
1

COVID-19 મહામારી દરમમયાન ગરારાવસાથા:
વારંવાર પૂછાતા પરરશરનો

તમન ેસગરારર હોવુ ંઅથવા બાળક થવાં વવશે પરરશરનો હોઈ શકે છે. મહામારી ના લીધ,ે તમન ેનવી વિંતા થઈ શકે 
છે. રોગિાળાએ નવી વિંતાઓ ઊરી કરી હશે. અહીં એવી માવહતી છે જે મદદરપૂ થઈ શકે છે.

પરરશરનોના જવાબમાં સહાય મેળવવા માટે તમારે તમારા ડોકર ટર, નસરર, દાયણ અથવા ડુલા સાથે પણ  
વનયવમત વાત કરવી જોઈએ. કૃપા કરીન ેનરયૂ જસીરરના COVID-19 માવહતી કેનરદરરનો સંપકરર કરો:  
https://covid19.nj.gov/  .

પરા:   શું મને COVID-19 અથવા COVID-19 સંબંમિત સમસાયાઓનું વિ ુજોખમ છે? 

જ:   હા, જર યારે ગરરરવતી હોવ તરયારે તમારા શરીરમા ંસામાનરય ફેરફારો થવાના કારણે તમન ે
બીમારીઓનુ ંજોખમ વધારે હોય છે. ઉપરાંત, જર યારે તમ ેગરરરવતી હો અને COVID-19 થાય 
તરયારે, તમન ેવધ ુગંરીર આરોગરય સમસરયાઓ જેવા કે, અકાળ પરરસૂવત અથવા શરવાસ લેવામા ં
તકલીફ થવાનું જોખમ વધારે છે.

પરા:   COVID-19 થી મારી જાતને બચાવવા માટે મારે શું કરવું જોઈએ? 

જ:    સલામત રહેવા માટે તમે ઘણી વસરતુઓ કરી શકો છો. રોગ વનયતંરરણ અન ેવનવારણ કેનરદરરો 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) એવા લોકો માટે રસીકરણની રલામણ 
કરે છે જેઓ ગરરરવતી હોય અથવા ગરરરવતી થવાનો પરરયાસ કરી રહરયા ંહોય. રોગ વનયતંરરણ અન ે
વનવારણ કેનરદરરો એ પણ રલામણ કરે છે કે જર યારે તમે અનરય લોકોની આસપાસ હો તરયારે માસરક 
પહેરો, વનયવમતપણ ેતમારા હાથ ધોવા, અનરય લોકોથી દૂર રહેવુ,ં ખાસ કરીન ેજો તેઓ બીમાર હોય 
અથવા બીમાર હોય તેવા કોઈની નજીક હોય, અન ેતમારી સાથ ેન રહેતા લોકોથી ઓછામા ંઓછા 
6 ફટૂનુ ંસામાવજક અંતર જાળવો છે.

જો તમન ેCOVID-19 નાં લકરષણો છે (જેમ કે તાવ, માથાનો દુખાવો, ગળામા ંદુખાવો, શરવાસ 
લેવામા ંતકલીફ, ગંધ અથવા સરવાદની ઊણપ), તમારે તરત જ તમારા ડોકર ટરને કૉલ કરવો 
જોઈએ. તમારા ડોકર ટર તમન ેત ેનકર કી કરવામા ંમદદ કરશ ેકે શું તમારે COVID-19 માટે 
િકાસણી કરવાની જરરૂ છે.

https://covid19.nj.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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પરા:   COVID-19 માટેના પરીકાષણ કરવા માટે હંુ કાયા ંજઈ શકંુ? 

જ:   પરીકરષણ સરથળ અને તેમનો કાયરર સમય, વન:શુલરક જાહેર પરીકરષણ માટે કરયા ંજવું, અને 
લકરષણ તપાસનાર સાધન વવષેની માવહતી જાણવા માટે નરયુ જસીરરની COVID-19 ઇનરફમેરરશન 
હબ (https://covid19.nj.gov/pages/testing) ની મુલાકાત લો. તમારી નજીકનું વન:શુલરક 
પરીકરષણ સરથળ શોધવા માટે તમ ે2-1-1 પર કોલ પણ કરી શકો છો.

પરા:   શું હંુ સાતનપાન કરાવુ?ં જો મને COVID-19 ના લકાષણો છે, અથવા તેનું સકારાતામક 
પરીકાષણ થયું છે, તો શું થાય?  

જ:   હા, તમ ેસરતનપાન કરાવી શકો છો રલ ેતમન ેCOVID-19 છે કે નહી.ં તમારા સરતનપાન 
કરાવવાથી બાળકન ેCOVID-19 પસાર થયા હોવાના કોઈ પુરાવા નથી. સરતનપાન એ બાળકો 
માટે પોષણનો શરરે ષરઠ સરરોત છે અને બંધન, તમારા બાળકન ેબીમારીઓ અને િેપથી બિાવવા, 
અને આજીવન આરોગરય અને વવકાસલકરષી લાર જેવા ઘણાં ફાયદા પરરદાન કરે છે. સરતનપાન 
સરતન અને અંડાશયના કેનરસરનું જોખમ ઘટાડે છે અને તણાવ અને અસરવસરથતા ઘટાડવામાં 
મદદ કરી શકે છે.

તમારા શરવાસના ટીપાં દરવારા તમારા બાળકન ેવાયરસ પહોંિવો શકરય છે. જો તમન ેછે અથવા 
લાગ ેછે કે તમન ેCOVID-19 છે, તો તમારા બાળક સાથે વાતિીત કરતા પહેલા ંઅથવા તમારા 
સરતન અથવા સરતન પંપને સરપશરર કરતા પહેલા તમારા હાથને સાબ ુઅને પાણીથી ધોઈ લો, 
જર યારે તમ ેતમારા બાળકથી 6 ફુટથી ઓછા અંતરે હોવ અને જર યારે સરતનપાન કરાવતી વખતે 
અથવા સરતનપાન કરાવતા હોવ તરયારે માસરક પહેરો, અને જો સરતનપાન કરાવતા હોવ તો 
સરતનના પંપને સાફ અને સરવિરછ કરો. 
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પરા:   મારી સગરારાવસાથા, પરાસવ અન ેપરાસૂમત દરમમયાન અને મારી જનામ યોજનાની 
સારવારની મહામારી દરમાયાન કેવી રીત ેકાળજી લેવામાં આવશે? 

જ:   મહામારી દરવમયાન તમે અન ેતમારું  બાળક સરુવકરષત રહો તેની ખાતરી કરવા માટે ડોકરટરની 
ઓવફસો, હોવસરપટલો અન ેજનરમ સરથળોમા ંઅમુક ફેરફારો કયારર છે. કેટલાક ઉદાહરણોમા ંશામેલ છે:

 •   જર યારે તમ ેગરરરવતી હોવ તરયારે, તમારી કેટલીક વનયવમત મુલાકાતો માટે, તમ ેતમારા 
ડોકર ટર, નસરર, વમડવાઇફ અથવા ડૌલાને વરયવકર તગત રપૂે જોવાને બદલ ેટેવલહેલરથ સાથે મળી 
શકો છો.

 •   તમારી વનમણૂક પહેલા ંઅથવા તમ ેઆવો તરયારે તમન ેCOVID-19 લકરષણો માટે તપાસવામાં 
આવશે.

 •   તમારે માસરક પહેરવું જરરૂી છે અને આ સરથાનો પર તમારી સાથે સંપકરરમાં આવતા દરેકે 
માસરક પહેરવું જરરૂી છે. આ તમાર ૂઅને તેમન ુબંનેનું રકરષણ કરે છે.

 •   તમ ેતમારી મુલાકાતો માટે અનરય લોકોને તમારી સાથે લાવી શકશો નહી.ં જર યારે તમ ેતમારા 
બાળકન ેજનરમ આપો છો, તરયારે તમન ેતમારી સહાયક વરયવકર ત અને ડૌલા વસવાય અનરય 
લોકોની મુલાકાત લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહી.ં

 •   પરરસવ પહેલાનાં વગોરર વરયવકર તગત રપૂને બદલ ેઓનલાઇન ઓફર કરી શકાય છે.

 •   તમારા બાળકના જનરમ લેતા પહેલા તમારી હોવસરપટલ અથવા તમાર ૂબાળક જે સરથળે જનરમ 
લઈ રહરયુ ંછે, ત ેસરથળની પરરવકરરયાના આધારે COVID-19 માટે તમારા પરીકરષણ થઈ શકે 
છે.

પરા:   મહામારી દરમમયાન હોમસાપટલ અથવા અનાય જનામ સાથળમાં જનામ આપવો સલામત છે? 

જ:   હા. હોવસરપટલો અને જનરમ સરથળો COVID-19 ના ફેલાવાને રોકવા અને મહામારી દરવમયાન 
તમન ેસુરવકરષત રાખવા માટે કામ કરી રહી છે. તમારે કોઈ ફેરફાર કયારર પહેલા તમારા ડોકર ટર, 
નસરર, વમડવાઇફ અથવા ડૌલા સાથે વડવલવરી માટેની તમારી યોજનાઓની િિારર કરવી જોઈએ.
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પરા:   જાયારે હંુ પરાસૂમત કરંુ છંુ અથવા જાયારે હંુ મારા બાળક સાથે હોમસાપટલમાં હોઉં તાયારે 
કેટલા લોકો મારી સાથે હોઈ શકે? 

જ:   રાજર યના કાયદા માટે હોવસરપટલોએ તમન ેપરરસવ, પરરસૂવત અને તમારા પરરસૂવત પછીના સંપૂણરર 
હોવસરપટલ રોકાણ દરવમયાન ઓછામાં ઓછો એક સહાયક વરયવકર ત તમારી સાથે રહેવાં દેવાની 
આવશરયકતા છે. આ કાયદો તમામ સગરારર માટે છે, પછી રલ ેતેમન ેCOVID-19 હોય કે ન હોય. 
સહાયક વરયવકર ત ઉપરાંત, પરરસવ, પરરસૂવત અને તમારા પરરસૂવત પછીના સંપૂણરર હોવસરપટલમાં 
રોકાણ દરવમયાન ડુલા તમારી સાથે હોઈ શકે છે. તમારી સહાયક વરયવકર ત અને ડુલા ને 
COVID-19 ની શંકા અંતગરરત હોઇ તેવી અથવા જેન ેહોય તેવી વરયવકર ત હોઈ શકે નહી.ં તમારા 
પહેલા સહાયક વરયવકર તન ેCOVID-19 મળે તો તમારે અનરય સહાયક વરયવકર ત તમારી સાથે રહે ત ે
માટે તમારે વહેલી તકે યોજના બનાવવી જોઈએ.

વધારાના મુલાકાતીઓન ેમંજૂરી ન હોઇ શકે. પરરસૂવત પહેલા ંતમારે મુલાકાતના ંવનયમો જરરૂ 
તપાસવા જોઇયે.

પરા:   જો હંુ ગરરાવતી થવાનું મવચારી રહી છંુ અથવા જો હંુ પહેલેથી સગરારા છંુ તો શું 
COVID-19 રસી મેળવવી સુરમકાષત છે? 

જ:   આ રોગ વનયંતરરણ અને વનવારણ કેનરદરરો િેતવણી આપે છે કે સગરારર સરતરરીઓ વબન-સગરારર 
સરતરરીઓની તુલનામા ંCOVID-19 થી ગંરીર બીમાર થવાની સંરાવના વધારે ધરાવે છે. જો 
તમ ેગરરરવતી હો, તો પણ તમ ેCOVID-19 રસી મેળવી શકો છો. સગરારરવસરથા દરવમયાન 
COVID-19 ની રસી લેવી તમન ેCOVID-19 થી ગંરીર બીમારીથી બિાવી શકે છે. રસી વવશે 
વધ ુજાણવા માટે તમારા ડોકર ટર અથવા નસરર સાથે વાત કરવી મહતરવપૂણરર છે. સાથે, તમ ેત ે
તમારા માટે યોગરય છે કે નહી ંત ેનકર કી કરી શકો છો.

આ પરરકાશનને યુ.એસ. આરોગરય અને માનવ સેવા વવરાગ (Health and Human Services, HHS) ના આરોગરય સંસાધન અને સેવાઓ 
પરરબંધન (Health Resources and Services Administration (HRSA)  દરવારા સમથરરન આપવામાં આવરયું છે, જેના રાગ રપૂે તેનો એવોડરર 
10,361,110.00 ડોલર છે. આ વવષયવસરતુ લેખક(કો) ની છે અને HRSA, HHS અથવા યુ.એસ. સરકાર દરવારા સતરતાવાર મંતવરયો અથવા 
સમથરરન રજૂ કરતુ ંનથી.

જો તમારી પાસે કોઈ સારવાર પરરદાતા નથી, તો સમુદાય નેવવગેટસરર અથવા સંપકરર ટરરે સસરર અહી ંશોધો: https://211.unitedway.org/services/covid19 . 
રાષા અનુવાદ અને TTY સેવાઓ અહી ંશોધો: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/  . 
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