13મી ઑક્ટોબર, 2020
પ્રિય પ્રમત્રો અને પાડોશીઓ,
COVID-19 સામે િપ્રિક્રિયા કરવાના Lakeridge Healthના િયાસોની નવીનિમ માપ્રિિી અમે જે િમારી સાથે
વિેંચી િેને સારો એવો સમય વીિી ગયો છે .
િમાણમાાં પ્રથથર કિી શકાય િેવો સમર અને િારાંપ્રિક ફૉલ પછી ડરિમ ક્ષેત્રમાાં િેમજ સમગ્ર ઑન્ટાક્રરયોમાાં COVID-19
વધિયાં રહ્યાં છે . આપણે અિીં Lakeridge Healthમાાં િૉપ્રથપટલમાાં દાખલ થનારા COVID-19નાાં દદીઓમાાં વધારો
થવાની શરૂઆિ પણ જોઈ રહ્ાાં છીએ.
આ વધિા જિા સાંિમણનાાં દરો ચચાંિાજનક છે િેમજ િેઓ આપણી થવાથ્યની િણાલી, આપણાં અથથિાંત્ર અને વ્યપ્રક્િગિ
રીિે આપણી સામે ખિરો ઊિો કરે છે . િેઓ આપણા સિય માટે મૂળિૂિ Coronaના રોગ સામે પિેલાાં કરિાાં પણ વધય
સખિપણે કૃિપ્રનશ્ચયી બનીને સામનો કરવા માટે િેરે છે - આપણાાં પાક્રરવાક્રરક વિયળ
થ ની બિાર શારીક્રરક અાંિર જાળવવયાં,
માથક પિેરવાાં અને વારાંવાર આપણા િાથ ધોયા કરવા જોઈશે.
આ મૂળિૂિ સયરક્ષા માટેની પદ્ધપ્રિઓ COVID-19નાાં ફેલાવામાાં ઘટાડો કરવામાાં અસરકારક સાપ્રબિ થઈ છે , જે નાાંથી
આપણે આપણી જાિને, પક્રરવારને, પ્રમત્રોને અને સિ-કમથચારીઓને સયરપ્રક્ષિ રાખી શકીએ છીએ. સમયદાયમાાં ચચાંિાજનક
િમાણમાાં વધિા જિા કેસોને ઓછા કરવા િેમજ પરીપ્રથથપ્રિને ઉલટાવવા માટે, એ મિત્ત્વપૂણથ છે કે આપણે આપણા
સામૂપ્રિક િયાસોમાાં ફરીવાર ધ્યાન કેપ્રન્િિ કરીએ.
Lakeridge Healthની મયલાકાિ લેવી
એની ખાિરી રાખવા કે અમે અમારા દદીઓને અને સાંગક્રિિ જૂ થને સયરપ્રક્ષિ રાખી શકીએ, અમે અમારી િૉપ્રથપટલોમાાં
COVID-19નાાં લક્ષણો ધરાવનારાઓ અથવા િેનાાં સાંપકથમાાં આવનારાઓ િમામને થિીન કરવાનયાં ચાલય રાખીએ છીએ.
એ યાદ રાખવયાં મિત્ત્વપૂણથ છે કે Lakeridge Health કેન્િમાાં દાખલ થનાર િત્યેક વ્યપ્રક્િએ માથક પિેરેલયાં િોવયાં જ
જોઈએ.
Lakeridge Health સેવાઓ
ચથિાંગ અને સમરમાાં રોગચાળાનાાં િથમ વેવ (શરૂઆિના ગાળામાાં કોઈ ચોક્કસ જૂ થને અસર કરિા રોગચાળા) દરપ્રમયાન
કેટલીક સેવાઓમાાં નોંધપાત્ર િમાણમાાં ઘટાડો થયા પછી, અમે અમારા સમગ્ર િૉપ્રથપટલોનાાં થથળોએ જે ટલી શક્ય બની
શકે િેટલી જલદી અમારી સેવાઓની િવૃપ્રિઓમાાં સાવચેિીથી વધારો કરવાનયાં શરૂ કયયું છે . આમાાં શથત્રક્રિયાઓ અને ફરિી
સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે .
જો િૉપ્રથપટલમાાં દદીઓનાાં કેસોની સાંખ્યામાાં નોંધપાત્ર િમાણમાાં વધારો થવાને કારણે જરૂરી બને, િો જે વી રીિે આપણે
વેવ 2 (રોગચાળા દરપ્રમયાન પ્રવકસી શકે િેવી ચેપની ઘટનાઓ) માટે આયોજન કરી રહ્ાાં છીએ, િેવી જ રીિે આપણે
એવી યોજના પણ પ્રવકસાવી રહ્ાાં છીએ જે િબળિામાાં, િમાણમાાં અને દરમાાં ઘટાડો કરી શકે છે અથવા િો કેટલીક

િવૃપ્રિઓમાાં ઘટાડો કરી શકે છે . શથત્રક્રિયા અને અમારી COVID-19 સાથે સાંબાંપ્રધિ િોટોકૉલ્સ માટે વધય માપ્રિિી
જોઈિી િોય, િો આ પ્રલન્કની મયલાકાિ લો.
િાદેપ્રશક િપ્રિિાવ
સપ્ટેમ્બરમાાં, શાળાઓએ નવી િાાંિીય માગથદર્શથકાઓને અનયસરીને પ્રવદ્યાથીઓનયાં ફરીવાર થવાગિ કયયું િિયાં જે થી કરીને
શાળાઓ પ્રવદ્યાથીઓને વગથમાાં િેમજ ક્રરમોટ લર્નુંગ (દૂરવિી િણિર)ના સાંયોગીકરણ વડે અભ્યાસના વાિાવરણમાાં
સયરપ્રક્ષિ રીિે પાછા ફરવામાાં સિાયરૂપ નીવડી શકે. Lakeridge Health અને અમારા સિિાગીઓ સમગ્ર િદેશમાાં
Durham Region Health Department (ડરિમનાાં ક્ષેત્રના આરોગ્ય પ્રવિાગ)ને કાયથ કરવા માટે સક્ષમ બનાવી
રહ્ા છે જે ઓ ડરિમની શાળાઓમાાં COVID-19નાાં થથાપ્રનક વધારા સામે િપ્રિક્રિયા કરવા નેિૃત્વ કરી રહ્ા છે .
COVID-19નયાં પરીક્ષણ
છે લ્લા કેટલાક અિવાક્રડયાથી, િાાંિિરમાાં COVID-19નયાં પરીક્ષણ કરવા માટેની માગમાાં મોટા િમાણમાાં વધારો જોવા
મળ્યો છે , જે માાં ડરિમનાાં ક્ષેત્રનો સમાવેશ થાય છે . ઉનાળાના સળાંગ મપ્રિનાઓમાાં આશરે 300થી 400 દદીઓએ દૈપ્રનક
ધોરણે પરીક્ષણ કરાવવા માટેની પ્રવનાંિી કરી િિી. પાછલા સપ્િાિમાાં, પરીક્ષણ કરાવવા માટેની દરરોજની પ્રવનાંિીઓ
2,300 િપ્રિ ક્રદનની ચરમ સીમા સયધી પિોંચી ગઈ િિી.
માાંગમાાં વૃપ્રદ્ધ થવાથી, એવી નવી િાાંિીય પરીક્ષણ માટેની માગથદર્શથકાઓ સમગ્ર ઑન્ટાક્રરયોમાાં COVID-19નાાં મૂલ્યાાંકન
કેન્િોમાાં ઉચ્ચ-થિરીય જોખમ ધરાવિા દદીઓ માટે અમલી બનાવવામાાં આવી છે જે પરીક્ષણોને િાધાન્યિા આપિી
િોય.
જે દદીઓ COVID-19નાાં પરીક્ષણ માટે પાત્ર િોય િેમણે નીચે પૈકીનયાં કોઈ પણ એક ધરાવવયાં જ જોઈએ:
COVID-19નાાં લક્ષણો. COVID-19 સાથે સાંબાંપ્રધિ લક્ષણો માટે આ પ્રલન્કની મયલાકાિ લો;
COVID-19 ઍપ નોક્રટક્રફકેશન ઑફ એક્સપૉઝર (સાંપકથમાાં આવવા માટેની જાણ)નયાં એલટથ (સાવચેિ રિેવા અાંગેની
સૂચના)ને િાપ્િ કરી િોય. (કૃપા કરીને Ontario.ca/covidalert પ્રથથિ ઍપ ડાઉનલોડ કરો (જો િમે િેને ક્યારનીય
કરી લીધી ન િોય િો);
એવા થથાન પર વસવાટ કરવો કે રિેવયાં જયાાં Coronaની મિામારી એકદમથી ફાટી નીકળી િોય, અને િે અાંગેનયાં પરીક્ષણ
કરાવવા માટે લોક થવાથ્ય દ્વારા ક્રદશાપ્રનદેશ જાિેર કરવામાાં આવ્યો િોય િો;
લાાંબા ગાળાની સાંિાળના કેન્િમાાં, ક્રરટાયમેન્ટ િોમ (પ્રનવૃપ્રિ ઘર)માાં, આશ્રય ઘરમાાં, જૂ થ ઘરમાાં અથવા અન્ય વયોવૃદ્ધ
સાંિાળ કેન્િમાાં/વિેંચાયેલ આવાસના માળખાાંના કેન્િમાાં કામ કરિા િો કે રિેિા િો િો;
જો કોઈ જૂ થનાાં ચોક્કસ િાગને આરોગ્ય માંત્રાલય, લાાંબા ગાળાની સાંિાળ માટેનયાં માંત્રાલય અથવા લોક થવાથ્ય દ્વારા
પરીક્ષણ કરાવવા માટે લક્ષયાાંક્રકિ બનાવવામાાં આવ્યયાં િોય િો.
િમારા પરીક્ષણની પાત્રિા અાંગેની વધય માપ્રિિી માટે, કૃપા કરીને Lakeridge Healthના COVID-19 માપ્રિિી
પાનાાંની મયલાકાિ લો.
પરીક્ષણ અને/અથવા મૂલ્યાાંકન કરાવવા માટે કેવી રીિે મયલાકાિનયાં આયોજન કરવયાં
પરીક્ષણ કરાવવા માટે અને, જો જરૂર પડે િો, મૂલ્યાાંકન કરાવવા માટે, ઑનલાઇન પત્રકને
covidswab.lh.ca પર જાવ. િમારી આયોપ્રજિ મયલાકાિ માટેની સૂચનાઓ િમને આપોઆપ
આવશે. જો િમે કૉમ્પ્યયટર અથવા વાઈ-ફાઈ ધરાવિા ન િો, િો 1-800-841-2729 પર સિાયિા
સાંપકથ કરો. િમારી મયલાકાિનયાં આયોજન સમગ્ર ડરિમમાાં આવેલાાં COVID-19નાાં મૂલ્યાાંકન કેન્િો

પૂણથ કરવા માટે
ઈમેઈલ કરવામાાં
માટે DRHDનો
પૈકીનાાં કોઈ એક

કેન્િમાાં બયક (નક્કી) કરવામાાં આવશે. જે કોઈ દદી ગાંિીર લક્ષણો ધરાવિો/ધરાવિી િોય િો િેણે/િેણીએ કાાં િો અમારા
ઈમજથ ન્સી પ્રવિાગો પૈકીનાાં કોઈ એક પ્રવિાગમાાં જવયાં જોઈએ અથવા 911 પર કૉલ કરવો જોઈએ.
એ મિત્ત્વપૂણથ છે કે જો િમે કોઈ એવા પરીક્ષણ માટે મયલાકાિનયાં આયોજન બયક (નક્કી) કયયું િોય જે ની િમારે િવે પછી
જરૂર ન િોય, િો કૃપા કરીને િમારી આયોપ્રજિ મયલાકાિને રદ કરો જે થી કરીને અમે અન્ય કોઈ દદી, જે જોખમમાાં િોય,
િેને નામે ફરીવાર કરી શકીએ.
ફામથસીઝ પર પરીક્ષણ કરાવવયાં
કેટલીક ફામથસીઓ િવે લક્ષણો પ્રવનાના દદીઓ માટે COVID-19નયાં પરીક્ષણ કરાવવા માટેની િક આપે છે જે મને
COVID-19નયાં પરીક્ષણ કરાવવાની જરૂર છે . પરીક્ષણ કરાવવા માટેની પાત્રિા અાંગેની, કેવી રીિે પરીક્ષણ બયક (નક્કી)
કરાવવયાં િે અાંગેની િેમજ િમારા પ્રનવાસની નજીકના ફામથસીનાાં થથળ શોધવા અાંગેની માપ્રિિી માટે
Ontario.ca/covidtest ની મયલાકાિ લો.
પરીક્ષણનાાં પક્રરણામો
મોટા િાગના ક્રકથસાઓમાાં દદીઓ િેમનાાં પરીક્ષણોમાાંથી પક્રરણામો 3-5 ક્રદવસોમાાં િાપ્િ કરે છે . િેમ છિાાં, રાિ જોવાના
સમયમાાં ફેરફાર થઈ શકે છે અને વધય સમય લાગી શકે છે . જો આ સમયાવપ્રધ વધ્યા પછી Ontario.ca દ્વારા િમે
િમારા પક્રરણામોને શોધવામાાં અસમથથ નીવડો, િો િમે 905- 721-4842 પ્રથથિ COVID મૂલ્યાાંકન કેન્િમાાં કૉલ કરી
શકો છો. કૉલ્સની સાંખ્યામાાં નોંધપાત્ર વધારો િોવાને કારણે, કૃપા કરીને ધીરજ રાખો. પરીક્ષણનાાં પક્રરણામોની રાિ જોિી
વખિે વાઇરસના ફેલાવાને અટકાવવામાાં મદદરૂપ બનવા માટે, એ બાબિ અત્યાંિ મિત્ત્વપૂણથ છે કે પપ્રલલક િેલ્થ દ્વારા
સાંક્ષેપમાાં વણથન કરવામાાં આવેલી િમામ જાિે અલગ રિેવા માટેનાાં રૂપરેખાાંકનોને અનયસરો.
જે મ-જે મ આપણે આ વૈપ્રશ્વક રોગચાળા સામે લડવાનયાં ચાલય રાખીએ છીએ િેમ-િેમ અમે એ બાબિે િપ્રિબદ્ધ છીએ કે
આપણા સમયદાયને નવીનિમ માપ્રિિીથી વાકેફ કરવામાાં આવિા રિે. કૃપા કરીને Lakeridge Healthનાાં COVID-19
માપ્રિિી અાંગેનાાં પાનાાંને િમે િપાસવાનયાં ચાલય રાખો કારણ જે મ-જે મ અમને નવી માગથદર્શથકાઓ અને નવીનિમ માપ્રિિી
િાપ્િ થિી જશે િેમ-િેમ અમે િમને િેનાાંથી વાકેફ કરિા જઈશયાં.
આપણે જે મ-જે મ આ અસિાય ક્ષેત્રમાાં સાથે મળીને આપણી સફરનયાં આયોજન કરીએ છીએ, િેમ-િેમ અમને િમારાં જે
અડગ સમથથન અને સિાનયિૂપ્રિ મળી રહ્ાાં છે એ દશાથવવા બદલ િમારો આિાર.
કૃપા કરીને સયરપ્રક્ષિ રિો અને થવાથ્ય સાંિાળીને રિો,
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