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પ્રિય ધાપ્રમિક સમુહના નેતાઓ,
આપણા સમાજમાાં Covid-19નો ફે લાવો ઘટાડવામાાં કે નડ
ે ાને મદદ કરવા માટે ના તમારા પ્રનરાં તર િયાસો બદલ આભાર. તમારાં
કાયિ આપણા સમાજ માટે મહત્વપૂણિ છે , અને હુ ાં આ સમયે તમારા સદસ્યોમાાં જાહેર આરોગ્યનાાં પગલાાંને િોત્સાપ્રહત કરવા
બદલ તમારો પ્રનષ્ઠાપૂવિક આભાર માનુાં છુાં .
હવે, જ્યારે કે નડ
ે ામાાં Covid-19ના કે સોમાાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે કેટલાક િદે શોમાાં કે સોની સાંખ્ યામાાં થતો વધારો
એ પ્ર ાંતાનુાં કારણ છે. આ સમય દરપ્રમયાન, ધાપ્રમિક નેતાઓ તેમના સમાજને માગિદશિન આપવામાાં મહત્વપૂણિ ભૂપ્રમકા ભજવે છે.
હવે પછીના મપ્રહનાઓમાાં
Covid-19ના ફે લાવાને મયાિપ્રદત કરવા માટે જ્યારે હુ ાં તમામ કે નેપ્રડયનોને તેમના વાતાવરણ અને િવૃપ્રિઓના અનુકૂલન માટે
િોત્સાપ્રહત કરી રહી છુાં , ત્યારે હુ ાં તમારી પાસે મદદ માગુાં છુાં .
હુ ાં આજે તમારી પાસે આવી છુાં કારણ કે રોગ ફે લાવવામાાં લગ્નો, અાંપ્રતમપ્રવપ્રધઓ અને અન્ય ધાપ્રમિક તથા સામાપ્રજક મેળાવડાઓ
સાંકળાયેલા હોવાના સાંખ્ યાબાંધ અહેવાલો મળ્યા છે. ઉપરાાંત, હવામાન, વાપ્રષિક રજાઓ અને અન્ય િવૃપ્રિઓ કે જે વષિના આ
સમયે લોકોને ઘરની અાંદર ભેગા કરે છે, તે વાયરસને આગળ ફે લાવવાનુાં જોખમ વધારી શકે છે.
હુ ાં તમને કે નડ
ે ાની પપ્રલલક હેલ્થ એજન્સીના, સાંમેલનો અને કાયિક્રમો માટે ના જોખમ ઘટાડવાના સાધન risk mitigation
tool for gatherings and events પ્રવશે યાદ અપાવવા માગુાં છુાં . તે મેં
Covid-19 મહામારી દરપ્રમયાન મેળાવડાઓ, કાયિક્રમોના આયોજન, ગોઠવણ અને યજમાન થવા અાંગેનાાં સાંબાંપ્રધત જોખમોને
ધ્યાને લેવામાાં વ્યપ્રિઓ, જૂ થો અને સાંગઠનોને સહાય કરવા, જુ લાઈમાાં સૌને જણાવ્યુાં હતુાં. આ સાધન એવા પગલાાંનાાં
ઉદાહરણો પણ પૂરાાં પાડે છે, જે Covid-19 ફે લાવવાના સાંભપ્રવત જોખમોને ઘટાડી શકે છે. હુ ાં એ પણ ઉમેરીશ કે િાાંતીય,
િાદે પ્રશક અને સ્થાપ્રનક જાહેર આરોગ્ય અપ્રધકારીઓએ, મેળાવડાઓમાાં લોકોની સાંખ્ યા માટે વધુમાાં વધુ છૂ ટછાટો નક્કી કરી
હોવા છતાાં, તમારે તમારા સમુદાયમાાં રોગના ફે લાવાનુાં સ્તર, મેળાવડાના િકાર અને વાતાવરણની પ્રવપ્રશષ્ટતાના આધારે ઓછી
છૂ ટછાટ લેવા પ્રવ ારવુાં જોઈએ.
વધુ ઠાં ડુાં થતુાં હવામાન અને વધારે સમય ઘરની અાંદર પ્રવતાવવાથી ઉદાસી, માનપ્રસક તાણ, મૂાંઝવણ અને પ્ર ત
ાં ાની લાગણી પણ
પેદા થઈ શકે છે. તમે અને તમારી સાંસ્થાઓ તમારા સમુદાયોને જરૂરી માનપ્રસક સ્વાસ્્યની સહાય આપવા માટે પ્રનણાિયક બની
રહેશો. વેબસાઇટ Canada.ca/coronavirus માાં તાત્કાપ્રલક માનપ્રસક સ્વાસ્્ય સાંસાધનોની પ્રવશાળ શ્રેણી પણ છે અને
કે નેપ્રડયનો માટે Wellness Together Canada portal સપ્રહતની સહાયતાઓ છે.
આપણા સમુદાયોમાાં Covid-19ના ફે લાવાને ઘટાડવામાાં કે નડ
ે ાને મદદ કરવાના તમારા િયત્નો બદલ ફરીથી આભાર.
જનજાગૃપ્રત માટે નાાં સાંસાધનો અને માગિદશિક દસ્તાવેજો સપ્રહતની કે નેડાના Covid-19ના િપ્રતસાદ પ્રવશેની વધુ માપ્રહતી માટે ,
કૃ પા કરીને Canada.ca/coronavirus ની મુલાકાત લો.
આભાર સહ,
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