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જોખ
ખમો આમ તો બહુ ઓછા
ઓ છે , છતાં
છ તમારા બાળકને કોરોનાવાઈર
કો
રસનો ચેપ લાગી શકે એ વાતે તમે
ત
િચિત
તત હોઈ શકકો છો. આ માટે કઈ કઈ
ક કાળજી રાખવી એ તમને આ લીફલેટ જ
જણાવે છે . જો તમને
િચતાાની કોઈ બાબત
બ
જણાય તો મદદદ મેળવવામ
માં જરાય િવલં
િ બ ન કરો.
ક
મારા બાળકને કોરોન
નાવાઈરસનો ચેપ છે કે નિહ એ મને કેવી રીતે
તે જાણવા મળ
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આ વાઈરસના
વ
ચેપવાળા
વ ઘણા બાળ
ળકોમાં આ રોગન
ના કોઈ લક્ષણો દેખાશે નિહ અને
અ
તેઓ સંપૂણર્ સાજા થઈ
થ જશે. કેટલાાક બાળકોમાં અિનયિમત
અ
તાપમ
માન અને/અથવાા
કફ જોવા
જ મળી શકે છે . ચેપગર્સ્ત બાળકોમાં
બ
હંમેશા તાવના લક્ષણોો જોવા મળતા
નથી.
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બ
કફ કે તાવ
વ હોય અથવા શરીર
શ અસાધારણ
જો તમારા બાળકને
રીતે ગરમ કે ઠંડું લાગતું હોય પણ
પ તે િસવાય બધુ
બ બરાબર હોોય તો
NHS 111 ને કોલ કરો.
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બ
કમળો થયો
થ હોય અથવાા બરાબર ધાવતું ન હોય તો
જો તમારા બાળકને
તમારી િમડવાાઈફ ટીમને કોલ કરો
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જો તમારા બાળકમાં
બ
એવા કોોઈ લક્ષણો જણ
ણાય જે ને લઈને એમના

શું મારું બાળક જોખમમાં
જ
છે ?

શ્વાસોચ્છવાસ
સ, કલર અને હલનચલનના સંબં
બધમાં તમને િચતા
િચ જે વું

જ
જન્મ પછી બાળકકને વાઇરસથી ચેપગર્સ્ત

જણાય તો તાાત્કાિલક 999 પર
પ કોલ કરો.

કોઈ
ઈપણ વ્યિક્તથીી કોરોનાવાઈરસ
સનો ચેપ

લેટના 'નવજાત િશશુમાં િબમારી
રી’ માં જુ ઓ)
(વધુુ જાણકારી લીફલે

સંભ
ભવત: લાગી શકે
શ ે છે , પછી ભલે
લે એ
ચેપ
પગર્સ્ત વ્યિક્તને
ન પોતાની તિબયયત સારી
હોોવાનું લાગતું હોોય. આથી એવ
વી સલાહ
આ
આપવામાં આવે છે કે તમને લાગે
ગ કે

કેવી
વી રીતે મદદ કરવી

તમ
મારા માટે એમ કરવું સલામત છે તો
તરરત જ તમારા બાળકને
બ
ઘેર લઈ જાઓ,
અ
અને સેલ્ફ-આઇસો
સોલેશન અને સોોિશયલ

આન
ના દ્વારા તમારા બાળકમાં કોરોોનાવાઇરસનો ચેપ લાગવાનું જોખમ
જો
ઘટાડો:

•

પપ અથવા બોટટલને સ્પશર્ કરત
તા પહેલા હાથ બરાબર
બ
ધોઈને સાફ
સ
બાળક, બર્ેસ્ટ પં

િડસ્ટન્સ ગ માટેના
ન સરકારના િદશ
શાનદશોનું પાલન કરો.
ક
િન

કરવા

•
•
•
•

બાળકના બાળો
ળોિતયા બદલ્યા પછી
પ અને પિરવ
વારના અન્ય સભ્
ભ્યોના સંપકર્માં
આવ્યા પછી હાથ
હ બરાબર ધોઈને સાફ કરવા

ખ
ખાસ કરીને તમારેરે તમારા બાળકને
ને

બાળકને સ્તનપ
પાન કરાવતી વખ
ખતે ઉધરસ કે છ ક લેવાનું ટાળો
ળો

અ
અથવા નાકમાંથી પાણી વહેવું, ઉલ્ટી

દરેક વખતે પંપનો
પ ઉપયોગ કયયાર્ પછી પંપને સાફ
સ કરવાની સૂચનાઓનુ
ચ
ં

થવ
વી, ઝાડા થવા વગે
વ રે જે વા વાઇ
ઇરલના

પાલન કરો

અ
અન્ય કોઈ લક્ષણોો ધરાવતી વ્યિક્ત
તઓથી

ગે કે તમારી તિબ
બયત સારી નથી તો તમારા બાળ
ળકને માતાનું
જો તમને લાગે

દૂર રાખવું જોઈએ
એ.

ધાવણ આપી શકે
શ એવી અન્ય કોઈ તંદુરસ્ત વ્યિક્તની
વ્ય
મદદ લો.
લો

•

જો બોટલનો ઉપયોગ
ઉ
કરતા હો
હ તો સ્ટરીલાઈ
ઈઝેશનની ગાઈડડલાઈન્સનું
સંપૂણર્પણે પાલ
લન કરો

શરરદી-ઉધરસ હોયય, તાવ આવતો હોય

વધુ જાણકારી માટે કૃપયા પાનું ફેરવો
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શુના માતાિપ
મ િપતા માટે
મ માાિહતી

િમ
મડવાઇફન
ના સંપકર્ની િવગ
ગતો

તમારા િમડડવાઇફના સંપકર્ની
ન િવગતો નીચે લ
લખો:

જો િપર્મેચ્યોર જન્મ અથ
થવા સ્વાસ્થ્થ્ય સારું ન હોવાને કારરણે તમારાા બાળકને િિનઓનટલ
લ કે
ટર્ાિન્
િન્ઝશનલ કર
કૅ વૉડર્માં રાખવામાં
ર
આ લ હોયય તો કૃપા કરી
આવે
ક Bliss વેબસાઈટન
ની મુલાકાત
ત લો:
ww
ww.bliss.org.uk
નવજાત િશશુને
ને કમળો, સ્તનપાનની
સ્
ી મુશ્કેલીઓ
ઓ િવશેની સામાન્ય
સ
મ
માિહતી
માટેટે અને નવજા
જાત િશશુમાં
મ
િબમ
મારીના અન્ન્ય લક્ષણો જણાય તોો www.nhs.uk નીી મુલાકાત લઈ ‘ઇલને
નેસ ઇન અ બેબી’ અને
ને
'ન્યુબોનર્
બ જૉિન્
િન્ડસ’ ની શોધ
શો કરી આ િવશે વધુ જાણકારી પર્ાપ્ત
પર્ કરી શકો છો.
િચત
તાજનક બાબત ન હોોય તેવા સંજોગોમાં
જ
ત NHS 111 ને પણ કોલ કરીી શકો છો,
તમે
જો તમે િમડવ
વાઇફનો સંપકર્
પ કરી શકકતા નથી.

વધુ
ધુ જાણકાારી માટે કૃપા કરી
www.nh
hs.uk/ccoronavvirus ની
ન મુલાકાત લો

