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પ્રિય પ્રમત્રો અન ેપાડોશીઓ, 

 

Lakeridge Health િત્યે તમારું ચાલુ રહેલુું િોત્સાહન તેમજ COVID-19નાું ફેલાવાને રોકવા માટનેાું તમારા િયાસો બદલ તમારો 

આભાર. આપણા સમુદાય તેમજ સ્વાસ્્ય સુંભાળનાું સહભાગીઓના સહયોગથી, આપણે થોડા જ સમયમાું અપ્રતશય િમાણમાું તીવ્ર થતા 

જતા કોરોનાના દરને રોકવામાું સફળતા મેળવી રહ્ાું છીએ. આપણ ેસાથ ેમળીન ેકાયય કરતા હોવાથી આપણ ેસફળતાનાું સોપાન સર કરી 

શકવાની અણી પર છીએ. 

 

આ સહકાયય એવુું સફળતાનુું દૃષ્ાુંત છે કે કેવી રીતે આપણે, એક સમુદાયમાું વસીને, આપણા સકારાત્મક િભાવ અને હેતુસભર જીવન જીવતાું 

જીવતાું, “એક િણાલી. શ્રેષ્ઠત્તમ સ્વાસ્્ય.”ની દૂરદર્શયતાને કેળવીએ છીએ. અમે અમારા સવે સ્વાસ્્ય સુંભાળનાું િદાતાઓની અુંતરપૂવયક 

કદર કરીને આભારની લાગણી િગટ કરવા માગીએ છીએ કે જેઓએ એક સ્વાસ્્યિદ સમુદાયને આગળ ધપાવવા અને તેનુું રક્ષણ કરવા 

અમારી સાથે કામ કરવાનુું ચાલુ રાખયુું છે.     

 

તમે એ બાબત ેવાકેફ છો કે, વૈપ્રવવક રોગચાળાની માપ્રહતી અનુસાર SARS-CoV-2 માટનેાું વેરરઅન્ટ ઑફ કન્સનયને લીધે આ વૈપ્રવવક 

રોગચાળાનુું તૃતીય અન ેસૌથી વધુ આક્રમણશીલ મોજુું આવયુું છે. તેમ છતાું, એક બાજુથી જ્યારે મધ્ય-એપ્રિલથી પુપ્રષ્ કરાયેલા કેપ્રસસમાું 

ક્રમશઃ ઘટાડો થતો જાય છે, ત્યારે બીજી બાજુ COVID-19 માટે હૉપ્રસ્પટલમાું દાખલ થયેલા દદીઓની સુંખયામાું, તેમજ જે દદીઓને 

ICUમાું દાખલ કરાયેલા છે, તેમની સુંખયા Ontario અને Durham કે્ષત્રમાું ખબૂ જ વધાર ેરહેવાનુું ચાલુ છે.      

 

તૃતીય મોજાુંરૂપી લાુંબાગાળા દરપ્રમયાન કોરોનાવાયરસનાું આ ઉતાર-ચડાવનાું વલણને લીધે Lakeridge Healthને કેટલાક કઠોર પ્રનણયયો 

લેવા માટેની ફરજ પડી છે. કદાચ તમે એ બાબતે વાકેફ છો કે, ICUની સુંખયામાું તેમજ કટોકટીભરી સુંભાળ લેવા માટેનાું બેડ્ઝમાું વૃપ્રધધ 

કરવી પડી હોવાથી, અમારે પ્રબન-કટોકટીભરી શસ્ત્રરક્રયાઓ તેમજ હરવાફરવાનુું સક્ષમ બનાવવા માટેની સેવાઓને હુંગામી ધોરણે 

અટકાવવી દેવી પડી હતી. આમ કરવાથી, અમે COVID-19નાું દદીઓની તાકીદની જરૂરરયાતો અુંગેની સારવાર કરવા માટે જગ્યા 

ફાળવવાની સાથોસાથ કમયચારીવગયન ેપણ કામે લગાડી દીધા છે. અમે એવી અપેક્ષા સેવીએ છીએ કે જેટલુું જલદી અમે સુરપ્રક્ષતપણે આમ 

કરી શકીશુું તટેલુું જ જલદી અમે આ સેવાઓને ફરીવાર ચાલુ કરી શકીશુું.         

 

Lakeridge Healthએ સમગ્ર દપ્રક્ષણપૂવય ઑન્ટેરરયોમાું આવેલી હૉપ્રસ્પટલોનાું િાદેપ્રશક માળખાું પૈકીનુું એક િાદેપ્રશક માળખુું પણ છે. 

પાછલા અનેક અઠવારડયાઓમાું, આ પડકારાત્મક સમય દરપ્રમયાન, અમારી હૉપ્રસ્પટલે િત્યેક દદીને સૌથી સુરપ્રક્ષત અને ઉત્તમોત્તમ 

ગુણવત્તાની સુંભાળ લેવામાું આવે એ બાબત સુપ્રનપ્રવચત કરવા માટે દદીઓને કાું તો દાખલ કયાય છે અથવા તો તેમને અન્ય હૉપ્રસ્પટલોમાું 

ખસેડ્યા છે.          

 

પારસ્પારરકપણ ેસુંભાળ લવેી  

આ પાછલા કેટલાક મપ્રહનાઓ સમગ્ર Lakeridge Healthના તુંત્રમાું પ્રનવાસ કરનાર િત્યેક વયપ્રતત માટે તણાવપૂણય તેમજ થકવી 

નાખનારા નીવડ્યા છે. જે રીતે અમારી ટુકડીનાું સભ્યોએ વયાવસાપ્રયકતા અને દૃઢપ્રનવચયતાથી બેનમૂન મનોતાણનો સામનો કયો છે તેનાુંથી 

અમે અત્યુંત ઉલ્લાપ્રસત બન્યાું છીએ. અમે એ બાબતની ખાતરી રાખવા અત્યુંત કાળજી લીધી છે કે અમારી ટકુડીને અપ્રતરરતત સ્વાસ્્ય અને 

સુખાકારીનુું સમથયન ઉપલબ્ધ બનાવવામાું આવે, અને સાથોસાથ આપણી મૂલ્યવાન પ્રનગપ્રમત સુંસ્કૃપ્રતને જાળવવા અને મજબૂત બનવવા 

સુંદેશાવયવહારમાું તેમજ વયપ્રતતગત કમયચારીઓને તેમનાું પ્રવશષે િદાનો માટે ભેટ, પુરસ્કાર, સહેલગાહ, ઈનામ તેમજ અન્ય પારરતોપ્રષકોથી 

સન્માનવા જેવા કાયયક્રમોની વૃપ્રધધ કરવામાું આવે.    

 

અમે એટલા કૃતજ્ઞ બન્યા છીએ કે આપણા સમુદાયમાુંથી તમારામાુંથી અનેક લોકોનાું િેરણાવધયનનાું અને અનુમોદનનાું અસુંખય સુંદેશા અમન ે

િાપ્ત થયા છે - સામાપ્રજક મીરડયાનાું લખાણો, ઈમેઈલ્સ, તુંત્રીને લખાયેલા પત્રો, રુંગવામાું આવેલા પ્થરો, બાળકો ધવારા દોરવામાું 

આવેલા પ્રચત્રો, અને એવી અનેક વસ્તુઓ. અમારી ટુકડીએ િત્યેક જણને વયપ્રતતગત રીતે સકારાત્મક લાગણીનાું દાખવેલા ઉમળકાનાું 

િપ્રતભાવરૂપે કદર કરી છે. આભાર!    

 
Cynthia Davis 

અધ્યક્ષ અન ેમુખય કારોબારી 

અપ્રધકારી 

 
Dr. Tony Stone 

કમયચારીવગયના અધ્યક્ષ 



 

રસી (વપૅ્રતસન)કારણ માટનેી વહેંચણી 

અમે એ બાબતથી િોત્સાપ્રહત થયા છીએ કે તમારામાુંથી અનેક લોકોએ COVID-19ની રસી (વૅપ્રતસન) મૂકાવવા માટેની પસુંદગી દશાયવી 

છે. કૅનેડાની જનતા અત્યુંત ખશુનસીબ છે કે રસી (વૅપ્રતસન)ઓ હવે ઘણાું વયાપક િમાણમાું ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવેલી છે. COVID-

19ની રસી (વૅપ્રતસન), કે જેને અત્યારે ચાલી રહેલી સ્વાસ્્ય અને સલામતીની િણાલીઓ સાથે ભેળવવામાું આવી છે, આપણને એવો શ્રેષ્ઠ 

માગય ચીંધે છે કે જેનાું ધવારા આપણે આગળ ધપીને છેવટે આ ભયજનક વાયરસને નાથવા માટેનો િબુંધ કરી શકીએ.     

 

સમગ્ર Durham કે્ષત્રમાું સામૂપ્રહક રસી (વૅપ્રતસન)કરણનાું કેન્રોમાું, મહત્ત્વપૂણય િવૃપ્રત્તનાું કેન્રોમાું, હરતાફરતા કેન્રોમાું, કાયયસ્થાન 

રસીકરણનાું કેન્રોમાું, તેમજ ઔષધાલયોમાું 300,000થી પણ વધુ રસી (વૅપ્રતસન)નાું ડોપ્રઝસ આપવામાું આવયા છે. પ્રનઃશુંક રહો કે જેમ-

જેમ વધુ રસી (વૅપ્રતસન)નો પુરવઠો ઉપલબ્ધ બનાવવામાું આવે છે, તેમ-તેમ વધુને વધુ આયોપ્રજત મુલાકાતો ગોઠવવા માટેનો અવકાશ 

પ્રવસ્તરતો જશે. કે્ષત્રભરમાું અગ્રતા ધરાવતી વસ્તીઓ તેમજ આયોપ્રજત મુલાકાતો અુંગેની ઉપલબ્ધતા બાબતની પ્રનયપ્રમત છેલ્લામાું છેલ્લી 

માપ્રહતી માટે કૃપા કરીને ડરહમ કે્ષત્રની વેબસાઈટની મુલાકાત લો.      

 

દદી તમેજ પરરવાર-િથમનાું મુંત્રરૂપી કતયવયને લગતા ઉકલેો  

આ પ્રવવવવયાપી રોગચાળાએ આપણે આપણા સૌથી વધુ પ્રનબયળ દદીઓ પૈકીનાું કેટલાક પ્રનબયળ દદીઓને યોગ્ય સુંભાળ લેવા માટે, બન્ને 

જગ્યાએ, હૉપ્રસ્પટલમાું અને સમુદાયમાું, યોગ્ય સ્થાનમાું ગોઠવવા માટે  કેવી રીતે સ્ત્રોતોનો બહોળા િમાણમાું લાભ લઈ શકીએ એ બાબત 

આપણી ચચુંતનશપ્રતતને આગળ ધપાવવામાું આપણને મદદ કરી છે. જેમ પાછલા કેટલાક વષોમાું Ontarioની હૉપ્રસ્પટલોમાું જોવા મળે છે 

તે રીતે, Lakeridge Healthએ પણ એવા અનેક હૉપ્રસ્પટલમાું દાખલ થયેલા દદીઓમાું સૂચકપણે વૃપ્રધધ જોઈ છે, પછી ભલે આવા 

દદીઓને તીવ્ર અલ્પકાલીન બીમારી ધરાવતી હૉપ્રસ્પટલમાું  સુંભાળ લેવાની જરૂર ન હોય. આપણે જાણીએ છીએ કે એક હૉપ્રસ્પટલનાું 

માળખાુંમાું આવી રીતે લાુંબા સમય સુધી દાખલ રહેવુું, પ્રવશષે કરીને શરીર નબળુું પડી ગયુું હોય તેવા વૃધધો માટે, સ્વાસ્્યન ેવણસવા 

દેવામાું અન ેશારીરરક યોગ્યતાને ગુમાવવામાું પરરણમી શકે છે.         

 

અમારી નૈદાપ્રનક ટુકડીઓ િત્યેક દદીની જરૂરરયાતો અને ઇચ્છાઓ િત્યે સહયોગાત્મક અપ્રભગમ લઈ રહી છે. તેઓ સામુદાપ્રયક ભાગીદારો, 

લાુંબા ગાળાની સુંભાળ માટેનાું ઘરો, તેમજ પરરવારો અને સુંભાળ રાખનારાઓ સાથે એક ટુકડી તરીકે સહયોગ આપે છે, કે જેથી કરીને 

એવા સારા ઉકેલો શોધી શકાય કે જેનાુંથી દદીઓને કાું તો તેમનાું પોતપોતાનાું ઘરે પરત થઈ શકવામાું સહાયતા કરી શકાય અથવા તો કોઈ 

અન્ય સુંભાળનાું વાતાવરણમાું સ્થાનાુંતરરત કરી શકવામાું મદદરૂપ બની શકાય કે જે દદીઓની જરૂરરયાતો માટે આદશયપણે અનરુૂપ હોય.      

 

આ રજાઓ પવૂ ેઆવતા શપ્રનવાર-ેરપ્રવવાર ેજોખમકારક પરરપ્રસ્થપ્રતથી બચતા રહો.   

અમે એ બાબત સમજીએ છીએ કે િવતયમાન િાુંતીય Stay-At-Home હુકમ તમારામાુંથી અનેક લોકો માટે હતાશામાું પરરણમ્યો છે. 

પરુંતુ, િવતયમાન સ્વાસ્્ય સુંભાળનાું સ્ત્રોતોનુું રક્ષણ કરવા તેમજ એક પ્રવવવસનીય અને સહાનભુૂપ્રતદશયક સુંભાળ પૂરી પાડવાની અમારી 

ક્ષમતા માટે, એ બાબત મહત્ત્વપૂણય છે કે આપણે સાવચતે રહીએ તેમજ લોક-સ્વાસ્્યનાું માગયદશયનોન ેઅનસુરવાનુું ચાલુ રાખીએ - તમામ 

સમયે માસ્ક પહેરી રાખવુું, હાથોને એવી રીતે સ્વચ્છ રાખવા કે જેથી હાપ્રનકારક સુક્ષ્મસજીવોથી બચી શકાય, ઘરમાું પ્રનવાસ ન કરતા હોય 

તેવા બહારનાું વયપ્રતતઓથી સલામત અુંતર જાળવવુું તેમજ રોગની પરખ માટે વહેલાસર તપાસ કરાવવી.    

 

કમનસીબે, પાછલા વષયમાું આપણે કોરોનાવાઈરસના સ્વરૂપનાું સાક્ષી બન્યાું છીએ: સૌથી સામાન્ય રજા પૈકીની એક રજા પછી થોડા જ 

વખતમાું COVID-19નાું નવા કેસોમાું ઓચચુંતો ઉછાળો. માટે, આપણે જેમ-જેમ આ રજા પૂવે આવતા Victoria Dayનાું શપ્રનવાર-

રપ્રવવાર તરફ આગળ ધપતા જઈએ છીએ, તેમ-તેમ અમે ફરીવાર તમારી મદદ લેવા અને સહકાર િાપ્ત કરવા ઈચ્છીએ છીએ.  

 

સાથ ેમળીન,ે આપણ ેઆ સાઈકલન ેહણી શકીશુું. સાજા રહો તમેજ બચતા રહો.  

 

અુંતમાું, અમે એવુું કહેવા માગીએ છીએ કે Durham કે્ષત્ર સ્વાસ્્યિદ બને એ બાબતને િોત્સાપ્રહત કરવા માટે તમે જે સતત ધૈયય, 

સમપયણભાવ અને િપ્રતબધધતા દાખવતા આવો છો એ બદલ અમે તમારા ફરીવાર આભારી છીએ.       

 

Cynthia Davis      Dr. Tony Stone 
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