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સાથે મળીને )નણ+ય લેવાથી તમ ેતમારા ડાૅ3ર, નસ+, દાયણ, ડાૈલા અને સમ7 અારાે8ય સંભાળ ટીમ સાથે 
મળીને તબીબી )નણ+યાે લેવા માટે કામ કરી શકાે છાે. તેઅાે તમને તમારી )ા* +,-ત, સારવારના -વક1ાે -વશે 
મા3હતી અાપી શકે છે અન ેદરેક પસંદગીના :ખેમાે અને લાભાે શેર કરી શકે છે. તેમના સમથ?નથી, તમે ન@ી કરી 
શકાે છાે કે તમારા માટે કયાે Cાન DેE છે.

વધુ મા3હતી માટે, Hુ જસJના COVID-19 મા3હતી હબની અહL મુલાકાત લા:ે https://covid19.nj.gov/.

મળીને કરેલ )નણ+ય તમારા માટે કેવી રીતે કામ કરી શકે છે તે અહA છે:

• તમારી અારાેMય સંભાળ ટીમને તમારા Oવન -વશે વધુ :ણવા દાે: તમારા માટે મહQની બાબતાે, તમારા Rેયાે, 
તમારી SચU તાઅાે અને તમારામાં અેવા કાેઈપણ લWણાે કે જનેા -વશે તેઅાે પહેલેથી :ણતા નથી.

• તમારી પાસે કઈ પસંદગીઅાે છે તે :ણાે અને તમારા )ા* સંભાળ ટીમ સાથે તેના -વશે વાત કરાે. તમે પૂછી 
શકાે છાે કે તેઅાે શું ભલામણ કરશે અને શા માટે.

• Yારે તમને વધુ મા3હતીની જZર હાેય [ારે \]નાે પૂછાે.

• બધી મા3હતી -વશે -વચારા ેઅને તમને તમારા માટે શું યાેMય લાગે છે તે -વશે તમારી અારાMેય સંભાળ ટીમ 
સાથે વાત કરાે.

• તમ ેસમO શકા ેત ેભાષામા ંતમારી હે_ કેર ટીમમાથંી કાઈેન ેમા3હતીનુ ંઅથ?ઘટન મળેવવુ ંઅે તમારા ેઅaધકાર છે.

રાેગચાળા દરDમયાન, તમારી સંભાળની યાેજના Dવશે તમારે તમારી અારાે8ય સંભાળ ટીમ સાથે કેટલાક )નણ+યાે 
લેવા પડશે, જમે કે:

1. શું મારા બાળક અને મારે મારા હાેHIટલમાં રાેકાણ દરDમયાન અલગ થવું Jેઈઅે?
તમારા બાળકન ેતમારાથી COVID-19 થવાનુ ં:ખેમ અાછંુે છે. તમારા અન ેતમારા બાળક બનં ેમાટે અકેસાથ ે
રહેવુ ંખબૂ જ સારંુ હાઈે શકે છે - Qચા-થી-ચામડીના ેસપંક?  અન ેતમારા બાળકન ેતમારા Zમમા ંરાખવાથી બાcેdU ગ 
મજબતૂ થઈ શકે છે બાળકનુ ંતાપમાન સામાH રહે છે, તમારા બાળકના eદયના ધબકારા અન ેfાસાgેવાસન ે

COVID-19 મહામારી દરDમયાન ગભા+વLા:
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3નય-ંhત કરી શકાય છે અન ેતમારા માટે \સ-ૂત પછી 3ડ\શેન અન ેઅ),તાના :ખેમન ેઅાછંુે કરી શકાઈ છે. 
તમન ેCOVID-19 હાયે કે ન હાયે, Qચા-થી-ચામડીના ેસપંક?  અન ેતમારા બાળકન ેતમારી સાથ ેZમમા ંરાખવાની 
ભલામણ કરવામા ંઅાવ ેછે.
:ે તમને COVID-19 છે અથવા લાગે છે કે તમને COVID-19 હાેઈ શકે છે, તાે :ે તમે અા સલામતીનાં પગલાં 
લાે તાે તમારા બાળકને વાયરસ અાપવાનું :ેખમ અાેછંુ છે: Yારે તમે તમારા બાળકની નOક હાેવ [ારે ફેસ 
માj પહેરાે અને તમારી સંભાળ અાપતાં પહેલાં તમારા હાથ ધાેઈ લા.ે તમારા બાળક સાથે નOકના સંપક? માં 
રહેવાના :ેખમાે અને ફાયદાઅાે -વશે તમારા ડાૅlર, નસ?, દાયણ અથવા ડાલૈા સાથ ેવાત કરાે.

2. શું રાેગચાળા દરDમયાન મારા નવJત Mશશુને Nતનપાન કરાવવું સલામત છે?

હા, તમારા માટે nતનપાન કરાવવું સલામત છે, પછી ભલે તમને COVID-19 હાેય કે ન હાેય. COVID-19 તમારા 
બાળકને માતાના દૂધ મારફતે થઈ શકે તેવું :ણવા મoું નથી. nતનપાન અે બાળકા ેમાટે પાષેણનાે DેE pાેત છે 
અને તે qશશુને ઘણા લાભા ેપૂરા પાડે છે, જમે કે બંધન, બીમારીઅા ેઅને ચેપથી રWણ અને અાOવન )ા* 
અને -વકાસલWી લાભાે. nતનપાન nતન અને અંડાશયના કેrરનું :ેખમ ઘટાડે છે અને તણાવ અને અ),તા 
ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે.
તમારા fાસના ટીપા ંsારા તમારા થી તમારા બાળકન ેવાયરસ પહાtચવા ેશu છે. : ેતમન ેછે અથવા લાગ ેછે કે 
તમન ેCOVID-19 છે, તા ેતમારા બાળક સાથ ેવાતચીત કરતા પહેલા ંઅથવા તમારા nતન અથવા nતન પપંન ેvશ? 
કરતા પહેલા તમારા હાથન ેસાબ ુઅન ેપાણીથી ધાઈે લા,ે Yારે તમ ેતમારા બાળકથી 6 ફુટથી અાછેા અતંરે હાવે 
અન ેYારે nતનપાન કરાવતી વખત ેઅથવા nતનપાન કરાવતા હાવે [ારે માj પહેરા,ે અન ે: ેnતનપાન કરાવતા 
હાવે તા ેnતનના પપંન ેસાફ અન ે)g કરા.ે 2 વષ? કે તથેી અાછેી ઉંમરના બાળકા ેન ેમાj ન પહેરાવવા :ઈેઅ.ે 
તમારા )ા* સભંાળ \દાતા સાથ ેવાત કરા ેકે શુ ંnતનપાન કરાવવુ,ં દૂધ પx કરવુ ંઅથવા ફાyેુ?લાના ેઉપયાગે 
તમારા અન ેતમારા બાળક માટે યાMેય છે.

અા \કાશન કુલ $10,361,110.00. ના પુરjારના ભાગ Zપે )ા* અને માનવ સેવા (Health and Human Services, HHS)  યુઅેસ 
-વભાગ ના  અારાMેય સંસાધનાે અને સેવા વહીવટ (Health Resources and Services Administration, HRSA) sારા સમzથ{ ત છે. 
સમા-વ|ાે લેખક(અાે)ના છે અન ેતે જZરી નથી કે તે HRSA, HHS અથવા યુઅેસ સરકારના સ}ાવાર મંત~ાેનું \-ત3નaધQ, ન તાે સમથ?ન કરે.

:ે તમારી પાસે કાેઈ સારવાર \દાતા નથી, તાે સમુદાય ને-વગેટસ? અથવા સંપક?  ટ�ેસસ? અહL શાેધાે: https://211.unitedway.org/services/covid19. 
ભાષા અનુવાદ અને TTY સેવાઅાે અહL શાેધાે: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/.

COVID-19 મહામારી દરDમયાન ગભા+વLા: તમારી હેO કેર ટીમ સાથે )નણ+યા ેલેવા

https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://211.unitedway.org/services/covid19
https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/
http://bit.ly/GovHRSA
http://bit.ly/GovNJDOH

	મળીને કરેલ નિર્ણય તમારા માટે કેવી રીતે કામ કરી શકે છે તે અહીં છે:
	રોગચાળા દરમિયાન, તમારી સંભાળની યોજના વિશે તમારે તમારી આરોગ્ય સંભાળ ટીમ સાથે કેટલાક નિર્ણયો લેવા પડશે, જેમ કે:
	શું રોગચાળા દરમિયાન મારા નવજાત શિશુને સ્તનપાન કરાવવું સલામત છે?

