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મે 8, 2020 

િપ્રય િમત્રો અને પાડોશીઓ,  

Durham પ્રદ�શ સામાન્ય લોકોમા ંદરરોજ 

વાયરસના ઓછા ��ુષ્ટ થયેલા ક�સો 

સાથે,COVID-19  સામેની લડતમા ંસતત પ્રગિત 

કર� રહ્યો છે.  ક�ટલાક લાબંા ગાળાની સભંાળ અને 

અન્ય એકત્રીત �વતં સે�ટ�ગ્સ આ મહાન 

સમાચાર િવનાશક  મહામાર� ફાટ� નીકળવા સાથે સ�ં�ુલત હોવા જોઈએ. સ�દુાયમા ંફ�લાયેલા 

ઘટાડાને હળવો કરવા માટ� ચા� ુઅને અપ�રવતર્નશીલ તક�દાર� જ�ર� છે,અને લાબંા ગાળાની સભંાળ 

અને િન�િૃ� ઘરોમા ંરહ�તા લોકોને ટ�કો આપે છે. 

Ontario ની COVID-19 યોજનાનો એક નવો તબ�ો 

 
આ અઠવા�ડયે COVID-19 ને Ontario ના પ્રિતસાદમા ંબે મહત્વ�ણૂર્ િવકાસ થયા હતા. 

6 મે ના રોજ Ontario  સરકાર� Victoria �દવસના સપ્તાહના �ત �ધુી કટોકટ�ની �સ્થિતમા ંવધારો 

કય� છે. આનો અથર્ એ છે ક� �હ�ર અને સામા�જક મેળાવડાઓને મયાર્�દત કરવા શાર��રક (સામા�જક) 

�તર �િુનિ�ત કરવા માટ� પાચંથી વ� ુલોકોને નહ� સ�હત વતર્માન કટોકટ�ના �ુકમો યથા  સ્થાને 

રહ�શે.    

ઉપરાતં, આ અઠવા�ડયે, પ્રાતં સરકાર� ધીર� ધીર� અથર્તતં્રને ફર�થી ખોલવા માટ� પ્રથમ પગ�ુ ંભ�ુ� છે. 

ગાડર્ન સેન્ટરોને અઠવા�ડયાની શ�આતમા ંખોલવાની મ�ૂંર� આપવામા ંઆવી હતી અને શેર�ના 

પ્રવેશદ્વારવાળા "�બન-આવશ્યક" �રટ�લ સ્ટોસર્ને 11 મેના રોજ ફર�થી ખોલવાની મ�ૂંર� આપવામા ં

આવશે. 

સફળ તબ�ાવાર ફર�થી ખોલવાના સમથર્ન માટ�, આપણે ફ�લાવાને સમાપ્ત કરવા માટ� માચર્ના 

મધ્યમા ંશ� કર�લી વ્�હૂરચના ચા� ુરાખવાની જ�ર છે.  
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આમા ંશ� તેટ�ુ ંતમારા ન�કના પ�રવાર સાથે ઘર� રહ��ુ,ં તમારા સામા�ક નેટવકર્ સાથે વચ્�ુર્અલ 

�પે જોડાયેલા રહ��ુ ંઅને �યાર� તમે બહાર જતા હો ત્યાર� શાર��રક �તર િવશે ઉદ્યમશીલ રહ��ુ ંશામેલ 

છે. �હ�રમા ંનોન-મે�ડકલ માસ્ક અથવા ઘર��ુ ંકાપડનો માસ્ક પહ�રવો એ વધારાના પગલા છે � તમે 

તમાર� �તને અને અન્ય લોકોને �રુ�ક્ષત રાખવા માટ� લઈ શકો છો �યાર� શાર��રક �તર �ળવી ન 

શકાય, �મ ક� �હ�ર પ�રવહન પર અથવા નાના ક�રયાણાની �ુકાનમા.ં  અને, ��તૃ રહ��ુ ંઅગત્ય�ુ ં

છે ક� માસ્ક  એ હ�ન્ડવોિશ�ગ અને શાર��રક �તર�ુ ં�રપ્લેસમેન્ટ નથી, અને તે ફક્ત  COVID-19 ને 

રોકવા માટ��ુ ંએક વધારા�ુ ંસાધન છે. 

આ વસતેં,�યાર� �ચ�કત્સકો, નસ� અને અન્યોની સભંાળની અગ્ર હરોળનાઓ રાષ્ટ્ર�ય માન્યતા �દવસો 

અને સપ્તાહો ઉજવે છે, ત્યાર� ચાલો આ િવનાશક વાયરસના પ્રસારને રોકવા માટ� આપણો ભાગ કર�ને 

�ૃતજ્ઞતા બતાવીએ. 

 
COVID-19 ફાઇટના મોરચે નસ� 

આવતા અઠવા�ડયે આપણે થીમ નસ� સાથે નિસ�ગ સપ્તાહને �ચ�હ્નત કર�એ છ�એ: નસ�: અગ્રણી 

અવાજ - િવ� આરોગ્ય માટ� નિસ�ગ.   બેડસાઇડ પર, સ�દુાયમા ંઅને િનણર્ય લેતા ટ�બલ પર, નસ� 

માનવતાના સૌથી મોટા પડકારોને �ૂર કરવામા ંમદદ કર� છે.  ઘણા આરોગ્ય સભંાળ સાથીદારો સાથે, 

નસ�, COVID-19 પર આપણી પ્રિત�ક્રયામા ંમોખર� છે. 

 
અમે Lakeridge Health ની 2500 થી વ� ુનસ�નો હા�દ�ક આભાર વ્યક્ત કરવા માગંીએ છ�એ ક� � 

આપણા સ�દુાયમા ંલોકોને સેવા આપવા માટ� વ� ુસાર� અને વ� ુઅસરકારક ટ�મ આધા�રત 

અ�ભગમો દ્વારા �ધુારવા માટ� સલામત, �ણુવ�ાની સભંાળ આપે છે અને આપણી આરોગ્ય પ્રણાલીને 

ટ�કો આપે છે. 

દદ�ઓ અને અમારા સ�દુાય માટ� સેવાઓ 

પ્રાતંીય સરકારની યોજના સાથે પગલામા,ં Lakeridge Health સ�ક્રય થઈ �ય તે પછ� �બન-

ઇમરજન્ટ શસ્ત્ર�ક્રયાઓ અને અન્ય સેવાઓ ના ર�મ્પ અપ માટ� સ�ક્રય ર�તે િવચાર� રહ� છે.  એવી 

અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે ક� ર�મ્પ અપમા ંઘણા ંઅઠવા�ડયા લાગશે અને શસ્ત્ર�ક્રયાઓ�ુ ંશેડ�લૂ 

િવચારશીલ ર�તે કરવામા ંઆવશે, જો ક� આપણે �ણીએ છ�એ ક� આપણે �વૂર્-COVID-19 સેવા સ્તરો 

પર પર પાછા ન આવીએ ત્યા ં�ધુી થોડો સમય લાગશે.  જો તમાર� પાસે તમાર� શસ્ત્ર�ક્રયા િવશે સદંભર્ 

�ક્લિનકની તપાસ િવશે પ્ર�ો છે અને વ� ુમા�હતી માટ� Lakeridge Health ની વેબસાઇટની �લુાકાત 

લો. 
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અમે ઘર� COVID-19 પો�ઝ�ટવ દદ�ઓની દ�ખર�ખ રાખવા માટ� વ�ુર્અલ વોડર્ લા� ુકરવા, ઓન્કોલો� 

અને અન્ય દદ�ઓ માટ� વ�ુર્અલ �લુાકાતને ટ�કો આપવા અને જલ્દ�થી શ� થનાર� વ�ુર્અલ મેન્ટલ 

હ�લ્થ એન્ડ એ�ડક્શન્સ �ક્લિનક સ�હત દદ�ઓના ટ�કા માટ� વ�ુર્અલ સેવાઓનો િવસ્તાર કય� છે. 

 
લાબંા ગાળાની સભંાળ �િુવધાની ટ�મ અને ક�ને�ડયન સશસ્ત્ર દળોના િનકટના સહયોગથી Pickering 

મા ંOrchard Villa મા ંફાટ� નીકળેલા મહામાર� ના પ્રિતસાદ તરફ Lakeridge Health દોર� રહ� છે 

અમા�ંુ પ્રાથિમક ધ્યાન તે �િુનિ�ત કર� ર�ુ ંછે ક� રહ�વાસીઓને તેમની જ�ર� સભંાળ અને સહાય મળે 

અને તે મહામાર� ના�દુ કર�. અમારા કાયર્નો એક ભાગ એ �િુનિ�ત કરવાનો છે ક� દર�ક જણ ચેપ 

િનવારણ અને િનયતં્રણની યોગ્ય પદ્ધિતઓનો ઉપયોગ કર� રહ્યો છે, વ્ય�ક્તગત રક્ષણાત્મક 

ઉપકરણોનો સલામત ઉપયોગ કર� રહ્યો છે અને ફાટ� નીકળેલા મહામાર�ની વ્યવસ્થામા ંશે્રષ્ઠ પ્રથાઓ 

પર િશક્ષણ અને તાલીમ �િુનિ�ત કર� છે.   

 
અમને અહ�વાલ આપવામા ં�શુી થાય છે ક� સ્ટા�ફ�ગ સ્તરો �સ્થર થઈ ગયા છે અને �લુાકાત લેવા માટ� 

અસમથર્ એવા બધા ઓળખાયેલા િન�કુ્ત �ુ�ંુબ સપંક� (દા.ત., પાવર ઓફ એટન� અથવા સબ�સ્ટટ�ટુ 

�ડસીઝન-મેકર) નો સપંકર્ Lakeridge Health ની પેશન્ટ એક્સિપ�રયન્સ ટ�મ દ્વારા કરવામા ંઆવ્યો 

હતો, તેમના િપ્રયજન િવશે એક વ્ય�ક્તગત અપડ�ટ સાથે દર�કનો સપંકર્ થયો હતો. 

Lakeridge Health ની વેબસાઇટ પર Orchard Villaના ફાટ� નીકળેલા મહામાર� પ્રિતસાદ �ષૃ્ઠની 

�લુાકાત લઈને વ� ુ�ણો. 

સહાય કરવાની બે મહત્વ�ણૂર્ ર�તો, સાધનો, સેવાઓ અથવા વસ્�ઓુ ક� � ટ�મ �ખુાકાર�ને આધાર 

આપી દાન કરવા માટ� COVID19GIVING@lh.ca નો સપંકર્ કરો.  

�ૃપા કર�ને Durham Fights COVID-19 અ�ભયાન માટ�  - www.durhamfightscovid19.ca ને 

આિથ�ક દાન આપો. અમાર� ટ�મો માટ� દદ�નો અ�ભુવ, તબીબી ઉપકરણો અને સભંાળની વસ્�ઓુમા ં

�ધુારો લાવવા માટ� સ્રોતો માટ� તમા�ંુ દાન તમાર� સ્થાિનક હો�સ્પટલમા ંિનદ� િશત કર� શકાય છે.   

અમારા સ�દુાયને સ્વસ્થ રાખવા માટ� શ� તેટલા પ્રયત્નો કરવા બદલ આપનો આભાર. સલામત 

રહો! 

આપના સારા સ્વાસ્થ્યની �ભેુચ્છા, 

 

about:blank
about:blank
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�સુાન ડ�આરક  )Susan deRyk(                                        ડો. ટોની સ્ટોન (Dr. Tony Stone) 

વચગાળાના પ્ર�ખુ અને સીઇઓ     ચીફ ઓફ સ્ટાફ 


