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12મી નવમે્બર, 2020  

 

પ્રિય પ્રમત્રો અન ેપાડોશીઓ,   

Durham ક્ષેત્રમાાં અને Lakeridge Healthમાાં COVID-19 પ્રવરુદ્ધમાાં લડત આપવા અાંગે અમે તમને છેલ્લામાાં 

છેલ્લી માપ્રિતી આપી શકીએ એ માટેની તક િદાન કરવા બદલ તમારો આભાર.   

 

જેમ-જેમ આપણે નવેમ્બર મપ્રિનામાાં પસાર થઈ 

રહ્યા છીએ, તેમ-તેમ આપણે સમગ્ર Ontario 

તેમજ અિીં Durham ક્ષેત્રમાાં પુપ્રિ કરાયેલા 

COVID-19નાાં કેસોમાાં વૃપ્રદ્ધ જોતાાં આવીએ 

છીએ. આ વધતા જતા સાંક્રમણનાાં દરો 

ચ ાંતાજનક છે અને તે આપણી સ્વાસ્્યની 

િણાલી સામે, આપણા અથથતાંત્ર સામે  તેમજ 

વ્યપ્રતતગત રીતે આપણી સામે ખતરો ઊભો કરે 

છે. સાંક્રમણ ઓછુાં ક્રક્રયાશીલ બને તેમજ સમુદાયમાાં વધતા જતા કેસોના ભાર ઊંધી બાજુ ગપ્રત કરે એ માટે, સામૂપ્રિક 

ધોરણે, આપણે સિુએ મૂળભૂત સુરક્ષા માટેની અગમ ેતીઓ રાખવા બાબત ધ્યાન કેપ્રરિત કરવાની જરૂર છે – આપણા 

પાક્રરવાક્રરક સભ્યો પ્રસવાય અરય લોકો સાથે શારીક્રરક અાંતર જાળવવુાં, માસ્ક પિેરવાાં અને અવારનવાર આપણા િાથ ધોતા 

રિેવા.      

 

COVID-19ના પ્રવશ્વવ્યાપી રોગ ાળા દરપ્રમયાન ઇર્લએુરઝાની અપ્રનપ્રશ્ ત અવપ્રધ  

જેમ-જેમ ઇર્લુએરઝાની અપ્રનપ્રશ્ ત અવપ્રધ દેખા દેતી જાય છે તેમ-તેમ, એ મિત્ત્વપૂણથ છે કે આપણે જેટલુાં શતય બને 

તેટલુાં પ્રનરોગી રિીએ. Durham ક્ષેત્રમાાં વસવાટ કરનાર તમામને અમે િોત્સાપ્રિત કરીએ છીએ કે તેઓ ઋતુ આધીન 

ઇર્લુએરઝા સામે રપ્રક્ષત બનવા માટે િપ્રત વર્થ કરાતુાં તેમનુાં રોગ-િપ્રતરક્ષણ મેળવે. કેટલાક લોકો કદા  થોડા ક્રદવસો પછી 

ઇર્લુએરઝા સામેનાાં લક્ષણોમાાંથી સાજા થઈ શકે છે, પરાંતુ ઘણાબધા લોકો માટે - જેમાાં વયોવૃદ્ધ, એકદમ નાનાાં બાળકો 

અને લાાંબા સમયથી બીમારી ધરાવતા લોકોનો સમાવેશ થાય છે - તે ગાંભીર માાંદગી તરફ પણ દોરવી શકે છે. જેટલી વધુ 

સાંખ્યામાાં લોકો ઇર્લુએરઝાની રસી મેળવશે, તેટલી વધુ સારી એ તક બનશે કે આપણે આપણા સમુદાયને સલામત અને 

સ્વસ્થ રાખી શકીએ. ઇર્લુએરઝા પ્રવશેની વધુ માપ્રિતી તેમજ કેવી રીતે સલામત રિી શકાય એ માટે, કૃપા કરીને 

Lakeridge Healthની વેબસાઇટ પર ્લૂ પેઈજ પ્રવશેની િકીકતોની મુલાકાત લો.     

 

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/Facts-About-Flu.asp
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શરદી અને COVID-19નાાં ઇર્લુએરઝાના લક્ષણો પરસ્પર વ્યાપ્ત બને છે. જોક ેઅમુક કેસોમાાં COVID-19 વધુ 

ગાંભીર જોવા મળે છે, તથાપ્રપ કેટલાક COVID-19 ના રોગલક્ષણો અપ્રતસૂક્ષ્મ જાંતુ દ્વારા ઉપલા શ્વસનનાાં માગથનો 

 ેપ, ઇર્લુએરઝા તેમજ અરય શ્વાસોચ્છ્વાસને લગતી બીમારીઓ જેવા સમાન જોવા મળે છે. COVID-19નુાં 

પરીક્ષણ કરાવવાથી તમે સરળતાથી સુપ્રનપ્રશ્ ત બની શકશો. જો તમે અરય કોઈ શ્વાસોચ્છ્વાસને લગતી બીમારીનાાં કોઈ 

પણ રોગલક્ષણોનો અનુભવ કરી રહ્યા િો, તો કૃપા કરીને COVID-19 નાાં પરીક્ષણ માટેની મુલાકાતનુાં આયોજન કરવા 

માટે ઑનલાઈન મૂલ્યાાંકન પૂણથ કરો તેમજ તમારા લક્ષણોને સમજાવવા માટે તમારા િાથપ્રમક સાંભાળ િદાતા સાથે જોડાઈ 

જાવ.           

 

COVID-19 નાાં મલૂ્યાાંકન કરેિો  
Durham ક્ષેત્રમાાં આપણા સમુદાયની સેવા કરવા માટે અત્યારે છ COVID-19 મૂલ્યાાંકન સેરટસથ (CACs) છે જેમાાં 

પિેલેથી મુલાકાત લેવા માટ ેઅાંદાજે 20-કલાક માટેની િતીક્ષાનો સમય રાખેલો છે. મપ્રિના પિેલાાં Whitby’s 

Heydenshore Pavilion ખાતે સૌથી નવુાં પરીક્ષણ શરૂ થયુાં છે તેમજ આવનારા ક્રદવસોમાાં Pickeringમાાં નવુાં 

CAC શરૂ થશે જે 1101 Kingston Road કકાંગ્સસ્ટન રોડ પ્રસ્થત આવેલુાં છે.      

 

Lakeridge Healthમાાં પક્રરવારની િાજરી  

આ પડકારરૂપ સમય દરપ્રમયાન, અમે િાંમેશાાં એવા માગોને શોધતા રિીએ છીએ કે જેનાાંથી િૉપ્રસ્પટલમાાં દાખલ થયેલા 

વિાલા દદીઓને તેમના પક્રરવાર સાથે જોડી શકાય. આ પ્રવશ્વવ્યાપી રોગ ાળા દરપ્રમયાન, દદીઓને, મુલાકાતીઓને અને 

આપણી ટુકડીને સલામત રાખવા માટે, કૃપા કરીને તમામ લોક-સ્વાસ્્યનાાં માગથદશથનોને અનુસરો, જેમાાં જો તમે લક્ષણો 

ધરવતા િો અથવા તો COVID-19 ધરાવનાર અરય કોઈ વ્યપ્રતતના સાંપકથમાાં આવ્યા િો, તો મુલાકાત ન લેવી, તમામ 

વખત માટે માસ્ક પિેરી રાખવુાં, શારીક્રરક અાંતર રાખવુાં અને પ્રનયપ્રમતપણે િાથ ધોવા જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.     

 

વધુમાાં, અમે તમામ લોકોને એ યાદ અપાવવા માગીએ છીએ કે જયારે તેઓ િૉપ્રસ્પટલમાાં િોય ત્યારે મુલાકાતીઓને 

ખાવાની ક ેપીવાની છૂટ આપવામાાં આવતી નથી અને આ સમય દરપ્રમયાન, અમે િૉપ્રસ્પટલમાાં ફૂલો સાથે પણ આવવા 

દેતા નથી. આ પ્રવશ્વવ્યાપી રોગ ાળા દરપ્રમયાન, પાક્રરવાક્રરક ઉપપ્રસ્થપ્રત માટેની છેલ્લામાાં છેલ્લી માપ્રિતી મેળવવા માટે, 

કૃપા કરીને અમારી વેબસાઇટ પર અમારી મુલાકાત લોના પાના પર જાવ.   

 

આપણા સમુદાયની, ટુકડીનાાં સભ્યોની, પક્રરવારોની, અને મુલાકાતીઓની સલામતી એ અમારી ટો ની અગ્રતા છે. જેમ-

જેમ પક્રરપ્રસ્થપ્રત બદલાતી રિે છે, તેમ-તેમ અમે અમારા COVID-19ના પાના પર છેલ્લામાાં છેલ્લી માપ્રિતી આપવાનુાં 

 ાલુ રાખીશુાં.    

 

આપણાં Durham ક્ષેત્ર સલામત રિે એ માટે તમે જે સતત િયત્નો કરતા રિો છો એ બદલ તમારો આભાર.  

 

 

 

Susan deRyk,        Dr. Tony Stone, 

વ ગાળાના િમુખ અને સી.ઈ.ઓ.                  કમથ ારી-વગથના અગ્રણી  

 

https://covid-19.ontario.ca/self-assessment/
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/visitingus.asp
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp
https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp

