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જૂન 12, 2020 
 
િપ્રય િમત્રો અને પાડોશીઓ, 

Durham પ્રદેશ માં અને Lakeridge Health 
માં COVID-19 સામેની લડત િવશે તમને 
અપડેટ કરવામાં અમને આનંદ થાય છે. 

છેલ્લા  પાંચ અઠવાિડયાઓમાં Ontario માં 
હોિસ્પટલમાં દાખલ થવાનાં દરમાં ઘટાડો 
થયો છે, �ાર ેતે Durham માં સમતલ બંધ 
છે. આનો અથ� એ કે આપણ ેબધાએ 
પોતાની �તને, આપણા સહકાય�કરો, 
અમારા િમત્રો અને આપણા પિરવારોને સુરિ�ત રાખવા માટે તમામ મૂળભૂત બાબતો ચાલુ રાખવાની જ�ર 
છે. આ સતત સામૂિહક પ્રય�ો સંખ્યા ઘટાડતા રહે તે જોવા માટે એક આવશ્યક ઘટક છે જથેી આપણ ે
અથ�તંત્ર અને આપણા સમુદાયને ચાલ ુરાખીએ અને હોિસ્પટલમાં સેવાઓ વધારી શકીએ. 

નવી ઓન્ટારીયો વ્યૂહરચનાઓ 
છેલ્લા કેટલાક અઠવાિડયાઓમાં Ontario સરકાર ેCOVID-19 ને રોકવા નવી વ્યૂહરચનાઓની ઘોષણા કરી 
છે.   

પ્રથમ, Ontario તેની પરી�ણ વ્યૂહરચના િવસ્તૃત કરી ર�ું છે.  સઘન સંપક�  ટ�ે િસંગ સાથેના પરી�ણથી ચેપના 
ફેલાવાને ઝડપથી મયા�િદત કરવાનંુ, સ્થાિનક પ્રદેશો, પડોશીઓ,કાય�સ્થળો અથવા લાંબા ગાળાના સંભાળ 
ઘરો જવેા - "હોટ સ્પોટ્સ" – પર શૂન્ય થઈ શકશે. 

બીજંુ, પ્રાંત ફરીથી ખોલવા માટે પ્રાદેિશક અિભગમ અપનાવી ર�ો છે. હાલમાં GTA માં 75 ટકા સિક્રય કેસ 
હોવાનંુ માનવામાં આવે છે અને પ્રાંતના અન્ય િવસ્તારોમાં તાજતેરના અઠવાિડયાઓમાં બહુ ઓછા કે નવા 
કેસ નથી.  

Durham માં COVID-19 પ્રવૃિ�ના જવાબમાં, Lakeridge Health એ Durham Region Health Department 
(DRHD) સાથે કામ કરી ર�ું છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે અમે પરી�ણ અને કેસ શોધવા માટેના અમારા 
અિભગમને ઑિપ્ટમાઇઝ કરીશંુ.  સંપક�  ટ�ે િસંગ કરવા માટે �હેર આરોગ્યની એક ટીમ છે. 

Durham �ેત્રમાં પરી�ણમાં વધારામાં ઉ�ત પરી�ણ વ્યૂહરચના પિરણામો 
 
વાયરસ પર વધુ િનયંત્રણ મેળવવા માટે, દરકે વ્યિ� કે જનેે COVID-19 ના લ�ણો છે તેનંુ પરી�ણ કરવંુ 
જોઈએ. લ�ણોની સૂિચ Lakeridge Health ની વેબસાઇટ પર COVID-19 symptoms - June 2પર ઉપલબ્ધ 
છે. કોઈપણ કે જ ેમાને છે કે તેઓ COVID-19 વાળા લોકોની સામે આવી શકે છે તનંુે પરી�ણ કરવંુ જોઈએ.  
પરી�ણ માટે ઇચ્છતા કોઈપણને પણ આ પરી�ણ ઉપલબ્ધ છે. 
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25 મેથી, અમારા આકારણી કેન્દ્રો પર કરવામાં આવતા દૈિનક સ્વેબ્સની સંખ્યામાં ના�ા�ક વધારો 
થયો છે. વધતી માંગને પહોચંી વળવા, અમે કેન્દ્રો પર કલાકો લંબાવ્યા છે.  હાલમાં, લોકોએ ફોમ� રજૂ કયા� 
પછી ત્રણથી 24 કલાકની વચ્ચે પરી�ણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ સમય કદને આધાર ેબદલાય છે. 

પરી�ણ મેળવવા માટે,ઓનલાઇન ફોમ� પૂણ� કરવા માટે covidswab.lh.ca પર �ઓ અને તમારી 
એપોઇન્ટમેન્ટ માટેની સૂચનાઓ તમને આપમેળે ઇમેઇલ કરવામાં આવશે.  જો તમારી પાસે કમ્પ્યુટર અથવા 
WiFi નથી, તો સહાય માટે 1 800-841-2729 પર DRHD નો સંપક�  કરો. તમારી િનમણૂક Ajax અથવા Oshawa 
ના COVID એસેસમેન્ટ સેન્ટરમાં બુક કરવામાં આવશે. કોઈપણ કે જ ેગંભીર રીત ેબીમાર છે અથવા તબીબી 
તકલીફમાં છે, તેમણ ે911 પર કૉલ કરવો જોઈએ અને અમારા કટોકટી િવભાગમાંથી એક પર દેખાવવંુ જોવંુ 
જોઈએ. 

િ�લિનક્સ અને સ્થાિનક વ્યવસાયો સાથે Lakeridge Health, DRHD, Durham �ેત્રના અન્ય ભાગોમાં ખુલ્લી 
સાઇટ્સ સિહત પરી�ણને િવસ્તૃત કરવાના િવકલ્પોને સિક્રયપણે જોઈ ર�ા છે વધુ િવગતો માટે સંપક�માં 
રહો. 

શ�િક્રયાઓ અને અન્ય પ્રિક્રયાઓ 
 
જો કે અમે હંમેશાં કટોકટીની શ�િક્રયા �ળવી રાખી છે, અને પ્રાધાન્યતા કેન્સર અને કેન્સર િસવાયની 
શ�િક્રયાઓ ફરીથી શ� કરી છે, અમે કેટલીક વૈકિલ્પક શ�િક્રયાઓ ફરી શ� કરવાની યોજનામાં પણ 
વ્યસ્ત ર�ા છીએ.  અમે આ અઠવાિડયામાં કેટલાક વૈકિલ્પક કેસો સાથે પ્રારંભ કય� છે.  સતત વધારો 
આગામી ઘણા મિહનાઓમાં કાળ�પૂવ�ક થવો જોઈએ.  અમે વૈકિલ્પક શ�િક્રયાઓની સંખ્યા જટેલી 
ઝડપથી વધારી શકીએ તેટલી ઝડપથી અમે તેને સુરિ�ત રીતે કરીશંુ .  જો કે, જો COVID-19 ના કેસો આ 
�ેત્રમાં અને આપણી હોિસ્પટલોમાં વધવા માંડશે , તો ફરી એકવાર આપણને શ�િક્રયા ઘટાડવાની ફરજ 
પડી શકે છે. 

Orchard Villa પર મહામારી ફાટી નીકળવાનંુ સંચાલન  

Lakeridge Health સલાહ આપતાં ખુશ થાય છે કે Durham િરજનલ હેલ્થ િડપાટ�મેન્ટે Orchard Villa ના 
લાંબા ગાળાના કેર હોમ અને િનવૃિ� ઘર ઉપર COVID-19 મહામારી ફાટી નીકળવાની ઘોષણા કરી છે.  
છેલ્લા બ ેઅઠવાિડયાઓમાં Orchard Villa માં કોઈ નવા પોઝીટીવ કેસની પુિ� થઈ નથી. હાલમાં, ત્યાં 155 
રહેવાસીઓ છે જ ેવાયરસથી સ્વસ્થ થયા છે. 

�ાર ેિનવાસી કમ�ચારીઓ અને કેનેિડયન સશ� દળોના સહયોગથી, Lakeridge Health સાત અઠવાિડયા 
પહેલા Orchard Villa માં ગયા ત્યાર,ે અમે મહામારી ફાટી નીકળવાની વ્યવસ્થા કરવા તાત્કાિલક કાય�વાહી 
કરી અને રહેવાસીઓને શ� શે્ર� સંભાળ પૂરી પાડવા માટે સ્થળોએ ટેકો આપ્યો હતો.  કેટલીક આવશ્યક 
સેવાઓ અને પ્રવૃિ�ઓ કે જ ેરહેવાસીઓની સુખાકારી માટે ખૂબ મહત્વપૂણ� છે તે સુરિ�ત રીતે ફરી શ� 
કરવામાં સ�મ હોવાનો અમને આનંદ છે. 

આ િનણા�યક કાય�ને ટેકો આપવા માટે Lakeridge Health ટીમ અને Orchard Villa સ્ટાફ પર અમને ગવ� છે. 
આવતા અઠવાિડયાઓમાં, Lakeridge Health સાઇટ પર મહેનતુ ટીમને વધુ સમથ�ન આપવા માટે Orchard 
Villa ના સંચાલનમાં વધુ સિક્રય ભૂિમકા લેશે. 

18 જૂન ેઅમારા વચ્યુ�અલ AGM માં જોડાઓ! 
Lakeridge Health18 જૂન, 2020 ને ગુ�વાર ે6:00 થી 7:00 વાગ્યા સુધી તેની પ્રથમ વચુ�અલ AGM ધરાવે છે. 
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પાછલા વષ�ના વધુ સારા ભાગમાં, Lakeridge Health ની પ્રિતભાશાળી ટીમે Durham માં રહેતા અને કામ 
કરતા હ�રો લોકોને ક�ણાસભર સંભાળ અને સેવાઓ પ્રદાન કરી છે. 

આ વષ�ની AGM, ટ�સ્ટીઓ ચંૂટવા, ટ�ેઝરર િરપોટ�  સ્વીકારવા, ઓિડટરોની િનમણકૂ અને Lakeridge 
Health અને Durham Mental Health Services વચ્ચે સૂિચત સ્વૈિચ્છક એકીકરણ જવેી વસ્તુઓ 
સિહતના આવશ્યક વ્યવસાય પર ધ્યાન કેિન્દ્રત કરશે, અને અમે 2019/20 માં આપેલા અિવ�સનીય 
િસિધ્ધઓની સલામત, અમારા સમુદાયો માટે ઉચ્ચ ગુણવ�ાની સંભાળ અને COVID-19 નો સામનો 
કરવા માટેના અમારા સામૂિહક પ્રયાસોની ઉજવણી કરીશંુ. . 

મીિટંગમાં જોડાવા માટે તમાર ેક્રોમ, સફારી, એજ અથવા ફાયરફોક્સના નવીનતમ સંસ્કરણની જ�ર 
પડશે. https://web.lumiagm.com/220546017પર લાઇવ કનેક્ટ કરો 

અમે COVID-19 રોગચાળાને લગતા અમારા પ્રિતભાવને આગળ વધારવા માટે 2020 ની શ�આતમાં 
શ�આત કરી હોવાથી, Durham �ેત્રમાં દરકેના િબનશરતી ટેકાથી Lakeridge Health ટીમને મજબૂત 
બનાવવામાં આવી છે.  

આપણે આ અિવ�સનીય પ્રદેશ સાથે મળીને નેિવગેટ કરીએ છીએ ત્યાર ેતમારા અિવરત આધાર અને 
ક�ણા બદલ આભાર. 
 

તમને સારા સ્વાસ્થ્યની શુભેચ્છા, 
 

સુસાન ડીઆરક  )Susan deRyk(                   ટોની સ્ટોન (Tony Stone) 
વચગાળાના પ્રમુખ અને CEO   ચીફ ઓફ સ્ટાફ 
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