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Durham Region ،ےک عزیز دوستوں اور ہمسایوں 

COVID-19  ۔ ۔  یہ ہم میں ےس ہر ایک پر روزانہ اثر انداز ہو ریہ ہے  یک عالیم وبا ےک یہ دن ہماری زندگیوں میں اپنی مثال آپ ہیں

، ہمیشہ یک طرح،  میں ہماری سب ےس پہیل ترحیح مریضوں، ہماری ٹیم اور  Lakeridge Healthمشکالت ےس بھرے اس وقت میں

Durham Region  ۔  ےک کمیونینی یک حفاظت ہے

ین ٹیم ےک ارکان ےک ساتھ تعاون کر رہے  ان کا تہہ دل ےس شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے بہبے ہم اپنی کمیونینی ےک ان بہت سارے ممبر

ین ددمات رراہم کر ریہ ہے تاہہ سب کو ہیں اور یہ ایےس وقت میں جب ہماری ٹیم دن رات یک  انتھک منتت ےک ررع ے لوگوں کو بہبے

 منفوظ رکھا جا سےک۔

،  COVID-19چونکہ  نی ہماری کمیونینی میں کیسوں میں اس اضافی  Lakeridge Healthےس متاثرہ لوگوں یک تعداد بڑھ ریہ ہے

 ےک
ے

۔  ہم نی مارچ ےس نمٹنی ےک لنے اقدامات کو عمیل جامہ پہتایا ہے اور آگ پر اپنی دط میں  18 لنے متوونہ بتدی ب ی کر  ی ہے

وری  مریضوں اور ہماری ٹیم ےک ارکان اور ساتھ یہ ہماری ددمات ےک حاجتمتد سخت مریضوں یک حفاظت ےک لنے مشکل لیکن ضی

 ریولوں ےک بارے میں آپ کو آگاہ کر لیا تھا۔ 

یک کر رہے ہیں جو ہم نی  ی ےس  آج ہم مزید اقدامات شر ی اپنی مریضوں اور ٹیم یک حفاظت ےک لنے اٹھانے ہیں تاہہ ادارے کو اس تبں

۔   بدلنے ماحول میں مدد رراہم کرتی ےک واسےط مزید رعال اور چست بتایا جانے

 احتیاط ےس اپنی سپالئی اور اوزار کا انتظام

۔   PPE) فی النال وائرس ےس مقابلہ کرتی ےک لنے دنیا میں راتے حفاظت ےک اوزار یعنی  میں  Ontario( اور طنر اوزار یک کیم پڑ گنے ہے

، ہم سپالی کا انتظام اور  Lakeridge Healthسارے ہسپتالوں یک طرح 
ً
۔  جوابا ےک  COVID-19پر ب ی اوزار یک کیم کا اثر پڑا ہے

الوں میں عالج یک رراہیم جاری ےک ہسپت Durhamایےس مریضوں میں متوقع اضافی ےس نمٹنی ےک لنے کنے اقدامات اٹھانے ہیں تاہہ 

۔   رہے

، اوزار حاصل کرتی ےک لنے نت  PPEہم اپنی معمول ےک سپالتے الین ےک ررع ے مزید حفاظنے اوزار  ، اور، اس اثتا میں حاصل کر رہے ہیں

۔    ننے طرعقے استعمال کر رہے ہیں

وں اور دیگر صیح ددمات رراہم کرتی   والوں جسےس دندان سازوں اور ساتھ یہ مقا ی کاروباروں ہم نی اپنی ابتداتے دیکھ بھال ےک ڈاہبی

۔  PPEےس حفاظنے آالت  ۔جسےس شجیکل ماسک اہھنی کرتی ےک لنے رابےط کینے ہیں   ہماری درخواستوں کا جواب انتہائی مثبت ہے

، چہرے ےک حفاظنے شی یں جسےس دستانی ی ہ عطیہ  ہمارے دوستوں، ہمکاروں، اور مقا ی کاروباروں نی ہمیں اہم چبں لڈ، سواب وغبں

۔  COVID-19کر ےک بھیج دینے ہیں تاہہ   ےک ٹسٹ کینے جا سکیں

 

۔    PPEہماری اپنی ٹیم ان حفاظنے اوزار  کو منفوظ رکھ رہیں ہیں اور ساتھ اپنی اور دوشوں یک حفاظت کا ب ی دیال رکھ رہیں ہیں

ین ۔ ہم سب یک توجہ اپنی سپالتے کا انتظام اور موجود سامان یک بہبے  استعمال کرتی پر ہے

 رسجری اور ایمبولنس خدمات یک عارضی بندش

کا استعمال کم کرتی ےک واسےط ہم نی یہ مشکل ریولہ کیا سارے غبں روری شجریوں اور غبں   PPEپچھےل ہفنے ہم نی حفاظنے آالت 

۔  یہ  صنت ےک سفارشات ےک مطابق لیا گیا ےک ہسپتالوں ےک لنے وزیر  Ontarioروری طنر ددمات کو عارضی طور پر روک دیا جانے

۔   ریولہ ہے



2 
 

۔ جیےس ہم سمجھیں کہ غیں فوری کینرس  GTAباقی 
ی

 اور جسم بچانے یک تمام رسجریاں جاری رکھیں گ
ی

ہسپتالوں یک طرح ہم زندیک

وع کر  ، تو ہم انہیں دوبارہ رسر وع یک جا سکتیں ہیں ۔ رسجریاں اور دیگر اہم رسگرمیاں دوبارہ محفوظ طریقی ےس رسر
ی

  لیں گ

 کیونکہ ہمیں معلوم ہیں شجری یا طنر پروسیجر کا بتد ہونا مریضوں 
ے

اس حواےل ےس ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگےل ایک اور اپڈیٹ دیں ےک

۔ ی ےک لنے پریشان کن ہیں  اور ان یک ریملبں

Durham میں تشخییص مراکز میں اضافہ 

۔  یہ اوشاوا   COVID-19میں  Ajax Pickering Hospitalاس ہفنے ہم ایجیکس پکرنگ ہسپتال  کا تشخییص کلیتک کھول رہے ہیں

Oshawa  میں ہمارے پہےل تشخییص مرکز ےک بعد ایک اور مرکز ہو گا۔ اس مہینی جب ےس اوشاواOshawa   ہم نی ، کا مرکز کھال ہے

۔ 287لوگوں یک تشخیص کرواتے ہے جن میں  2712  مریض پازیٹیو نکےل ہیں

  طور پر بہت کچھ کر سکنی ہے کمیونینی مدد ےک 

۔  اگر ہم  کا پھیالؤ ممکن حد تک کم کر گنے تو ہم سب    COVID-19میں  Durhamہمیں یہ سارا کام ایک ٹیم بن ےک ش انجام دیتا ہے

ر استعمال کریں۔  اپنی آپ   ی کو منفوظ کو رائدہ ہو گا۔  صنتمتد رہنی ےک لنے ہاتھ باقاعدہ طور پر دھوئیں اور الکوحل ننر سستاٹائبں

، کھانسنے اور چھیکنے وقت متہ اور ناک ڈھانپ لیا کریں اور چھرے کو ہاتھ لگانی ےس گریز   ۔  اگر بیمار ہیں تو گھر میں یہ رہیں رکھیں

، جمگھٹوں ےس دور رہیں اور جتتا ریادہ ممکن ہو گھر میں یہ ٹھہریں۔  اپنی آپ کو آرام دہ رکھتا  کریں۔  اجتمایع دوری جاری رکھیں

، ریمیل، دوستوں اور ہمکاروں یک حفاظت پر توجہ اہم ہے اور  آنی واےل کنے مہیتوں تک   COVID-19ہمارا اندازہ ہے کہ  --اپنی

۔ وری ہے  ہمارے ساتھ رہے گا اور اس لنے اپنی آپ کو بدلتا ضی

 باخبر رہیئی 

Lakeridge Health   19یک جانب ےس-COVIDپر جائیں  ےک بارے ویب پیچwww.lakeridgehealth.on.ca   اور تازہ ترین

 معلومات حاصل کریں. 

ین رویہ  ۔ آپ کو بہبے ہم آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پچھےل کنے ہفنے آپ لوگوں نی حمایت اور بردباری کا رویہ اپتا رکھا ہے

۔  لیکرج ہیلتھ ےک کارکتان ےک لنے بیش قیمت ہے

                                            

 

Dr .Susan deRyk       Tony Stone 

م پرزڈنٹ اور یس ای او  چیف آف سٹاف     انبی

https://www.lakeridgehealth.on.ca/en/patientsandvisitors/novel-coronavirus-2019-ncov.asp
http://www.lakeridgehealth.on.ca/

