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રાેગચાળા દર(મયાન, પુરવઠાે મેળવવાે મ0ુકેલ હાેઈ શકે છે. તમે તમારા બાળકને જ+ અાપતા પહેલા તમને જ0રી 
પુરવઠા ેઅને વ5તુઅાે મેળવીને તૈયારી કરી શકાે છાે જથેી તમે તૈયાર રહી શકાે. 7ે તમે લાયક હાેવ તાે કેટલાક 
સમુદાય જૂથાે, અારાે?ય સંભાળ Bદાતા કચેરીઅાે, BાદેDશક અારાે?ય કેEFાે અને વીમા કંપનીઅા ેપાસે પુરવઠાે મફત 
અથવા અાછેા ખચI હાયે છે. તમારા ડાLૅર, નસM, દાયણ અથવા ડાલૈા સાથ ેતમન ેજPરી પરુવઠા ેઅન ેત ેQાથંી મળેવવા ે
ત ેRવશ ેવાત કરા.ે કૃપા કરીન ેNew Jersey COVID-19 માTહતી કેEFના ેસપંકM  કરા:ે https://covid19.nj.gov/.

તમને Bારંભ કરવામાં મદદ કરવા માટે, નીચે તમને જPર પડી શકે તેવી વUતુઅાનેી ચેકVલW છે:

તમને અને તમારા નવ7ત Dશશુને ઘરે મદદ કરવા માટે વધારાના સંસાધનાેની પણ જPર પડી શકે છે. અહZ કેટલાક 
સંસાધનાે છે જનેા Rવશે તમ ેતમારા ડાૅLર, નસM, દાયણ અથવા ડાલૈા સાથ ેવાત કરી શકાે છાે:

• પુ[ લાેકાે અને બાળકાે માટે COVID-19 ના સાૈથી સામા] લ^ણાનેી સૂ_ચની સમી^ા કરાે. `ાન રાખાે કે 
તમને COVID-19 હાેઈ શકે છે પરંતુ કાેઈ લ^ણાે ન હાેઈ શકે. 7ે તમને કાેઈ લ^ણા ેજણાય તાે તરત જ 
તમારા ડાૅLર અથવા નસMનાે સંપકM  કરાે.

• જa પછીના ચેતવણી _ચહ્નાે ની સમી^ા કરા ેઅે 7ણવા માટે કે તમે જa પછી જ ેલ^ણાે અનુભવા ેછાે તે કંઈક 
વધુ ગંભીર હાેવાના સંકેતાે છે કે નહZ, જમે કે માથાનાે દુખાવાે જ ેદૂર થતાે નથી અથવા 100.4° ફેરનહીટ તાપમાન 
અથવા વધુ. 7ે તમને અામાંના કાેઈપણ લ^ણાે દેખાય તાે તરત જ તમારા ડાLૅર અથવા નસMનાે સંપકM  કરાે.

• મૂડ અન ેગભરાટના Rવકાર Rવશે 7ણાે અને 7ે તમને અા લ^ણાેનાે અનુભવ થાય તાે તમારા ડાૅLર અથવા 
નસMનાે સંપકM  કરાે. Postpartum Support International NJ, માતા અને બાળ અારાે?ય સંઘ (ઉdરી NJ 
માં અને દe^ણી NJ), અથવા તમારી fાTનક હાેghટલ iારા અાેફર કરવામાં અાવતા સમથMન જૂથમાં 7ેડાઅાે.

COVID-19 મહામારી દર<મયાન ગભા?વ@ા: સગભાMવfા દર(મયાન 
અને પછી તમને જPરી પુરવઠાે અન ેસંસાધનાે
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થમાZમીટર, પુ[ વયના લાેકાે અને 
બાળકાે માટે

[લડ \ેશર કફ, 7 ેતમે ઘરે અા તપાસાે 
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[લડ \ેશર કફ માટે બેટરીઅાે

https://covid19.nj.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-children.html
https://www.lamaze.org/Giving-Birth-with-Confidence/GBWC-Post/do-you-know-these-deadly-post-birth-warning-signs
https://nj.gov/health/fhs/maternalchild/mentalhealth/about-disorders/
https://psichapters.com/nj/
https://www.partnershipmch.org/programs/ppd/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-families/postpartum-wellness-initiative/pwi.html
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• કેવી રીતે તમારંુ nલડ Bેશર અથવા તાપમાન ઘરે તપાસવું તે 7ણાે.

• 27 અઠવાTડયા (oી7 RoમાDસક) થી શP થતા ગભMની લાતની ગણતરી ઘરે કેવી રીતે કરવી તે 7ણાે.

• કેવી રીતે તમારા બાળકના ડાયપર તપાસવું તે 
7ણાે તેને પૂરતુ ંદૂધ મળી રpું છે કે કેમ તે 
7ેવા માટે.

• Back to Sleep સુઝાવાનેી સમી^ા કરીને 
Dશશુઅાે માટે સલામત ઊઘંની પsRતઅાે 
અનુસરાે.

• 7ે તમને ઘરે Uતનપાન કરાવવામા ંમદદની 
જPર હાેય તાે નસM અથવા Uતનપાન 
સલાહકાર નાે સંપકM  કરાે. કેટલીક સેવાઅાે 
મફતમાં ઉપલt હાેઈ શકે છે.

• નવા માતા-(પતા અથવા Uતનપાન માટેના અાેનલાઈન સપાેટM  uુપમાં 7ેડાઅાે. તમને Bારંભ કરવામાં મદદ 
કરવા માટે અહZ કેટલાક સપાેટM  જૂથાે છે:ZipMilk, ઉdરી NJ મા, મ` NJ મા, અને દe^ણ NJ મા. 

• જa Tનયંoણ Rવકvાેનાે Rવચાર કરા.ે તમારી ગભાMવfાના છેwા ચાર અઠવાTડયા દર(મયાન, તમારા માટે 
શું યાે?ય છે તે Rવશે તમારા ડાૅLર અથવા નસM સાથે વાત કરાે.

• પુનઃBાyz, Uતનપાન અને Uતનમાં દુખાવાે, મદદ માટે Qારે કાૅલ કરવાે, જa Tનયંoણ અને વધુ જવેા 
Rવષયાે પર માTહતી માટે New Mom Health અને Sister Song નું અEવેષણ કરાે.

• રાેગ Tનયંoણ અને Tનવારણ કેEFાેઅને NJ 2-1-1 ના સંસાધનાે વડે રાેગચાળા iારા લાવવામા ંઅાવેલ 
તણાવ અને _ચk તાનું સંચાલન કરાે.

• New Jersey સંસાધન માગMદDશ| કા ફૂડ બ}ક fાનાે, કટાેકટી અાવાસ અને નાણાકીય મુ0કેલી સહાય 
અને વધુ Rવશેની માTહતી માટે વાંચાે.

અા Bકાશન કુલ $10,361,110.00. ના પુર~ારના ભાગ Pપે �ા� અને માનવ સેવા (Health and Human Services, HHS) યઅુસે 
Rવભાગ ના  અારાે?ય સંસાધનાે અને સેવા વહીવટ (Health Resources and Services Administration, HRSA) iારા સમVથ| ત છે. 
સમાRવ�ા ેલખેક(અાે)ના છે અન ેત ેજPરી નથી કે ત ેHRSA, HHS અથવા યઅુસે સરકારના સdાવાર મતંlાનેુ ંBRતTન�ધ�, ન તા ેસમથMન કરે.

7ે તમારી પાસે કાેઈ સારવાર Bદાતા નથી, તાે સમુદાય નેRવગેટસM અથવા સંપકM  ટ�ેસસM અહZ શાેધાે: https://211.unitedway.org/services/covid19. 
ભાષા અનુવાદ અને TTY સેવાઅાે અહZ શાેધાે: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/.

COVID-19 મહામારી દર<મયાન ગભા?વ@ા: સગભા?વ@ા દર<મયાન અને પછી તમને જ0રી પુરવઠા ેઅને સંસાધનાે

https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://countthekicks.org
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://safetosleep.nichd.nih.gov
https://www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms/
https://www.zipmilk.org
https://www.zipmilk.org
https://www.zipmilk.org
https://www.partnershipmch.org/programs/support-group/
https://cjfhc.org/upcoming-educational-programs-2/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-providers/postpartum-wellness-initiative-for-south-jersey-test.html
https://www.bedsider.org/es/birth-control?show_locale_confirmation=true
https://newmomhealth.com
https://www.sistersong.net/events
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.nj211.org/covid-19-and-mental-health
https://61e720d5-96ee-4948-97a7-064ba19e83f6.filesusr.com/ugd/8ca7d9_96e063ee6aa34ddea6b2569647db59dc.pdf
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
http://bit.ly/GovHRSA
http://bit.ly/GovNJDOH

