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!ારે તમે ગભ)વતી હાે -ારે તમને મા/હતી 0ા1 થશે, જમેાં રાેગચાળા દર9મયાન કાળ< કેવી રીતે અલગ હાેઈ 
શકે તે સ/હતની મા/હતી 0ા1 થશે, પરંત ુતમને હજુ પણ 0Dના ેહાેઈ શકે છે. તમને જ ે&'નાે છે તે લખવા અને 
તમને જ.રી મા1હતી મેળવવા માટે તમારા ડાૅ7ર, નસ9, દાયણ અથવા ડાૈલા સાથે વાત કરવી મહ@પૂણ9 છે.

બાળકને જG અાપવાની તૈયારી કરવાની IJે રીત અે છે કે તમને જવેા જ 0Dના ેથાય તેવા તરત જ તેને પૂછી લાે. 
અહL અેવા 0Dનાેની યાદી છે જ ેતમ ેતમારી અાગલી મુલાકાત વખતે પૂછી શકાે છાે. નીચ ેતમારા પાતેાના 0Dના ેઉમેરાે. 
વધુ મા/હતી માટે, Qુ જસRના COVID-19 મા/હતી હબની અહL મુલાકાત લા:ે https://covid19.nj.gov/.

શું હુ ંગભ9વતી હાેવાને કારણ ેમને COVID-19 થી વધુ Iેખમ છે?

COVID-19 માટે સામાJ લKણાે શું છે?

Iે મને અામાંના કાઈેપણ લKણાે હાેય તાે મારે શુ ંકરવું Iેઈઅ?ે

Iે મને COVID-19 છે, તાે તે મારી ગભા9વMા, 1ડNલવરી અને બાળક પર કેવી અસર કરશે?

Iે હુ ંગભ9વતી થવાનું અાયાેજન કરી રહી હાેઉં અથવા હુ ંપહેલેથી જ ગભ9વતી હાઉંે તાે શું 
COVID-19 રસી લેવી સલામત છે?

રાેગચાળા દરRમયાન મારી સંભાળ કેવી રીતે અલગ હશે?

તમારી અાૅ1ફસ બંધ થયા પછી Iે મને કાેઈ TચU તા અથવા કટાકેટી હાયે,

તાે શું હુ ંકાેઈને કાલૅ કરી શકંુ? Iે ન1હ, તાે મારે શું કરવું Iેઈઅે?

Vારે હુ ંWનયRમત અેપાેઇYમેY માટે અાે1ફસમાં અાવું છંુ, Zારે શું હુ ંમારી સાથે કાઈેને લાવી 
શકંુ? કાેઈને ઈમરજ[ી અેપાેઈYમેYમાં લાવવા Rવશે તમારા ેશું મંત\ છે?

શું જ] કે પેરે^YU ગ ન ેમાટે કાેઈ _ાસ છે જ ેહુ ંલઈ શકંુ?

રાેગચાળા દરRમયાન, શું મારે મારંુ બાળક `ાં અને કેવી રીતે &ાa કરવુ ંતે અંગેની મારી 
યાેજનાઅાે બદલવાની જ.ર છે?

રાેગચાળાને કારણ ેહુ ંમારા બાળકને જ] અાપવાની યાેજના ધરાવતી હાbેીટલ અથવા Mાન 
પર નીRતઅાે કેવી રીતે બદલાઈ છે?

COVID-19 મહામારી દરRમયાન ગભા9વMા:
તમારે તમારા અારાેSય સંભાળ 0દાતાન ેપૂછવા યાેSય 0Dનાે

https://covid19.nj.gov/
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શું &સૂRત પીડા અને &સRૂત વખતે મારે માc પહેરવાની જ.ર પડશે? શું મને મારા બાળકને 
જ] અાપતી વખતે, અાજુ બાજુ ફરવા દેવામાં અાવશે, જમેકે હાલૅવેમા ંચાલવુ?ં

&સૂRત પીડા અને &સૂRત દરRમયાન અને &સૂRત પછી, અેક સહાયક \de (જમે કે 
fવનસાથી, ભાગીદાર, કુટંુબના સg અથવા Rમh) મારી સાથે હાેઈ શકે છે. મારા ડાલૈાને 
પણ મારી સાથે રહેવાની મંજૂરી છે. શું મારી પાસે અJ કાેઈ મુલાકાતીઅા ેઅાવી શકે છે?

મારંુ બાળક થાય તે પહેલા,ં શું મારે COVID-19 ટેi કરાવવાની જ.ર છે? શું મારી સહાયક 
\deનું COVID-19 માટે પરીKણ કરવાની જ.ર પડશે?

COVID-19 માટે હાેjbટલ અને ડાૅ7રની અાૅ1ફસના iાફનું કેટલી વાર પરીKણ કરવામા ં
અાવે છે?

Vારે હુ ંમારા બાળકને જ] અાપું છંુ, Zારે શુ ંમારી સહાયક \deઅ ેઅાખાે સમય મારી 
સાથે રહેવાની જ.ર છે, અથવા તેઅાે છાેડીને જય શકે છે અને પાછા અાવી શકે છે?

મારી સાથ ેકેવા ે\વહાર કરવામા ંઅાવી રkા ેછે તનેી મન ેTચU તા હાયે તા ેહુ ંકાનેી સાથ ેવાત કરંુ?

રાેગચાળા દરRમયાન, શું મારા બાળકને lતનપાન કરાવવું સલામત છે?

મારા બાળકને ઘરે લાવવા માટે મારે શું તૈયારી કરવી Iેઈઅે?

I ેહુ ંઘરમા ંમારા અથવા મારા બાળકની \deગત સલામતી Rવશ ેTચU Rતત હાઉંે, તા ેહુ ંશુ ંકરી શકંુ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

અા 0કાશન કુલ $10,361,110.00. ના પરુTારના ભાગ Uપ ેVાW અન ેમાનવ સવેા (Health and Human Services, HHS)  યઅુસે 
Xવભાગ ના  અારાSેય સસંાધના ેઅન ેસવેા વહીવટ (Health Resources and Services Administration, HRSA) Yારા સમZથ[ ત છે. 
સમાXવ\ા ેલખેક(અાે)ના છે અન ેત ેજUરી નથી કે ત ેHRSA, HHS અથવા યઅુસે સરકારના સ]ાવાર મતં^ાનેુ ં0Xત/ન_ધ`, ન તા ેસમથ)ન કરે.

aે તમારી પાસે કાેઈ સારવાર 0દાતા નથી, તાે સમુદાય નેXવગેટસ) અથવા સંપક)  ટbેસસ) 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 દરRમયાન ગભા9વMા: તમારે તમારા અારાેnય સંભાળ &દાતાન ેપૂછવા યાેnય &'નાે

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/

