કોરોનાવાયરસ:
તમારી પર્સ ૂિતનુ ં
આયોજન કરવું
તમારી અને તમારા િશશુની સુખાકારી અમારી
પર્ાથિમકતા છે અને મેટરિનટી સેવાઓ યિક્તગત
અને સુરિક્ષત હોય તેની ખાતરી કરવા માટે
અમારાથી બનત ું તમામ અમે કરી ર ા છીએ.
જો તમને તમારા આરોગ્યની અથવા તમારા
વણજાત િશશુનાં આરોગ્યની િચંતા થતી હોય, તો

કૃપા કરીને તમારા િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી
ટીમનો સંપકર્ કરો.

મેટરિનટી સેવાઓમાં હંગામી ફેરફારો
તમને અને તમારા િશશુને સુરિક્ષત રાખવા માટે આ સમયે મેટરિનટી
સેવાઓમાં કેટલાક હંગામી ફેરફારો કરવા જ રી હોઇ શકે છે .
આનું કારણ એ છે કે અમારી પાસે ઓછો મેટરિનટી ટાઉ ઉપલબ્ધ થઇ શકે છે .
તમે તમારા િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી ટીમ પાસેથી તમારી થાિનક
મેટરિનટી સેવાઓમાં થતા કોઇપણ હંગામી ફેરફારો અંગે જાણકારી મેળવી
શકવા જોઇએ. તમારી થાિનક મેટરિનટી સેવા કદાચ વેબસાઇટ અથવા
સોિશયલ મીિડયા પેજ પણ ધરાવતી હોઇ શકે ચે

ને િનયિમત અપડેટ

કોરોનાવાયરસ મહામારી દરિમયાન, તમારી પર્સ ૂિતનો અનુભવ હજુ ં

કરવામાં આવતા હોય. થાિનક મેટરિનટી સેવાઓ

ીઓ અને તેઓનાં

પણ મહત્વપ ૂણર્ છે . સુરિક્ષત અને સકારાત્મક પર્સ ૂિતની અનુભ ૂિત

પિરવારો સાથે ભાગીદારીમાં કોઇપણ હંગામી ફેરફારો અંગેનાં િનણર્યો લઇ

કરવા માટે તમને સપોટર્ કરવો જોઇએ, પછી તમને કોરોનાવાયરસ

શકવા જોઇએ. આ લોકલ મેટરિનટી વોઇસીઝ પાટર્નરિશપ મારફત કરી

હોય કે ન હોય.

શકાય છે .

તમે આ અપેક્ષા રાખી શકો છો:

જો તમને સંભિવત અથવા કન્ફમર્ કોરોનાવાયરસ હોય

•
•
•
•
•
•

ગૌરવ અને આદરપ ૂવર્કનાં વતર્નની

હજુ ં સુધી એવો કોઇ પુરાવો નથી કે તમને યોનીમાગથ
ર્ ી પર્સ ૂિત થશે કે
સીઝેિરયનથી જન્મ થશે તેનાં પર કોરોનાવાયરસ અસર કરે છે . જો તમને

તમારી પસંદગીનાં પર્સ ૂિત સાથીદાર રાખવાની

સંભિવત કે કન્ફમર્ થયેલા કોરોનાવાયરસનાં લક્ષણો હોય,

દુ ઃખાવામાં રાહતનાં િવક પોની સુલભતા હોવી

નવા અથવા સતત કફનો સમાવેશ થાય છે , તો તમને ઓબ્ ટર્ેિટક યુિનટમાં

તમારી પર્સ ૂિત અંગે સ ૂિચત િનણર્યો લેવાની
મેટરિનટી ટાફ પાસેથી પ ટ સંચાર મેળવવાની
તમારા માટે યોગ્ય હોય તેવી ગોઠવણમાં જન્મ આપવાનું
આયોજન કરવાની

•

માં તાપમાન અને

જ્યાં સંભવ હોય ત્યાં ફેરવી શકાય તેમ હોવાની અને તમારી
પસંદગીની િ થિતમાં જન્મ આપવાની.

પર્સ ૂિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવશે. આ એટલા માટે કે તમારી
સારસંભાળ રાખતી મેટરિનટી ટીમ તમારી અને તમારા િશશુની નજીકથી
દે ખરે ખ રાખી શકે અને જો જ ર પડે તો ઝડપથી પર્િતભાવ આપી શકે છે .
તમને અને અમારી સેવાઓમાં કામ કરતી અથવા ઉપયોગ કરતી દરે ક
યિક્તને બને તેટલા સુરિક્ષત રાખવા તમારી સંભાળ મેટરિનટી યુિનટમાં એક
સમિપર્ત એરીયામાં લેવામાં આવશે.

તમારી પર્સ ૂિતનાં અનુભવનું આયોજન કરવાથી તમને તૈયાર
હોવાની અનુભ ૂિત મેળવવામાં મદદ મળશે. તમે

પણ રીત પસંદ

તમારા ધ્યાનમાં આ યું હશે કે િમડવાઇફો અને મેટરિનટી ટીમ રક્ષણાત્મક
મ કે એપર્ોન, મા ક કે આંખનું રક્ષણ. આ પગલાઓ

કરો તેમાં તમારી પર્સ ૂિત માટેનાં તમારા આયોજનો તમે

કપડાઓ પહેરે છે ,

દ તાવેજીત કરો તે માટે અમે તમને પર્ોત્સાિહત કરવા માંગીએ

તમારી, તમારા િશશુની, અને તમારી સંભાળ લઇ રહેલા ટાફની સુરક્ષા કરે છે ,

છીએ કારણ કે મેટરિનટી ટીમ તમારી યિક્તગત જ રીયાતોને

અને ચેપ ફેલાવાનું જોખમ ઘટાડે છે .

સંતોષે તેવી સંભા પર્દાન કરે તેની ખાતરી કરવા માટે તે સાથે
આગળ વધશે.

કોરોનાવાયરસ:
તમારી પર્સ ૂિતનુ ં આયોજન કરવું

તમને બિથર્ંગ પ ૂલમાં પર્સ ૂિત કરાવવાની કે જન્મ આપવાની ભલામણ

તમે ક્યાં જન્મ આપવાનું આયોજન કરી શકો તે માટેનાં તમારા

કરવામાં આવતી નથી, કારણ કે પર્સ ૂિત દરિમયાન ક્યારે ક પાણીમાં

િવક પો પર અપ-ટુ -ડેટ માિહતી માટે કૃપા કરીને તમારા

ઝાડો થઇ જતો હોય છે ,

િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી ટીમનો સંપકર્ કરો.

તમારા િશશુમાં અથવા તમારી સંભાળ

લેતા ટાફમાં કોરોનાવાયરસ ફેલાવી શકે છે . પર્સ ૂિત બાદ, તમને
સામાન્યની

મ જ તમારા િશશુ સાથે ચામડી-થી-ચામડીનો પશર્

કરવા માટે પર્ોત્સાિહત કરવામાં આશે, અન્યથા જો તમારું િશશુ
અ વ થ હોય અથવા તેને નીયોનેટલ યુિનટમાં સંભાળની જ ર હોય.
ચામડી-થી-ચામડીનો પશર્ તમારા િશશુને હફ
ું આપે છે , તેનાં

સનનુ ં

િનયમન કરે છે , બંધન બનાવવામાં સહાય કરે છે અને િશશુને
તનપાન કરતા િશખવામાં મદદ કરે છે . એવો કોઇ પ ૂરાવો નથી કે
ધાવણથી તમારા બાળકમાં કોરોનાવાયરસ ફેલાઇ શકે છે .
તનપાનનાં ફાયદાઓ અને તે તમારા િશશુને

સુરક્ષા પર્દાન કરે છે

તે ધાવણથી પસાર થઇ શકતા કોરોનાવાયરસનાં કોઇપણ સંભિવત
જોખમને ઓવરવેઇટ કરે છે .

જન્મ આપતી વખતનાં સાથીદારો અને મુલાકાતીઓ
અમે જાણીએ છીએ કે પર્સ ૂિત દરિમયાન િવ ાસપાતર્ જ્નમ આપતા
સમયનાં સાથીદાર પાસે હોવા પર્સ ૂિત અને જન્મ દરિમયાન

ીની

સુરક્ષા અને સુખાકારીમાં મોટો તફાવત લાવે છે .
તમને તમારી પર્સ ૂિત અને જન્મ આપવા દરિમયાન તમારી સાથે
જન્મ આપતી વખતનાં સાથીદારનો સપોટર્ આપવામાં આવશે, શરત
એટલી છે કે તેઓને કોરોનાવાયરસનાં લક્ષણો ન હોવા જોઇએ. જો
તમારી પહેલી પસંદગીને લક્ષણો આવે, તો આવું થાય તો અન્ય કોઇ
યિક્તને તમારા જન્મ આપવા સમયનાં સાથીદાર તરીકે બનવા માટે
પ ૂછવા અંગેનો િવચાર કરો.
આ િમતર્, પિરવારનાં સભ્ય કે દાયણ હોઇ શકે છે , પણ ફરીથી શરત

જો તમને કોઇપણ સમયે પર્ ો કે િચંતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને

એટલી છે કે તેઓને લક્ષણો ન હોવા જોઇએ. આ અન્ય

તમારા િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી ટીમનો સંપકર્ કરો.

િશશુઓ અને તમારી સંભાળ રાખશે તે ટાફની સુરક્ષાની ખાતરી

ક્યાં જન્મ આપવો
જો તમે અને તમારું િશશુ વ થ હોવ, તો સામાન્ય રીતે તમે ઘર પર
અથવા ફર્ી ટેિન્ડંગ અથવા દાયણ ારા ચલાવવામાં આવતા યુિનટમાં
અથવા જન્મ કેન્દર્માં જન્મ આપવાનું પસંદ કરી શકો છો. આ ઘણી
ીઓ માટે સુરિક્ષત િવક પ છે – નેશનલ ઇિન્ ટટ ટુ ઑફ હે થ એન્ડ
કેર એક્સેલેન્સ માગર્દશર્નમાં (www.nice.org.uk) થાિપત કયાર્
અનુસાર. જો તમારી ગભાર્વ થા સાથે કોઇ જિટલતાઓ રહેલી હોય,
તો તમને ઓબ્સેિટર્ક યુિનટમાં જન્મ આપવાની સલાહ આપવામાં
આવી શકે છે . જ્યારે તમે જન્મ આપો ત્યારે હંમેશા તમારી સાથે
િમડવાઇફ હોય તે મહત્વપ ૂણર્ છે .
કોરોનાવાયરસ મહામારી દરિમયાન, કેટલીક મેટરિનટી સેવાઓ ઘર
પર જન્મ આપવાની સેવા અથવા દાયણ ારા સંચાિલત યુિનટમાં
જન્મ આપવાની સેવાનો િવક પ કદાચ ન આપી શકે. થાિનક હંગામી
ફેરફારો માતર્ િવગતવાર સુરક્ષાની આકારણી કયાર્ બાદ અને જ્યારે
તમામ વૈકિ પક પસંદગીઓની છણાવટ કયાર્ બાદ જ કરવામાં
આવશે. તમને અને તમારા િશશુને સુરિક્ષત રાખવા માટે મેટરિનટી

ીઓ અને

કરવા માટે મહત્વપ ૂણર્ છે .
જો તમારું આયોજીત અથવા ઇમ ન્સી સીઝેરીયન હોય, તો
ઓપરે શન થીયેટરમાં તમારા જન્મ આપતી વખતનાં સાથીદારને સાથે
રહેવાની અનુમિત આપવા માટે મેટરિનટી ટીમ તેનાંથી બનત ું તમામ
કરશે. આ જોખમની થાિનક રીતે આકારણી કરવામાં આવે છે અને
હંમેશા સંભિવત ન હોઇ શકે, ખાસ કરીને જ્યાં િવશેષ સુરક્ષાની
િચંતાઓ હોય, અથવા તમે તમારા સાથીદારને સંભિવત અથવા કન્ફમર્
કોરોનાવાયરસ હોય. તમારા િમડવાઇફ અથવા મેટરિનટી ટીમ તમારી
સાથે આની ચચાર્ કરશે અને તમને માિહતગાર રાખશે.
કેન સિહતની િટન પર્સ ૂિત પ ૂવેર્ની એપોઇન્ટમેન્ટ્સ પર મેટરિનટી
યુિનટ્સ મુલાકાતીઓની સંખ્યા મયાર્િદત કરી શકે છે . તમને અને
તમારા િશશુને, અન્ય

ીઓ અને તેઓનાં પિરવારોને અને તમને

સહાય કરતા મેટરિનટી ટાફને બને તેટલા સુરિક્ષત રાખવા માટે
સામાજીક અંતર જાળવી શકાય તેની ખાતરી કરવા માટે પર્સ ૂિત
પ ૂવેર્નાં અને પર્સ ૂિત બાદનાં િવ તારોમાં મુલાકાતીઓને મયાર્િદત
કરવામાં આવી શકે છે અથવા અનુમિત આપવામાં ન આવી શકે. જો
તમારી વધારાની સપોટર્ની જ રીયાતો હોય અથવા દુ ભાિષયા સેવાઓ

સેવાઓ પ ૂરતા ટાફ, અને આવ યકતા હોય તો એમ્બ્યુલન્સની

સુલભ કરવાની આવ યકતા હોય, તો તમારા િમડવાઇફ અથવા

ઉપલબ્ધતા પર આધાર રાખે છે . જો આની ગેરેંટી ન આપી શકાય

મેટરિનટી ટીમ તમારી સાથે તેન ું આયોજન કરશે.

અને તમારી તાિનક મેટરિનટી સેવાઓમાં ફેરફારો કરવામાં આ યા
હોય, તો તમારા િમડવાઇફ અને મેટરિનટી ટીમ તમારી સાથે તમારી
પસંદગીઓ અંગે ચચાર્ કરશે.

વધુ માિહતી અને સલાહ માટે મુલાકાત લો :

www.nhs.uk/pregnancy‐and‐coronavirus

