કોરોનાવાયરસ:
ગભાર્વ થામાં તમારી અને
તમારા િશશુની સારસંભાળ લેવી
કોરોનાવાયરસ મહામારી દરિમયાન તમે
અને તમારું િશશુ યિક્તગત અને સુરિક્ષત
સંભાળ મેળવો તેની ખાતરી કરવા માટે
મેટરિનટી સેવાઓ કાયર્ કરી રહી છે . તે

હાલમાં એવો કોઇ પુરાવો નથી કે કોરોનાવાયરસ મેળવતી સગભાર્
ીઓ સામાન્ય વ તી કરતા વધારે ગંિભર જિટલતાઓનાં જોખમ
પર હોય છે અથવા તો કોરોનાવાયરસ કસુવાવડ થવાનુ ં જોખમ

મહત્વપ ૂણર્ છે કે તમે હજુ ં પણ તમારી

વધારે છે . તે સંભિવત છે , પરં ત ુ હાલમાં અસંભિવત ગણવામાં આવે

પર્સ ૂિત પ ૂવેર્ની એપોઇન્ટમેન્ટ્સમાં હાજરી

છે , કોરોનાવાયરસ તમારા િશશુમાં ગભાર્વ થા દરિમયાન અથવા

આપો અને તમારા િમડવાઇફ અથવા
મેટરિનટી ટીમ પાસેથી સલાહ મેળવવાનું
ચાલું રાખો.
જો આ હોય તો તમારા િમડવાઇફ અથવા
મેટરિનટી ટીમનો સંપકર્ કરો:
•

તમારી યોનીમાંથી રક્ત ાવ થતો હોય અથવા પર્વાહી
નીકળતું હોય (પારદશર્ક અથવા કોઇપણ રં ગનુ)ં

•

તમારા િશશુનાં હલનચલનો ઓછા થયા હોય, અટકી
ગયા હોય અથવા બદલાયા હોય

•

તમને ઘર પર તમારું લોહીનું દબાણ માપવા ક ું હોય
અને રે કોિડર્ંગ્સ સામાન્ય કરતા ઉંચા હોય

•

તમને માથાનો દુ ઃખાવો, દર્િ ટમાં સમ યા, તમારી
પાંસળીઓ નીચે દુ ઃખાવો, ઉ ટી થવી અથવા એકાએક
તમારો ચહેરો, હાથ કે પગમાં સોજા આવતા હોય

•

તમને તી

ખંજવાળ આવતી હોય કે ફો લી થઇ હોય,

ખાસ કરીને તમારા હાથ અથવા પગને અસર કરતી;
અથવા જો તમારી આંખનો સફેદ ભાગ અથવા તમારી
ચામડી પીળી થઇ હોય

•

તમને પેટમાં દુ ઃખતું હોય, અથવા પેટમાં ગડબડ થતી
હોય

•

તમને કોઇપણ સમયે અસુરક્ષાનો અનુભવ થાય.

તમારી સહજવ ૃિ
•
•
•

પર િવ ાસ કરો!

જો શંકા હોય, તો તપાસ કરાવી લો!
તમારી િચંતાઓને વાચા આપો
તમારી િચંતાઓ સાંભળવામાં આવે તેની ખાતરી કરો.

પર્સ ૂિત બાદ તરુ ં ત આવી શકે છે . બહુ ં જ ઓછા િશશુઓ ગંિભર રીતે
િબમાર પડતા હોવાનુ ં જણાય છે . આ નવો વાયરસ હોવાથી, અમે
વધુ જાણવાની હજુ ં શ આત જ કરી છે .
સાવચેતી તરીકે, સગભાર્

ીઓને કોરોનાવાયરસ માટે િનબળ
ર્

ુ
પ

તરીકે ઓળખવામાં આવી છે . લક્ષણો વગરની અથવા ગંિભર સુષપ્ુ ત
આરોગ્યની િ થિતઓ વગરની સગભાર્

ીઓએ રાિ ટર્ય સામાજીક અંતર

જાળવવાની સલાહનુ ં પાલન કરવું જોઇએ. જો તમને અથવા તમે

ની

સાથે રહેતા હોવ તેવી કોઇ યિક્તને લક્ષણો હોય, તો તમારે રાિ ટર્ય
સે ફ-આઇસોલેશનની સલાહનુ ં પાલન કરવું જોઇએ.
જો તમને સુષપ્ુ ત આરોગ્યની િ થિત હોય,

મ કે જાણીતી

દયની

િ થિત, તો તમને ભારપ ૂવર્ક નેશનલ શીિ ડંગ ગાઇડન્સનું પાલન
કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે . જો તમને ચોક્કસ ખબર ના હોય કે
આ તમને લાગું પડે છે કે નહીં અથવા કઇ વધારાની તકેદારીઓ
રાખવી, તો કૃપા કરીને નીચેની િલંકની મુલાકાત લો.
વધુ માિહતી અને સલાહ માટે મુલાકાત લો: www.nhs.uk અથવા
www.111.nhs.uk
જો તમને અથવા તમારા પિરવારનાં સભ્યને કોરોનાવાયરસનાં લક્ષણો
હોય, તો કૃપા કરીને કોઇપણ એપોઇન્ટમેન્ટમાં હાજરી આપતા પહેલા
અથવા તમારા િમડવાઇફ તમારા ઘરની મુલાકાત લે તે પહેલા તમારા
િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી ટીમને કૉલ કરો. જો એપોઇન્ટમેન્ટ
અરજન્ટ ન હોય, તો તેને 7 અથવા 14 િદવસો માટે પાછળ ધકેલી
શકાય છે .

કોરોનાવાયરસ: ગભાર્વ થામાં તમારી
અને તમારા િશશુની સારસંભાળ લેવી
તમારા અને તમારા િશશુનાં આરોગ્ય અને સુખાકારીની દે ખરે ખ માટે તમે

ગભાર્વ થામાં સિકર્ય રહેવાનાં ઘણા માગ છે ,

મ કે હળવી ચાલ, હળવી

પર્સ ૂિત પ ૂવેર્ની એપોઇન્ટમેન્ટ્સમાં હાજરી આપવાનું ચાલું રાખો તે મહત્વપ ૂણર્

કસરત અથવા યોગ. ગભાર્ વ થા દરિમયાન તંદુર ત રહેવા પર માિહતી માટે

છે . જ્યાં યોગ્ય હોય, ત્યાં તમારી હોિ પટલ િબનજ રી મુસાફરી ઘટાડવા માટે

અહીં મુલાકાત લો: www.nhs.uk/start4life

તમને ફોન અથવા િવડીયો કૉલથી એપોઇન્ટમેન્ટ ઑફર કરી શકે છે .
ધુમર્પાન કરાવાનું બંધ કરવાથી તમને અને તમારા િશશુ એમ બ ેને
જો તમને કોઇ િચંતાઓ હોય, તો તમારા િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી
ટીમનો સંપકર્ કરો. આગામી િદવસ અથવા તમારી આગામી એપોઇન્ટમેન્ટ

તાત્કાિલક ફાયદો કરશે. તેમ કરવું કદાપી બહું મોડુ ં નથી હોત ું અને સપોટર્
સાથે તમે સફળતાપ ૂવર્ક બંધ કરવાની ચાર ગણી વધારે સંભાવના ધરાવતા

સુધી રાહ ન જુ ઓ.

હોવ છો. કૃપા કરીને તમારા િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી ટીમ સાથે વાત

િશશુનાં હલનચલનો

તમારા બંધાણને

દરે ક િશશુ િભ

સલાહ આપી શકે છે .

કરો. તેઓ તમને િવશેષ રીતે તાલીમ આપેલા ટાફને રે ફર કરી શકે છે

હોય છે – હલનચલનોની કોઇ એક ખાસ સંખ્યાને ‘સામાન્ય’

ે ઠ રીતે મેનેજ કરવા અને ધુમર્પાન રિહત બનાવવા પર

ગણવામાં આવતી નથી – તેથી તમારું િશશુ કેવી રીતે હલનચલન કરે છે તે
અંગે જાણકારી મેળવવી મહત્વપ ૂણર્ છે .
16‐24 સપ્તાહથી 32 સપ્તાહ સુધી તમે તમારા િશશુનાં હલનચલનો વધારે
અને વધારે અવારનવાર અનુભવવા જોઇએ અને પછી તમે જન્મ આપો ત્યાં
સુધી હલનચલનો લગભગ એકસમાન રહે છે . તે ખરું નથી કે ગભાર્વ થાની
સમાિપ્ત તરફ િશશુઓ ઓછા હલનચલનો કરતા હોય છે , તેથી જો તમને
લાગતું હોય કે તમારા િશશુનાં હલનચલનો બદલાયા છે , ધીમા પડયા છે ,
અથવા બંધ થયા છે , તો કૃપા કરીને તમારા િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી
ટીમનો તાત્કાિલક સંપકર્ કરો.

કરવુ:ં
જો તમને ઉંચુ તાપમાન હોય અને/અથવા નવો, સતત કફ
હોય, તો તમારે તમારા િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી
ટીમનો સંપકર્ કરવો જોઇએ.
તમારી મેટરિનટી ટીમ તમારા લક્ષણોની આકારણી કરશે

માનિસક અને ભાવુક સુખાકારી
ગભાર્વ થા દરિમયાન થોડી બેચન
ે ી લાગવી સામાન્ય છે . જો તમને બેચન
ે ી
અથવા તણાવ લાગતો હોય, તો ઉંડા

જો તમને લાગત ું હોય કે તમને કોરોનાવાયરસ છે તો શુ ં

ાસ લેવાથી મદદ મળી શકે છે .

તમારા માટે બહાર જવા કેટલોક સમય કાઢવાનો પર્યાસ કરો – કદાચ તમારું
મનપસંદ મ્યુિઝક સાંભળો, બ ૂક સાથે આરામ કરો અથવા સહાયક િમતર્ કે
પિરવારનાં સભ્ય સાથે વાત કરો. તમે માનિસક સુખાકારી જાળવી રાખવા
પર અહીંથી માિહતી મેળવી શકો છો:
tiny.cc/covid19mhguidance
જો બધો વખત તમને બેચન
ે ી અથવા તણાવનો અનુભવ થતો હોય, તો
તમારા જીપી, િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી ટીમ સાથે વાત કરો. જો તમને
જ ર હોય તો તેઓ તમને યોગ્ય સપોટર્ અને સારવાર સુલભ કરાવવામાં

અને હવે પછી શુ ં કરવું તેની સલાહ આપશે.
તમને સાત િદવસો સુધી ઘર પર રહેવા માટે પ ૂછવામાં
આવી શકે છે . જો એવી કોઇ તાત્કાિલક િચંતાઓ હોય તો
તમને મેટરિનટી યુિનટ પર હાજર થવા માટે કહેવામાં
આવશે.
જો તમારી િ થિત વણસે અથવા ઘર પર તમે તમારા
લક્ષણો પર કાબ ૂ ન મેળવી શકો તો તાત્કાિલક તમારા
િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી ટીમનો સંપકર્ કરો.

મદદ કરશે.

ઇમ ન્સીમાં 999 ડાયલ કરો.

શારીિરક સુખાકારી

કોઇ િબન-ઇમ ન્સી િચંતાઓમાં,

પ ૂરતી િનંદર્ા, કસરત અને સુ-સંતિુ લત આહાર તંદુર ત વજન, સારું
પિરભર્મણ અને શારીિરક સુખાકારી જાળવી રાખવા માટે મહત્વપ ૂણર્ છે .

વધુ માિહતી અને સલાહ માટે મુલાકાત લો :

www.nhs.uk/pregnancy‐and‐coronavirus

એનએચએસને 111 પર કૉલ કરો.

