનણવયો અત્યાંત પ્રનણાવયક છે કે જે ની
સીધી જ અસર આપણા સમુદાયનાાં થવાથ્ય પર પડશે.
અમારી વાત ધ્યાનપૂવવક સાાંભળવા બદલ, અને વધારે મહત્ત્વપૂણવ બાબત એ, કે આ સમથયાનો સામનો કરવામાાં તમે
પરથપર એકમતે જે સાંગરઠત થયા છો એ બદલ તમારો આભાર. Lakeridge Health જીવન બચાવવા માટે, સાાંત્વના
આપવા માટે, તેમજ આપણા સમુદાયને થવથથ અને સલામત રાખવા માટે ચોવીસ કલાક કામ કરે છે . એક જવાબદાર
નાગરરક તરીકે તમારી ફરજ અદા કરવા દ્વારા કૃપા કરીને અમારી સહાયતા કરો.
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