ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ:
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ
ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ
ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ
ਪਾਥਿਮਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਕ ਪਸੂ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁ ਰਿੱ ਖਅਤ ਹਨ,
ਅਸੀ ਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀ ਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਸੂ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ
ਦੀ ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਪਸੂ ਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
ਕਰੋ।

ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮ ਪਸੂ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਚ ਕੁਝ
ਆਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼
ਉਪਲਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ
ਤ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਚ ਆਈਆਂ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਸੂ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲ
ਵੈਬਸਾਇਟ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਿਕ ਿਨਯਮਤ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁ ਹਾਡਾ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ

ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ

ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ

ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਨਰਣੇ ਲੈ ਣਗੀਆਂ

ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ

Partnership) ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
•

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਤਕਾਰ ਨਾਲ ਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ

•

ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਮ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰੱਖਣ ਦੀ

ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਮੈਟਰਿਨਟੀ ਵੌਇਸਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਿਸ਼ਪ

Maternity Voices

ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ

•

ਦਰਦਿਨਵਾਰਕ ਿਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ

ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀ ਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਤਰੀਕੇ
ਰਾਹੀ।ਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱ ਛਣ, ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ

•

ਆਪਣੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਿਨਰਣੇ ਕਰਨ ਦੀ

ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀ ਂ ਜਾਂ ਿਨਰੰਤਰ ਰਿਹਣ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕ

•

ਪਸੂ ਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ

•

ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਸੈਿਟੰਗ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਿਵਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਨ

ਅਬਸਟੇਿਟਕ ਯੂ ਿਨਟ ਿਵਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ
ਲਈ ਹੈ ਿਕਉਿਂ ਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਸੂ ਤੀ ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ

ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ

ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

•

ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਨ ਦੀ।
ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ
ਆਪਣੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਅਨੁ ਭਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਤਆਰ ਹੋਣਾ ਮਿਹਸੂਸ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀ ਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ

ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਸੂ ਤੀ ਯੂ ਿਨਟ ਿਵਚ ਇਕ
ਸਮਰਿਪਤ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕਉਿਂ ਕ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਸੂਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁ ਸੀ ਂ ਇਹ ਨੋ ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਦਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਸੂਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੱਿਖਆਤਮਕ

ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ

ਕੱਪੜੇ, ਿਜਵ ਿਕ ਐਪਰਨ, ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਕਰਣ ਪਿਹਨੇ ਹਨ। ਇਹ

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਉਪਾਅ ਤੁ ਹਾਡੀ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਰੱਿਖਆ
ਂ ੇ ਹਨ।
ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦ

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ:
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ ਜਣੇਪੇ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਿਵਚ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ
ਮਿਹਸੂ ਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਲ ਿਵਚ ਜਨਮ ਿਦਓ ਿਕਉਿਂ ਕ ਪਾਣੀ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਮਲ
ਿਤਆਗ, ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮ ਕੁਝ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁ ਹਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਵਚਾ‐ਤ‐ਤਵਚਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਿਬਮਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਵਜਾਤਾਂ ਦੇ
ਯੂ ਿਨਟ ਿਵਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ।
ਤਵਚਾ‐ਤ‐ਤਵਚਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਨੱ ਘਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ
ਿਨਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਲੈ ਣਾ ਿਸੱਖਣ ਿਵਚ
ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਛਾਤੀ
ਦੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀ ਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਿਪਆਉਣ ਦੇ
ਲਾਭ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁਧ
ੱ ਰਾਹੀ ਂ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਸਾਰਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਸਮ ਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ

ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਿਕੱਥੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ
ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਪਸੂ ਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਜਣੇਪੇ ਸਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ
ਅਸੀ ਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਮ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਸਾਥੀ
ਹੋਣਾ, ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਜੰਮਣ ਪੀੜਾਂ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਮ, ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਣੇਪੇ ਦੇ
ਸਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰੱਖਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਜਦ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਪਿਹਲੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਿਜਹਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਣ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ।

ਦਾਈ ਜਾਂ ਪਸੂ ਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਤੁ ਹਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬਰ ਜਾਂ ਗੈਰ ਿਸਖਲਾਈ ਪਾਪਤ

ਜਨਮ ਿਕੱਥੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁ ਸੀ ਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਿਵਚ ਜਾਂ ਿਕਸੇ

ਲੱ ਛਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ

ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਦਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ ਿਨਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਕਦਰ
ਿਵਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ
ਇਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਿਵਕਲਪ ਹੈ ‐ ਿਜਸ ਤਰਾਂ ਿਕ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ

ਦਾਈ, ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਦੱਿਸਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ
ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁ ਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਂ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਾਤਕਾਲ ਿਵਚ
ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸੂਤੀ ਟੀਮ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ

ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਐਕਸੀਲਸ ਗਾਇਡਸ (National Institute for Health

ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰ

and Care Excellence guidance) ਿਵਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ
(www.nice.org.uk)। ਜੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ

ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮ ਜਦ

ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਬਸਟੇਿਟਕ ਯੂ ਿਨਟ ਿਵਚ
ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁ ਸੀ ਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
ਉਸ ਸਮ ਇਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਪਸੂ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰ
ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਇਕ ਦਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਯੂ ਿਨਟ ਿਵਚ
ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਥਾਨਕ ਆਰਜ਼ੀ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਾਥੀ
ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ। ਤੁ ਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਾਂ
ਪਸੂ ਤੀ ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸੂਿਚਤ
ਰੱਖੇਗੀ।
ਪਸੂ ਤੀ ਯੂ ਿਨਟ, ਸਕੈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਾਤਾਂ
ਿਵਚ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਤ ਪਿਹਲਾਂ

ਬਦਲਾਵ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸਿਤਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਰੇ ਬਦਲਵ

ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਿਵਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਸੂ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀ ਂ ਉਪਲਬੱਧਤਾ, ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਐਂਬਲ
ੁ ਸ ਦੀ

ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ

ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਉੱਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਸੂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਵਚ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਪਸੂ ਤੀ ਟੀਮ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਿਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਬਲਕੁੱਲ ਵੀ ਆਿਗਆ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਿਜੰਨਾ
ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸੂ ਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ
ਅਿਤਿਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਦਾਈ ਜਾਂ ਪਸੂਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ:
www.nhs.uk/pregnancy-and-coronavirus

