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 Durhamعالقے کے دوستو اور ہمسائیو،
کورونا وائرس کی عالمی وباء کے دوران  Lakeridge Healthٹیم
کے ساتھ آپ کی غیر متزلزل معاونت ،دوستی اور اخالص کے لیے
شکریہ۔
ذاتی پیغامات ،ہمدردانہ افعال اور آالت اور خدمات کے مالی عطیات
کے ذریعے ،عالقے کے لوگ ہماری ٹیم کو صحت مند ،محفوظ اور
فعال رکھنے میں مدد کر رہے ہیں تاکہ  Durhamکے پورے عالقے
میں لوگوں کی دیکھ بھال اور معاونت کی جائے۔
چونکہ  Ontarioنے  17مارچ کو ہنگامی حاالت کا اعالن کر دیا تھا،
ہم سب سے ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگیوں میں جسمانی فاصلے
اور گھر پر رہنے کے ذریعے ڈرامائی تبدیلیاں النے کے لیے کہا گیا
ہے۔
یہ قربانیاں اس عالمی وباء کے عرصے کو تبدیل کرنے کے لیے
ضروری ہیں  -اور وہ کارگر ہیں!
اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ  Durhamکے عالقے میں وائرس کا
پھیالؤ سست ہونا شروع ہو گیا ہے۔
یہ مثبت خبر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ ہم پر الزم ہے کہ خود
کو ،اپنے عزیزوں کو اور پورے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس شاندار سماجی کوشش کو جاری رکھیں۔
جن لوگوں کو بخار ،کھانسی ،سانس لینے میں دشواری یا دیگر عالمات ہیں انہیں چاہیئے کہ فوری طور پر بنیادی
محکمہ صحت سے رابطہ کریں اور  www.lakeridgehealth.on.caپر
نگہداشت کے معالج یا  Durhamعالقے کے
ٔ
کورونا وائرس کی تشخیص کا ایک آن الئن فارم مکمل کریں۔
شعبہ ہنگامی حاالت میں جانا چاہیئے -
وہ لوگ جو بہت بیمار ہیں اور انہیں فوری طبی توجہ کی ضرورت ہے انہیں
ٔ
 Lakeridge Healthکے ہسپتال موجود ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو تو محفوظ ،شاندار نگہداشت فراہم کرنے میں
مخلص ہیں۔
جبکہ آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں Lakeridge Health ،کی ٹیم وائرس پر قابو پانے اور ہر کسی کو محفوظ
رکھنے کی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
صحتیابی کے ذریعے کورونا وائرس کے مریضوں کی معاونت کرنا

ہماری انتہائی نگہداشت کی ٹیم نے سانس لینے میں مدد کے لیے وینٹی لیٹر پر موجود  10سے زیادہ مریضوں کی سانس
لینے کی نالیاں اتار دی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مریضوں کے پھیپھڑوں کا فعل ٹھیک ہو رہا ہے اور وہ صحتیابی کے
راستے پر گامزن ہیں۔ یہ مریضوں ،ان کے اہ ِل خانہ اور ہماری ٹیموں کے لیے ایک شاندار خبر ہے۔
عالقے میں اور طویل مدتی نگہداشت کے مراکز میں کورونا وائرس سے لڑنے میں مدد کرنا
وائرس کی روک تھام کے لیے طویل مدتی نگہداشت ( )LTCاور ریٹائرمنٹ ہومز کی معاونت کرنے اور ہمارے عالقے
کے حساس افراد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے  Lakeridge Healthہماری مہارتوں اور وسائل کو بروئے کار ال رہی
ہے۔
 ، Lakeridge Healthدیگر بہت سے سماجی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ،مکینوں اور عملے کی بڑے پیمانے پر
جانچ کاری کے ذریعے  LTCاور ریٹائرمنٹ ہومز کی معاونت کر رہی ہے ،انفیکشن پر قابو پانے میں ماہرانہ معاونت
فراہم کرتے ہوئے ،اور خیالی (ورچوئل) ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے مکینوں کو نگہداشت اور طبی خدمات فراہم کر
کے۔
اس ہفتے سے آغاز کرتے ہوئے Durham ،عالقے کے مکین جن میں کورونا وائرس کا گمان یا مصدقہ کیس ہے اور
انہیں چھ ٹی دے کر گھر بھیج دیا گیا ہے ان کی صحتیابی میں معاونت کے لیے ان کی رسائی صحت کی انتہائی نگہداشت
خدمات تک ہو گی۔  Virtual Wardگھر پر نگہداشت کرنے والی نرسوں اور  Lakeridge Healthکے معالجوں کو ہر
ایک مریض کے موبائل پر ایک آن الئن ایپ کے ذریعے نگرانی اور معاونت کرنے کے قابل بناتا ہے۔
مدد کرنے کے دو اہم طریقے
آالت ،خدمات یا ٹیم کی بہبود میں معاونت کرنے والی اشیاء عطیہ کرنے کے لیے  COVID19GIVING@lh.caسے
رابطہ کریں۔
اپنی مالی معانت کی پیشکش کرنے کے لیے ،برا ِہ کرم  www.durhamfightscovid19.caپر Durham Fights
 COVID-19مہم میں عطیات دیں۔ آپ کے عطیات  Lakeridge Healthکے مقامی ہسپتالوں میں بھجوائے جا سکتے
ہیں اور تین ترجیحات میں مدد کریں گے :مریض کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے وسائل ،طبی آالت اور ہمارے
ہسپتال کی ٹیم کے ارکان کے لیے دیکھ بھال کی اشیاء۔
آپ کی ہمدردی اور فیاضی کا ایک بار پھر شکریہ۔ سب سے بڑھ کر -وہ سب کچھ کرنے کا شکریہ جو آپ ہمارے
محکمہ صحت کی ٹیموں کو محفوظ رکھنے کے لیے کر سکتے ہیں۔
عالقے اور
ٔ
آپ کے لیے اچھی صحت کی تمنائیں،
Dr. Tony Stone
Chief of Staff

Susan deRyk
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