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કોરોનાવાયરસરોગ (COVID-19) સગર્ાાવસ્થા, બાળજન્મ અને નવજાત
શિિુઓની સંર્ાળ: COVID-19 દરશમયાન માતાઓ માટે સલાહ
સગર્ાાવસ્થા
COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન ગર્ભવતી થવું તણાવપૂણભ હોઈ શકે છે, અને તિારી સગર્ાભવસ્થા અને આવનાર
બાળક પર વાયરસની અસરો મવશે મચુંતા થવી સ્વાર્ામવક છે.
કોમવડ -19 એ એક નવો રોગ છે અને હજી પણ અિે શીખી રહ્યા છીએ કે તે સગર્ાભ સ્ત્રીઓને કે વી અસર કરે છે.
હાલિાું, એવા કોઈ પરાવા નથી જે સૂચવે કે સગર્ાભ સ્ત્રીઓને COVID-19 થવાનું જોખિ વધારે હોય છે અથવા જો
થાય, તો વધ ગુંર્ીર બીિારી થાય. અત્યારના સિયે પમિ કરવા િાટે પૂરતા પરાવા પણ નથી કે િાતા
સગર્ાભવસ્થા દરમિયાન પોતાના બાળકને COVID-19 આપી શકે છે. એ અગત્યનું છે કે સગર્ાભ સ્ત્રીઓ પોતાને
બીિારીથી બચાવવા િાટે નીચેની સાવચેતીઓ રાખે:

•
•

િહત્વપૂણભ તબીબી િલાકાતો મસવાય, શક્ય તેટલું ઘર ે રહો અને શક્ય હોય તો ઘરેથી કાિ કરો.

•
•

તિારા ઘરે, તબીબી હેત િાટે ન હોય એવા મબનજરૂરી મુલાકાતીઓને ટાળો

•
•
•
•
•

િારીશરક અંતરને અનસરો. બીજાઓથી ઓછાિાું ઓછા બે િીટરનું અુંતર રાખો..

ટે મલફોન અથવા વીમડયો કોન્ફરન્સ એપોઇન્ટિેન્ટની સુંર્ાવના મવશે તમારા ડોક્ટર, પ્રસૂશત શનષ્ણાત
અથવા શમડવાઇફ સાથે વાત કરો.
તમારા હાથ ધુઓ વારું વાર સાબ અને પાણીથી ઓછાિાું ઓછા 20 સેકન્ડ િાટે ધઓ અથવા જો તે
ઉપલબ્ધ ન હોય તો આલ્કોહોલ આધામરત હેન્ડ સેમનટાઇઝરનો ઉપયોગ કરો.
તિારા િોું, નાક અને આુંખોને સ્પિા કરવાનું ટાળો.
જ્યારે જાહેરિાું હો ત્યારે, વારં વાર અડકવામાં આવતી સપાટીઓને સ્પિા કરવાનું ટાળો
ગીચ સ્થળો અને ર્ીડવાળા કલાકો ટાળો. જરૂરીયાતો િાટે સ્ટોર પર િયાભમદત પ્રવાસ કરો.
જાહેર પશરવહન દ્વારા મુસાફરી ટાળો.

સગર્ાભ સ્ત્રીઓ કે જેઓ COVID-19નાું કોમ્લલકે શન્સ થવાનું વધારે જોખિ ધરાવે છે તેિાું હ્રદય અથવા ફે ફસાુંના
રોગ, ડાયામબટીઝ અથવા નબળી રોગપ્રમતકારક શમિનો સિાવેશ થાય છે, તેિણે વધારાની સાવચેતીઓ
રાખવી જરૂરી છે, જેિ કે :
•

આવશ્યક કાિો (દા.ત., મપ્રમસ્િલશનો લઈ આવવાનું, ગ્રોસરીની ખરીદી)િાું સહાય િાટે પમરવાર, પાડોશી
અથવા મિત્રને કહેવું.

•

તિારી જાતને કે વી રીતે સરમિત રાખવી અને દાિરે લખી આપેલી દવાઓ તથા તબીબી પરવઠો
તિારી પાસે હોય તે કે વી રીતે સમનમિત કરવું તે મવશે તિારા આરોગ્ય સુંર્ાળ કાયભકર સાથે વાતચીત
કરો.

જો તિે કે નેડાની બહાર િસાફરી કરી હોય, છેલ્ લા 14 મદવસિાું જેિને કોમવડ -19 થયો જ હોય અથવા કદાચ
થયો હોય એવા કોઇની સાથે નજીકનો સુંપકભ રહ્યો હોય, તો તિારે ક્વોરન્ટાઇન સ્વયં-અલગ થવાની જરૂર છે.
જો તિને COVID-19 હોવાનું મનદાન થયું હોય, અથવા COVID-19 િાટે લેબ પરીિણનાું પમરણાિોની રાહ
જોતા હો, તો તિારે જરૂર ઘર ે અલગ જ રહેવું આવશ્યક છે.

બાળજન્મ
COVID-19 રોગચાળા દરમિયાન જન્િ આપવો તણાવપૂણભ હોઈ શકે છે. ઉદાસ હોવ,ું , ડરેલા રહેવું અથવા
િૂુંઝવણ અનર્વવી એ સાિાન્ય છે. બાળકના જન્િ દરમિયાન િાતા તેિના બાળકને COVID-19 આપી શકે છે
તેવું સૂચવવા િાટે હાલિાું પૂરતા પરાવા નથી. તિારા આરોગ્ય સુંર્ાળ કાયભકતાભ સાથે વાત કરવી િહત્વપૂણભ છે કે
કે વી રીતે તિારી જન્િ-યોજનાને અને જન્િ પછી તિારા પમરવારને COVID-19 અસર કરી શકે છે:
•

•
•

જો તિે કોઈ હોમસ્પટલિાું અથવા જન્િ કે ન્રિાું જન્િ આપવાની યોજના ઘડી રહ્યાું હો, તો તિારા
આરોગ્ય સુંર્ાળ કાયભકતાભ સાથે તિારી જન્િ-યોજના અુંગે અને COVID-19 ને કારણે તેિાું
કે વા ફે રફાર કરવાની આવશ્યકતા થઈ શકે એ મવશે વાતચીત કરો.
COVID-19 બાબતે સિથભન તથા િલાકાતીઓ અુંગેની નીમતઓ મવશે જાણો.

જો તિે ઘરે જન્િ આપવાનું મવચારી રહ્યા હો, તો તિારા પ્રદે શ અથવા િેત્રિાું ઘરે જન્િ આપવો એ હજી
એક મવકલ્પ છે કે નહીું અને તિારા ઘરનું વાતાવરણ સલાિત છે તે સમનમિત કરવા િાટે રાખવાની
સાવચેતીઓ અુંગે તિારી મિડવાઇફ સાથે વાત કરો.
• જો તિને COVID-19 થયો હોય તો જન્િ આપવાને તે કે વી અસર કરી શકે તે અુંગે તિારા આરોગ્ય
સુંર્ાળ કાયભકર સાથે વાત કરો.
તિારા અને તિારા બાળક િાટે તિારા આરોગ્ય સુંર્ાળ કાયભકર, આવશ્યકતા અનસાર, અન્ય મનષ્ણાતો સાથે
પરાિશભ કરી શકે છે.

શિિુ સંર્ાળ
જો શક્ય હોય તો, તબીબી આવશ્યકતા મસવાય તિારે અને તિારા બાળકે ઘર છોડવું જોઈએ નહીું. એકવાર
બાળકનો જન્િ થાય પછી, તેને અન્ય લોકોથી COVID-19 લાગી શકે છે, તેથી ચેપના ફે લાવાને રોકવા િાટે પગલાું
ર્રવાું જરૂરી છે. જો COVID-19 તિને થયો હોય અથવા લાગતું હોય કે તિને થયો છે, તો તિારે તિારા ઘરિાું
પોતાને અલગ જ રાખવાની આવશ્યકતા છે. આિાું તિારા ઘરિાું િારીશરક અંતરનો અિલ સાિેલ છે, જેિાું
એકિાત્ર અપવાદ બાળક છે. તિે તિારા બાળકને ત્વચાથી ત્વચા પકડી શકો છો અને જો તિે પસુંદ કરો તો તે જ
રૂિિાું સાથે રહી શકો છો, ખાસ કરીને સ્તનપાનનું સ્થાપન કરવા દરમિયાન અને બુંધન બાુંધવા િાટે .
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જો તિે તબીબી લક્ષણ-ધારક (ર્લેને હળવાું લિણો ધરાવનાર) હો તો તિારા બાળકિાું વાયરસ ફે લાવાનું
ટાળવા િાટે તિારે બધી સુંર્મવત સાવચેતીઓ રાખવી જોઈએ:
•
•
•

•

તિારા હાથ વારું વાર ધઓ, ખાસ કરીને તિારા બાળકને અથવા અન્ય બાળકોને સ્પશભ કરતા પહેલાું અને
પછી.
શ્વાસોચ્છવાસના યોગ્ય મશિાચારને અનસરો
જ્યારે તિે તિારા બાળકથી નજીક (2 િીટરથી ઓછા અુંતરે) હોવ અને ખાસ કરીને તેને ખવડાવવાના
સિયે મબન-તબીબી િાસ્ક અથવા ચહેરાના આવરણ (એટલે કે નાક અને િોુંની કોઇ જગ્યા ખલ્લી
છોડ્યા વગર સુંપૂણભપણે ઢાુંકવા િાટે બનાવવાિાું આવયું હોય અને િાથે ગાુંઠ બાુંધીને અથવા કાન
પાછળ બાુંધવાની પટ્ટીથી સરમિત કયું હોય એવું આવરણ) પહેરો.
સમનમિત કરો કે તિારી આસપાસનું પયાભવરણ સ્વચ્છ અને નક્કર સપાટીનાું િુંજૂર થયેલાું જું તનાશક વડે
જું તરમહત થયેલ હોય

જ્યારે શક્ય હોય ત્યારે, સ્તનપાનની ર્લાિણ કરવાિાું આવે છે, કારણ કે તેિાું ઘણા સ્વાસ્્ય લાર્ો છે અને
મશશવય તથા બાળપણ દર્યાન ચેપ અને િાુંદગી સાિે સૌથી વધ રિણ આપે છે. જે વાયરસ COVID-19 નું
કારણ બને છે તે સ્તનના દૂધિાું જોવામાં આવયું નથી. સ્તનપાન તિારા બાળક િાટે ખોરાકની િહત્વપૂણભ
સરિા પ્રદાન કરી શકે છે.
જો તિને કોમવડ -19 થયો હોય અથવા લાગતું હોય કે તિને થયો છે, તો ખવડાવતી વખતે ઉપર સૂમચબદ્ધ
સાવચેતીઓને અનસરો. આ ઉપરાુંત, િાતામપતાએ પણ નીચેનાને ધ્યાનિાું લેવું જોઈએ:
•
•

•

જો તિે બાળઉછેરના ઓશીકાનો ઉપયોગ કરો છો, તો જ્યારે તિે તિારા બાળકને ખવડાવતા હોવ
ત્યારે દરેક વખતે ઓશીકા પર એક સ્વચ્છ ટવાલ િૂકો.
જો સ્તન પુંપનો ઉપયોગ કરી રહ્યાું હો, તો દરેક વપરાશ પહેલાું અને પછી કાળજીપૂવભક તિારા
ઉપકરણોને જું તરમહત કરો. દરેક વપરાશ પછી પુંપ /કન્ટે નરને ધોવા પ્રવાહી સાબ (એટલે કે ડીશ ધોવાનું
પ્રવાહી અને ગરિ પાણી)નો ઉપયોગ કરો. ગરિ પાણીથી 10-15 સેકુંડ િાટે વીુંછળો.
બોટલ અથવા સ્તન-પુંપ સમહયારા કરશો નહીું.

જો તિે સ્તનપાન કરાવી ન શકો અથવા બાળકની મનયમિત સુંર્ાળ રાખી ન શકો એવા ખૂબ બીિાર હો, તો
બાળકને ખવડાવવા િાટે અને તેની સુંર્ાળ રાખવા એક તુંદરસ્ત પખ્ત વયનાને કહેવાનું તિને પ્રોત્સાહન
આપવાિાું આવે છે. ઘરિાું COVID-19 હોવાથી, તેઓએ ચહેરાના મબન તબીબી માસ્ક અથવા ચહેરાના
આવરણ પહેરવા જોઈએ અને બાળકની સુંર્ાળ રાખતી વખતે વારું વાર પોતાના હાથ ધોવા જોઈએ.

તમારા બાળકના જન્મ પછી મુલાકાતીઓ
તિારા બાળકના જન્િ પછી, મિત્રો અને પમરવાર તિારા બાળકને જોવા અને િળવા ઇચ્છશે. તબીબી હેતઓ
મસવાયના િલાકાતીઓને આવવા દે વા જોઈએ નહીું. આ ખૂબ િશ્કે લ હોઈ શકે છે, પરું ત તિારા પમરવારને
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સરમિત રાખવું િહત્વપૂણભ છે. તિે તિારા નવા બાળકના જન્િની ઉજવણી કરવાિાું વચઅ
ભ લ િલાકાતનો અને
ઓનલાઇન સાધનોનો ઉપયોગ કરીને િદદ કરી શકો છો. આખરે તો, પમરવાર તથા મિત્રો રૂબરૂ િલાકાત લઈ
શકવાના છે, એ તિારી અને તિારા બાળકની િલાકાત કરી શકશે, પકડી શકશે અને આમલુંગન આપી શકશે તિારા પમરવારને COVID-19થી બચાવવા િાટે આ હું ગાિી જોગવાઇ છે અને હાલિાું શારીમરક અુંતર રાખવું એ
શ્રેષ્ઠ િાગભ છે તે યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરો.

માનશસક સ્વાસ્્ય
COVID-19 દરશમયાન પાલન-પોષણ કરવું પડકારરૂપ થઈ શકે છે અને સગર્ાભ/પ્રસૂમત પછીની સ્ત્રીઓ
િાનમસક સ્વાસ્્યના િદ્દાઓનું વધ જોખિ ધરાવે છે. આ સિય દરમિયાન, આ જોખિો વધ ર્ારે હોઈ શકે છે,
અને તિારી પાસે ટે કા અને સુંસાધનોની સલર્તા નહીું હોય, જે સાિાન્ય રીતે તિને ઉપલબ્ધ હોય છે.
િાતામપતાને, આ િશ્કે લ સિયિાું, પોતાના િાનમસક સ્વાસ્્ય મવશે વાત કરવા િાટે પમરવાર, મિત્રો, સિદાયના
ટે કાઓ અને તેિના આરોગ્ય સુંર્ાળ કાયભકરનો સુંપકભ કરવા પ્રોત્સામહત કરવાિાું આવે છે.

કોરોનાવાયરસ શવિે વધુ માશહતી માટે :
Canada.ca/coronavirus
અથવા સુંપકભ કરો
1-833-784-4397

સગર્ાાવસ્થા શવિે વધુ માશહતી માટે , મુલાકાત કરો:
www.pregnancyinfo.ca
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