મે 1, 2020
Durham પ્રદે શના િપ્રય િમત્રો અને પડોશીઓ,
છેલ્ લા બે મિહનામાં �ારે COVID-19 દે શવ્યાપી
રોગચાળાએ આપણા સમુદાય અને િવ�ને પકડ્યો છે,
ત્યારે આ વાયરસ સામે લડવાનો Durham સમુદાયનો ટે કો
અને સંકલ્પ કોઈ બી� સ્થાને ર�ો નથી.
પુરાવા બતાવે છે કે આપણા બિલદાનો ચૂકવણી કરી
ર�ા છે.
Durham પ્રદે શમાં, વળાંક સપાટ થઈ ર�ો છે. હકીકતમાં,
હવે આપણે દરરોજ ઓછા નવા કે સો જોઈ ર�ા છીએ.
�ારે આ સકારા�ક સમાચાર છે, ત્યારે આપણે તે જ
સમયે, લાંબા ગાળાની સંભાળ અને િનવૃિ� ઘરોમાં મોટી સંખ્ યામાં ફાટી નીકળે લા મહામારીના સા�ી થઈ ર�ા છીએ.
હાલમાં આપણું ધ્યાન COVID-19 માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ હોય તેવા લોકોના ર�ણ અને સંભાળ પર ધ્યાન કે િન્દ્રત
કરે છે.
જેમ જેમ આપણે સતત આ વાયરસ િવશે વધુ �ણીએ છીએ,તેમ આપણે વળાંકથી આગળ રહેવા માટે અમારા પ્રિતસાદને
ઝડપથી ગોઠવી ર�ા છીએ.
લાંબા ગાળાની સંભાળ અને િનવૃિ� ઘરોમાં રહેવાસીઓને સહાયતા કરવી
છેલ્ લા કે ટલાક અઠવાિડયામાં, Lakeridge Health એ લાંબા ગાળાની સંભાળ સુિવધાઓ અને પ્રદે શમાં િનવૃિ� ઘરોને ટે કો
આપવા સમુદાયમાં તેની કુ શળતા આગળ વધારી છે. નસ�, ચેપી રોગ િવશેષ�ો અને િચિકત્સકોની અમારી SWAT ટીમે
અત્યાર સુધીમાં એક ડઝનથી વધુ ઘરોને સહાય કરી છે. આ ઉપરાંત, અમારી ટીમના સભ્યોએ િનવાસીઓને સંભાળ અને
સહાય આપવા માટે કમ�ચારીઓની તંગીનો સામનો કરતા લાંબા ગાળાની સંભાળ સુિવધાઓમાં સ્વૈિચ્છક કાય� કયુ� છે.
22 એિપ્રલના રોજ, Lakeridge Health એ Pickering ના Orchard Villa માં COVID-19 ફાટી નીકળે લી મહામારીની
સંચાલન કરવામાં નેતૃત્ વની ભૂિમકા લીધી હતી. Leslie Motz, વી પી િ�લિનકલ સેવાઓ અને ચીફ નિસ�ગ એિક્ઝ�ુિટવ ના
નેતૃત્ વ હેઠળ, Lakeridge Health ટીમના સભ્યોની એક નાની ટુ કડી તબીબી િનષ્ણાતો સાથે Orchard Villa સ્ટાફ અને
Canadian Armed Forces ની ટીમો સાથે કામ કરી રહી છે જેથી રોગચાળો દૂ ર થાય અને િનવાસીઓની સંભાળ વધે.
મહામારી ફાટી નીકળવાના કારણોની તપાસ કરવા અને તેનું સંચાલન શ� કરવા માટે અમે નોંધપાત્ર પ્રગિત કરી છે. આમાં
તમામ રહેવાસીઓ અને સ્ટાફનું પરી�ણ કરવું અને કે ટલાક રહેવાસીઓનું ફરીથી પરી�ણ કરવુ,ં સુિવધાના દરેક ભાગની
ઉંડી સફાઇ કરવી, દરેક િનવાસીને વ્યિ�ગત કાળ� પૂરી પાડવી અને ટીમના સભ્યોને ચેપથી ચેપ િનવારણ અને
િનયંત્રણની પ્રેિક્ટસ કરવા સહાયક છે. Lakeridge Health ની દદ�ની અનુભવી ટીમે દરેક રહેવાશી માટે તેમના િપ્રય વ્યિ�
િવશે વ્યિ�ગત અપડેટ્સ પ્રદાન કરવા માટે ના મુખ્ ય સંપક� તરીકે ઓળખાતા પિરવારના સભ્યો સાથે સંપક� કય� છે. તેમ જ,
પિરવારો જોડાયેલ છે તેની ખાતરી કરવા માટે સુિનિ�ત 'વચ્યુ�અલ મુલાકાતો' સિહત અનેક નવી સંદેશાવ્યવહાર ચેનલો
ઓફર કરવામાં આવી રહી છે, પછી ભલે તે �બ� �પે મુલાકાત ન લઈ શકે .
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અમારી હોિસ્પટલોમાં દદ�ઓની સંભાળ
લાંબા ગાળાની સંભાળ અને િનવૃિ� ઘરોમાં મહામારી ફાટી નીકળતાં, COVID-19 માટે હોિસ્પટલમાં પ્રવેશમાં Lakeridge
Health વધારો અનુભવી રહી છે . અમારી હોિસ્પટલો "સજ� યોજના" સાથે સારી રીતે તૈયાર છે જે આપણને ઝડપથી તેની
ખાતરી કરવા દે છે કે જગ્યા, આરોગ્ય વ્યવસાિયકો અને સાધનસામગ્રી આપણી હોિસ્પટલોના દરેકને સલામત અને ઉ�મ
સંભાળ પૂરી પાડવા માટે ઉપલબ્ધ છે.
આજની તારીખે, અમારી હોિસ્પટલની ટીમો �ારા આપવામાં આવતી બાકીની સારસંભાળને પગલે, 78 COVID-19
દદ�ઓને ઘરે ઘરે ર� આપવામાં આવી છે.
અમારા સમુદાયના તમામ �ેત્રોમાં COVID-19 િનયંિત્રત ન થાય ત્યાં સુધી મુલાકાતીઓ પર પ્રિતબંધો યથા સ્થાને રહે છે.
દદ�ઓ માટે સકારા�ક અનુભવ બનાવવો આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂણ� છે. અત્યાર સુધી, વચ્યુ�અલ કનેક્શન્સ પ્રોગ્રામ,
આઈપેડ �ારા વચ્યુ�અલ રીતે સ�કડો પિરવારો અને િમત્રો સાથે 382 દદ�ઓ સાથે જોડાયેલ છે.
જેમ કે આપણે દદ�ઓ અને આપણા સમુદાય માટે સાથે મળીને કામ કરીએ છીએ, અમે Lakeridge Health ના 700
િચિકત્સકોનો - દદ�ઓ અને પિરવારો પ્રત્યેની તેમની અિવરત પ્રિતબ�તા આ અભૂતપૂવ� સમય કરતાં વધુ સ્પ� �ારેય
નહોતી થઈ તેનો આભાર માનીને રા�� ીય "ડોકટરો ડે” તરીકે ગણાવીશું .
લડત ચાલુ રાખવી
જેમ જેમ હવામાન ગરમ થાય છે, અને સરકાર ધીરે ધીરે અથ�તંત્ર ખોલવાની યોજનાઓને ધ્યાનમાં લે છે, આપણે પણ
આપણા ર�કોને િનરાશ ન થવા દે વા જોઈએ. આપણે બધાએ શારીિરક અંતરની પ્રેિક્ટસ ચાલુ રાખવી જોઈએ, હાથ ધોવા
જોઈએ અને બધી સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ કે જે દરેકને સુરિ�ત રાખે છે.
જો તમને લાગે કે તમે COVID-19 ના લ�ણો ધરાવો છો, તો કૃ પા કરીને તમારા િચિકત્સકને કૉલ કરો અને
www.lakeridgehealth.on.ca પર COVID-19 ઓનલાઇન આકારણી ફોમ� ભરો.
છેવટે , જ�િરયાતમંદ લોકોને મદદ કરવાની રીતો શોધો - જેઓ સંવેદનશીલ છે તેમને મદદ કરવા માટે તમારા પડોશીઓ
અથવા સ્વયંસેવકની તપાસ કરો COVID-19 સામેની લડતમાં મદદ કરવા માટે ના ઘણા સલામત રસ્તાઓ છે.
અમારા સમુદાય અને આરોગ્ય સંભાળ ટીમને સુરિ�ત રાખવા માટે આપના ભાગ માટે ફરીથી આભાર.
આપના સારા સ્વાસ્થ્યની શુભેચ્છા,
સુસાન ડીઆરક

ડો. ટોની સ્ટોન

વચગાળાના પ્રમુખ અને સીઇઓ

ચીફ ઓફ સ્ટાફ
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