
 

 
 

 

ફબે્રુઆરી 10, 2021 

 

પ્રિય પ્રિત્રો અને પાડોશીઓ, 

 

Lakeridge Health િત્યે તિારું ચાલુ રહેલુું િોત્સાહન તેિજ COVID-19નાું ફેલાવાને અટકાવવા િાટેનાું તિારા 

િયાસો બદલ તિારો આભાર.  

 

આપણે જ્યારે સાથે િળીને આ પ્રવશ્વવ્યાપી રોગચાળાનો િુકાબલો કરીએ છીએ, ત્યારે પાછલા વર્ષ દરપ્રિયાન પ્રવવતીય 

િાુંતીય લૉકડાઉન વખતે આપણે ફરીવાર આપણી જાતને સુંકટકાલીન પ્રથથપ્રતિાું કેવી રીતે જોઈ હતી એ થપષ્ટપણે જાણીને 

થવીકારી શકીએ છીએ. િાત્ર કાિ-ધુંધા-નોકરી િાટે જરૂરી સફર ખેડવી પડે એ, જરૂરી ખરીદી કરવા જવુું એ, તેિજ 

આયોપ્રજત તબીબી િુલાકાતો િાટે બહાર નીકળવુું પડે એ અપવાદ પ્રસવાય લોકો જ્યારે ઘરિાું રહે છે, ત્યારે પાછલા બેએક 

સપ્તાહોથી COVID-19એ Durhamિાું થોડો ઘટાડો દશાષવ્યો છે. તેિ છતાું, અિે અિારી હૉપ્રથપટલ્સિાું COVID-

19ની બહુ િોટી સુંખ્યા ધરાવતા દદીઓની સારવાર કરવાનુું ચાલુ રાખ્યુું છે.       

 

વધુિાું, તિારી સેવા કરતી વખતે, અિારા કેટલાક હૉપ્રથપટલનાું ભાગીદારો પર COVID-19નાું દબાણનો ભાર હોવાને 

કારણે અિે  અન્ય િાુંતનાું ઑન્ટૅરરઓનાું પ્રનવાસીઓની સુંભાળ લેવા િાટે અિારા ભાગે આવતી જવાબદારી પ્રનભાવીએ 

છીએ, તેિજ વૈપ્રશ્વક રોગચાળા સાિે િાુંતીય િપ્રતરિયાિાું સહાયભૂત બની રહ્યા છીએ. જો અિને અિારા આ ભાગીદારોની 

જરૂર પડશે, તો અિે તેિને અિારી સહાયતા કરવા બોલાવીશુું.    

 

જે સિયે આપણે સૌ આ વૈપ્રશ્વક રોગચાળાની સિથયા િત્યે ધ્યાન કેપ્રન્િત કરવાિાું હલાકી ભોગવીએ છીએ, ત્યારે એ જ 

વખતે દદીઓ સાથે સીધો જ સુંપકષ કરનારી અિારી ટુકડીઓ એવા લોકો િત્યે તેિની અવભુત ઉલ્લપ્રસત વૃપ્રિ અને 

વચનબવધતા દાખવે છે કે જેઓને આપણા સિુદાયિાું પ્રવશેપ્રર્ત થવાથ્ય સુંભાળ લેવાની જરૂર છે. અિારી ટુકડીઓ અથાગ 

િયાસ કરી રહી છે તેિજ એક સલાિત, ઉચ્ચ-ગુણવિાવાળી સુંભાળ પૂરી પાડવાની ખાતરી કરવા િાટે નાવીન્યપૂણષ શોધ 

કરવાની સાથોસાથ નવી િરિયાઓને દાખલ કરતી રહી છે.    

 

વપૅ્રસસન અુંગ ેછેલ્લાિાું છેલ્લી િાપ્રહતી: અગ્રતાવાળી વથતીઓિાું િગપ્રત ચાલી રહી છે       
નવા વર્ષનાું આગિનની સાથોસાથ, િથિ COVID-19ની વૅપ્રસસન્સને આશાથપદ રીતે બહાર પાડવાિાું આવી હતી. 

Lakeridge Health એ બાબતનુું ગૌરવ લે છે કે તે ફાઈઝરની COVID-19 વૅપ્રસસનની વહેંચણી કરતી ઑન્ટૅરરઓની 

હૉપ્રથપટલો પૈકીની એક હૉપ્રથપટલ છે. Oshawa Hospitalિાું આવેલી થથળ પરની વૅપ્રસસનની પ્રસલપ્રનકની િદદથી અિે 

15,000 વૅપ્રસસન્સને અગ્રતાની વથતીઓિાું સયારનીય આપી દીધેલી છે: પ્રનવાસીઓને, કિષચારી-વગષને, તેિજ લૉન્ગ-ટિષ 

કૅર હોિ (લાુંબા ગાળાની સુંભાળ લેવા િાટનાું ઘરો) અને રરટાયિેન્ટ હોમ્સ (પ્રનવૃપ્રિ ઘરો)ની જરૂરી એવી સુંભાળ રાખતા 
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સુંભાળકતાષઓને, અને ઉપરાુંત જેને કોરોના જેવા ચેપી રોગો થવાનુું જોખિ હોય તેવા "હાય–રરથક" થવાથ્ય સુંભાળ લેતા 

કાયષકરોને.               

અિારું િવતષિાન કેંિ-બબુંદુ ઑન્ટૅરરઓિાું બહાર પાડવાિાું આવેલી તબસકા 1ની વૅપ્રસસનને િોત્સાપ્રહત કરવાનો છે. 

Durham Region Paramedics and Public Healthના સહયોગથી, અિે જેટલુું શસય બની શકે તેટલુું જલદી 

વૅપ્રસસન્સની વહેંચણી કરવા બાબત કાિ તેિજ વૅપ્રસસનનાું પુરવઠાને આધારે તબસકા 1િાું ઓળખાયેલા પ્રનબષળ કે 

આિિણક્ષિ જૂથોનુું રક્ષણ કરવા બાબત કાિ કરી રહ્યાું છીએ.     

અિે જાણીએ છીએ કે તિારાિાુંથી અનેક લોકો વધારાની બહાર પાડવાિાું આવેલી િાન્ય વૅપ્રસસન્સ અુંગેના સિાચાર 

સાુંભળવા િાટે ઉત્સુકતાપૂવષક િતીક્ષા કરી રહ્યા છો. આ સિયે અિારું પ્રસલપ્રનક સાિાન્ય જનતાને વૅપ્રસસન લેવા િાટેની 

આયોપ્રજત િુલાકાતો પૂરી પાડવા િાટે અસિથષ છે. ઑન્ટૅરરઓની વૅપ્રસસનને બહાર પાડવા િાટેનાું આયોજન અુંગેની વધ ુ

પ્રવગત જાણવા િાટે, કૃપા કરીને Ministry of Health websiteની અથવા Durham Region Public Health 

websiteની િુલાકાત લો. આવનારા િપ્રહનાઓિાું એ બાબતની ખાતરી રાખવા કે જેટલી જલદી અિને વૅપ્રસસન્સ િાપ્ત 

થાય તવેી તરત જ તેને તિને િાપ્ત કરાવી શકીએ એ િાટે અિે અિારા ભાગીદારો સાથે ભાગીદારીિાું કાિ કરીશુું.    

વચ્યુષઅલ અજષન્ટ પ્રસલપ્રનક કરૅ: તિારા ઘરથેી સુંભાળ િળેવવી  

પ્રવશેર્ કરીને વૈપ્રશ્વક રોગચાળા દરપ્રિયાન, વધુ સારી થવાથથય સુંભાળની સેવાઓને ચાલુ રાખવાની બાબત એ Lakeridge 

Healthની િાથપ્રિકતા છે. એવા કાયષિિો, જેિ કે દાખલ ન હોય તેવા બહારના દદીનુું ડાયૅપ્રલપ્રસસ, િાનપ્રસક થવાથ્યની 

સેવાઓ, અને પુનવષસવાટિાું અિારી સફળતાની િાપ્રપ્તનાું પાયા પર આધારરત, Lakeridge Healthએ નવુું Virtual 

Urgent Care Clinic શરૂ કયુું છે.   

 

પ્રબન-જીવલેણ પરરપ્રથથપ્રતઓ િાટે નવુું પ્રસલપ્રનક વૉક-ઈન પ્રસલપ્રનક જેવુું જ કાિ કરે છે, (એટલે કે, આયોપ્રજત િુલાકાત પ્રવના 

પણ જેિ તિે દવા િેળવી શકો છો તેિ વૅપ્રસસન પણ િેળવી શકો છો) પરુંતુ નવા પ્રસલપ્રનકિાું ફરક એ છે લગભગ ગિે ત્યાુંથી 

િોબાઈલ ફોન વવારા અથવા વાઈફાઈની િદદથી સક્ષિ બનાવેલા કૉમ્પ્યુટરિાુંથી સુંભાળ લઈ શકાય છે. ડૉસટર સાથે વાત 

કરવા અને જરૂરી તબીબી સલાહ િેળવવા, દવાનાું પ્રિપ્રથિપ્શન્સ લખાવવા, અને જરૂર પડે તો રેફરલ આપવા (કોઈક દદીને 

ડૉસટર પાસે િોકલવા) િાટે દદીઓ એક સુરપ્રક્ષત નેટવકષની િદદથી જોડાઈ શકે છે. જો તિે વચ્યુષઅલ પ્રસલપ્રનકિાું િવેશવા 

િાટે રસ ધરાવતા હો, તો કૃપા કરીને www.lh.caની િુલાકાત લો.       

 

સુપ્રનપ્રશ્ચત શથત્રરિયાઓ 

એક બાજુથી જ્યારે અિે એવા COVID-19થી પીરડત વધુ ઊભરાતા લોકો િાટે તૈયારી કરી રહ્યાું છીએ કે જેિને 

હૉપ્રથપટલિાું દાખલ થવાની જરૂર છે, ત્યારે બીજી બાજુથી Lakeridge Health Oshawa Hospital તેિજ Ajax 

Pickering Hospitalિાું સુપ્રનપ્રશ્ચત શથત્રરિયાઓ કરવાની સુંખ્યાિાું ઘટાડો કરવા િાટેનો િુશ્કેલ પ્રનણષય આ સિયે 

લીધેલો છે.      

 

એક બાજુથી જ્યારે અિે તિાિ િાટે સલાિત વાતાવરણ પૂરું પાડવા િાગીએ છીએ ત્યારે બીજી બાજુથી અિારું એ લક્ષ્ય 

છે  કે જેટલી શસય બની શકે તેટલી શથત્રરિયાઓ કરવાની ચાલુ રાખવી. એક તરફ જ્યારે એક-એક શથત્રરિયા એવા એક-

એક વ્યપ્રસત િાટે નાજુક નીવડે છે કે જેને તેની જરૂર છે, ત્યારે બીજી તરફ અિે એવી કોઈ પણ િુલતવી રાખેલ દાખલ થયેલા 

દદીની શથત્રરિયાઓને થથાને કાું તો એવા કોઈ દદીની શથત્રરિયા કરી શકીએ છીએ કે જેને રદવસના ભાગે શથત્રરિયા 

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
https://www.durham.ca/en/health-and-wellness/novel-coronavirus-update.aspx
https://www.durham.ca/en/health-and-wellness/novel-coronavirus-update.aspx
http://www.lh.ca/


કરાવવાની જરૂર છે અથવા તો અન્ય દાખલ ન થયેલ બહારના દદીને તપાસી શકીએ છીએ. જેિ-જેિ અિે COVID-

19થી પીરડત એવા બીિાર વ્યપ્રસતઓની વૃપ્રવધ પાિતી સુંખ્યા જોઈએ છીએ, તેિ-તેિ અિારે સુપ્રનપ્રશ્ચત કરેલી 

શથત્રરિયાઓને બહુ િોટા િિાણિાું િુલતવી રાખવી પડે છે.            

 

અિે અિારા દદીઓની જરૂરરયાતોને સુંતોર્વાનુું કેવી રીતે ચાલુ રાખી શકીએ એ નસકી કરવા િાટે અિે િત્યેક શથત્રરિયાનુું 

ઔપચારરકપણે પરીક્ષણ કરીએ છીએ. હુંિેશની જેિ, અિે આ પ્રનણષયોને જરટલ નૈપ્રતક પ્રનણષય લેવાિાું સહાયતા િેળવવાનાું 

એક  પ્રવશ્લેર્ણાત્િક સાધનનો ઉપયોગ કરીને તેિજ અિારા િૂલ્યો સાથે જોડીને લઈ રહ્યાું છીએ. અિે જ્યારે સુરપ્રક્ષત રીતે 

શથત્રરિયાઓ કરી શકીશુું ત્યારે જેટલુું શસય બની શકે તેટલુું જલદી શથત્રરિયા કરવા િાટેનાું પ્રનયપ્રિત પરરિાણને ફરીવાર શરૂ 

કરીશુું.     
 

COVID-19નુું પરીક્ષણ: જો તિન ેલક્ષણો હોય તો પ્રવલુંબ કરશો નહીં   
શરૂઆતિાું પરીક્ષણ કરાવવુું એ આ પ્રવર્ાણુ સાિે લડવા િાટેની એક અત્યુંત  િહત્ત્વપૂણષ બાબત છે. જો તિે કે તિારા 

ઘરિાુંથી કોઈ પણ વ્યપ્રસતને બીિારી હોય તેવુું લાગે, તો અિે તિને તાકીદ કરીએ છીએ કે Covidswab.lh.caિાું 

તાત્કાપ્રલકપણે COVID-19નુું પરીક્ષણ કરાવવાની વ્યવથથા િાટે અગાઉથી નોંધણી કરાવવી લેવી. પ્રવલુંબ કરવાથી પ્રવર્ાણુ 

અજાણતાું ફેલાઈ જવાનુું જોખિ રહે છે.     

 

સિગ્ર Durham Regionિાું છ (6) COVID-19નાું િૂલ્યાુંકન કેંન્િો છે તેિજ ત્રણ ઉપગ્રહના થથળો છે. વધુિાું, એક 

િોબાઈલ COVID-19 ટેબથટુંગ બસ હવે સિુદાયિાું – એવા ઘરની બહાર ન નીકળી શકે તેવા િાુંદા કે વરરષ્ઠ વૃવધો િાટ ે

પરીક્ષણની ક્ષિતાઓ લાવી રહી છે કે જેઓ પરીક્ષણનાું થથળ સુધી જઈ શકવા િાટે અસિથષ છે. આવી આપસૂઝ કેળવીને 

િોખરે રહેવા િાટે તેિજ આપણા સિુદાયિાું જેઓ સૌથી પ્રનબષળ છે તેિની િદદ કરવા િાટે અિે Durham Region 

Paramedicsનો આભાર િાનીએ છીએ. અિારા પરીક્ષણ કેન્િનાું થથળો તેિજ કાિકાજનાું કલાકો પ્રવર્ે જાણવા િાટે 

કૃપા કરીને અિારી websiteની િુલાકાત લો.      

 

કૃપા કરીન ેસાવધાની જાળવો    

અિે એ બાબતનો થવીકાર કરીએ છીએ કે “COVID ફરટગ” (એવી ભલાિણ કરવાિાું આવેલી રક્ષણાત્િક વતષણૂકોને 

અનુસારવા િાટે વ્યપ્રસતનુું િેરણાપ્રવહોણી બનવુું કે જે સિય જતાુંની સાથે િગટ થતી રહી છે અને અનેક લાગણીઓ, 

અનુભવો અને સિજશપ્રસત વવારા અસરગ્રથત બને છે) સુંપૂણષપણે યથાથષ છે. પરુંતુ, હવે બધો જ સિય, અિને તિારી 

િદદની જરૂર પડશે. કૃપા કરીને િૂળભૂત િાનક સુંચાલનની કાયષપવધપ્રતઓને અનુસરવા વવારા સાવધાની જાળવો: ઘરિાું 

રહેવુું, િાત્ર જરૂરી હેતુઓસર બહાર નીકળવુું, િાત્ર આપણે જેની સાથે ઘરિાું વસવાટ કરતાું હોઈએ તેિનાું પૂરતો જ સુંપકષને 

િાયાષરદત બનાવવો, વારુંવાર આપણા હાથ ધોતા રહેવા, અને જ્યારે આપણે આપણી એકથી વધુ ઘર ધરાવતી પારરવારરક 

િુંડળીની બહાર નીકળીને અન્ય લોકોને િળીએ ત્યારે િાથક અચૂક પહેરી રાખીએ.       

સુંશોધન લગાતાર એવુું દશાષવે છે કે જાતીય અને વુંશીય લઘુિતીઓ COVID-19 વવારા અિિાણસર રીતે અસરગ્રથત છે. 

આ િપ્રહને, જ્યારે અિે Black History Monthનુું સન્િાન કરીએ છીએ, ત્યારે એ બાબત િહત્ત્વપૂણષ છે કે આપણા 

આ વૈપ્રવધ્યસભર Durham Region સિુદાયનાું તિાિ સભ્યોનુું રક્ષણ કરવા અને તેિને સહાય કરવા આપણે સાવધાની 

જાળવવાનુું ચાલુ રાખીએ.     

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=U_dz6nZpnkGVKtP9eq4LpL7ZTFjtC9RLh1gs7qUPyRxURDZRMFE1Mk5DMUhFMlhTN1NJMEZDSU8xSy4u
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp


Black History Month એક એવો સિય છે કે જેિાું એવા Black Canadiansની અનેક નોંધપાત્ર પ્રસપ્રવધઓ અને 

યોગદાનો િાટે િાન આપવાિાું આવે છે કે જેિણે કૅનેડાની તબસકાવાર િગપ્રતને વધુ વૈપ્રવધ્યસભર, સહાનુભૂપ્રતદશષક અને 

એક સિૃવધ રાષ્ટ્ર બનાવવા િાટે યોજનાબવધ િાગષદશષકના રૂપિાું રચનાત્િક રીતે િભાવ િભાવ પાડ્યો છે. અિારી પાસે 

એવી અનેક િવૃપ્રિઓ અને જાહેરાતો છે કે જેનુું અિે સિગ્ર િપ્રહના િાટે આયોજન કરીએ છીએ. આિાું Durham 

Regionની ટૂગેધર વી રાઈઝ નાિની વચ્યુષઅલ ઝુુંબેશિાું ભાગ લેવાનો સિાવેશ થાય છે. અહીં અિારો પ્રવરડઓ જુઓ 

અને અિારા કેટલાક આગેવાનો Lakeridge Healthને કેવી રીતે એક એવી સિાપ્રવષ્ટ સુંથકૃપ્રત તરીકે પ્રનિાષણ કરવા િાટે 

કાયષ કરી રહ્યા છે કે જેનાુંથી એકબીજાની પ્રવપ્રભન્નતાઓને ઊજવી શકાય એ પ્રવર્ે સિજાવે છે એ જુઓ.          

Black History Monthના સત્યનો થવીકાર કરવા તેિજ સિાનતા, ન્યાયસુંગતતા અને સાિાપ્રજક ન્યાય બાબત ચાલી 

રહેલી ચળવળિાું સહાયરૂપ બનવા િાટે સિગ્ર Durham Regionિાું ચાલી રહેલી અનેક િવૃપ્રિઓિાું ભાગ લેવા િાટે 

અને અિારી સાથે જોડાવવા િાટે અિે તિને િોત્સાપ્રહત કરીએ છીએ.    

અિને સૌને એવુું ઔપચારરકપણે કહેવાિાું આવ્યુું છે કે અિારા દદીઓને સહાનુભૂપ્રતપૂવષક અને સવવ્યવ્હારપૂવષક કાળજી લેતી 

વખતે અિે અિારી કુશળતાનો અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીએ. જેિ-જેિ આપણે આ વૈપ્રશ્વક રોગચાળા સાિે લડવાનુું ચાલુ 

રાખીએ છીએ તેિ-તેિ અિે આ તબસકાવાર થતી પરરવતષનશીલ િગપ્રતને સિગ્ર હેલ્થ કૅર કપ્રન્ટન્યુઅિ (દદીને પ્રનવારક 

સુંભાળથી હૉપ્રથપટલિાું સુંભાળ અને ત્યાુંથી પુનવષસવાટ અને પ્રબન-શથત્રરિયાવાળી દવા આપવા સુધીની સુંભાળ)ની એવી 

એક એકીકૃત િણાલી તરફ આગળ ધપી રહ્યા છીએ કે જેિાું અિારી જેને સૌથી વધુ જરૂર છે તેની સાથે રહીને અિે સારવાર 

કરી શકીએ.     

કૃપા કરીને સાજા અને સહીસલાિત રહો.  

 

શુભેચ્છા સહ,  

 

 

Cynthia Davis      Dr. Tony Stone 

President and CEO                Chief of Staff 

 

https://www.youtube.com/watch?t=177&v=lHYOkx3VDAU&feature=youtu.be

