
COVID-19 મહામારી દરમમયાન ગરાભાવસ્ામહામારી દરમમયાન ગરાભાવસ્ા:
જનમ આપવા માટે સ્ળની પસદંગી 

1 

કઢાચ તમે મવચારતા હશો કે સરુક્ષિત રીતે તમે કઈ જગયા એ જનમ આપી શકો. તમને અને તમારા બાળકને સરુક્ષિત રાખવા માટે, 
હોસસપટલો સહહત જનમસ્ળોએ તમને સરંાળ આપવાની રીતમા ંઘણા ફેરફાર કયાભા છે. તમારે તમારી જરૂહરયાતો, આરોગય અને તમારી 
સગુમતા ના આધારે સ્ળ પસદં કરવામા ંઆરામદાયકતા લાગવી જોઈએ. 

તમે તમારા બાળકને કા ંજનમ આપવાનુ ંનક્ી કરો છો તે એક મહતવપણૂભા પસદંગી છે.તમે તમારા બાળકને કા ંજનમ આપવાનુ ંનક્ી કરો છો તે એક મહતવપણૂભા પસદંગી છે. તમારા માટે યોગય સ્ાન પસદં કરવામા ંતમારી 
સહાય માટે નીચેની માહહતીનો ઉપયોગ કરો. 

હુ ંકા ંજનમ આપી શકંુ? હુ ંકા ંજનમ આપી શકંુ? 

હોસસપટલમા ંહોસસપટલમા ં

જો તમારા ડૉકટર અ્વા દાયણ તમારી સરંાળ રાખી શકવામા ંસષિમ હોય અને તમે તબીબી સરંાળની વધી નજીક રહવેા માગંતા 
હોવ અ્વા એપીડ્રુલ(બાહ્ય) જેવી પીડા માટે વધ ુમદદ ઇચછતા હોવ તો તમે તમારા બાળકને હોસસપટલમા ંરાખવાનુ ંપસદં કરી 
શકો છો. જો તમને હાઈ બલડ પે્શર, તમારંુ બાળક પ્સમૂત સમયે અસામાનય સસ્મતમા ંહોય, અ્વા જો તમને મસઝેહરયન (સી-
સેકશન) મવરાગની જરૂર જેવી ચોક્સ બીમારીઓ માટે તબીબી સરંાળની જરૂર હોય તો તમારે હોસસપટલમા ંજનમ આપવો પડશે. 
ડોકટર અને દાયણ, અને જો તમારી પાસે એક દાઈ હોય તો તે હોસસપટલમા ંતમારી સરંાળ રાખશે. 

પ્સમૂત કેનદ્રમા ંપ્સમૂત કેનદ્રમા ં

પ્સમૂત કેનદ્રો ગરાભાવસ્ા, જનમ અને ગરાભાવસ્ા પછી સરંાળ આપે છે. તેમને હોસસપટલમા ંહોસસપટલ કરતા ંવધ ુઘર જેવુ ંલાગશે. જો 
તમારી પાસે કોઈ દાયણ અ્વા દાઈ હોય તો તે તમારી સરંાળ રાખશે. મોટારાગના સગરાભા લોકો કે જેઓ અહીં જનમ આપે છે તેઓ 
ગરાભાવસ્ામા ંઓછ ંજોખમ ધરાવે છે, મતલબ કે તમારી તબીબી પહરસસ્મતઓ એવી ન્ી કે જેની સરંાળ હોસસપટલમા ંલેવાની જરૂર 
પડશે. જો તમે તમારા બાળકને શ્ાસ લેવામા ંઅને તેના માટે મસાજ મેળવવા જેવી હળવી મદદ મેળવવા માગંતા હો, પરંત ુપ્ખર 
દવાઓ ન ઇચછતા હો તો તમે અહીં જનમ આપવાનુ ંપસદં કરી શકો છો. જો તમે નક્ી કરો કે તમને એપીડ્રુલ જેવી પીડા માટે 
દવા જોઈએ છે અ્વા જો જનમ દરમમયાન ગરંીર આરોગય સમસયા ્ાય છે, તો તમને હોસસપટલમા ંલઈ જવામા ંઆવશે. 

તમારા પોતાના ઘરમા ંતમારા પોતાના ઘરમા ં

તમે જયા ંરહો છો તે ઘરે જનમ ્ાય છે. તમે તમારા પોતાના ઘરમા ંબાળકને જનમ આપવામા ંવધ ુઆરામદાયકતા અનરુવી શકો 
છો. દાયણ, અને જો તમારી પાસે એક દાઈ હોય તો તે તમારી સરંાળ રાખશે. પ્સમૂત કેનદ્રની જેમ, જો તમે ઓછી જોખમવાળી 
ગરાભાવસ્ા ધરાવો છો અને તમારા બાળક માટે નહહવત મદદ મેળવવા માગંો છો પરંત ુખાસ તબીબ સહાય ન ઇચછતા હોવ તો તમે 
અહીં જનમ આપવાનુ ંપસદં કરી શકો છો. જો તમે નક્ી કરો કે તમને એપીડ્રુલ જેવી પીડા માટે દવા જોઈએ છે અ્વા જો જનમ 
દરમમયાન ગરંીર આરોગય સમસયા ્ાય છે, તો તમને હોસસપટલમા ંલઈ જવામા ંઆવશે. 

જનમ કા ંઆપવો તે મવશે મવચારતી વખતે મારે શુ ંજાણવુ ંજોઈએ? જનમ કા ંઆપવો તે મવશે મવચારતી વખતે મારે શુ ંજાણવુ ંજોઈએ? 

•   તમારા ડોકટર, દાયણ, નસભા અ્વા દાઈ અમકુ સ્ળોએ જ તમારી સરંાળ રાખી શકશે. તમે તમારા બાળકને કા ંજનમ આપવા તમે તમારા બાળકને કા ંજનમ આપવા 
માગંો છોમાગંો છો તે નક્ી કરવામા ંમદદ કરવા માટે તેઓ તમારી સરંાળ કા ંરાખી શકે તે મવશે તેમની સા્ે વાત કરો. મવશે તેમની સા્ે વાત કરો. 

•   તમારો સવાસ્થય વીમો ફકત તમારા બાળકને હોસસપટલમા ંજનમ આપવા માટે ચકૂવણી કરી શકે છે. તમે તમારા બાળકને કા ંતમે તમારા બાળકને કા ં
જનમ આપી શકો જનમ આપી શકો તે માટે તમારી પસદંગીઓ શુ ંછે તે જાણવા માટે તમારી વીમા કંપનીને કોલ કરો.  તમારી વીમા કંપનીને કોલ કરો. 

•   મોટારાગની હોસસપટલો અને પ્સમૂત કેનદ્રો વયસકતગત રીતે અ્વા વચ્ચુભાઅલ (ઓનલાઇન) ટરૂ પ્દાન કરે છે. તમે તમારા 
બાળકના જનમ માટે સયુોગય કયા સ્ળો હશે તેના મવશે મવચાર કરી રહ્યા છો તે સ્ળોની મલુાકાત લો. સયુોગય કયા સ્ળો હશે તેના મવશે મવચાર કરી રહ્યા છો તે સ્ળોની મલુાકાત લો. 

•   જો તમે ઘરે જનમ મવશે મવચારી રહ્યા હો, તો હડક્લવરી દરમમયાન તમે જે સરંાળ અને સહાય મેળવવા માગંો છો તેના મવશે સરંાળ અને સહાય મેળવવા માગંો છો તેના મવશે વાત 
કરવા માટે તમારી દાયણ અ્વા દાઈ નેતમારી દાયણ અ્વા દાઈ ને મળો. 

•   જો તમે તમારા બાળકને પ્સમૂત કેનદ્રમા ંઅ્વા ઘરે જનમ આપવાનુ ંનક્ી કરો છો, તો તમારે હોસસપટલમા ંલઈ જવાની જરૂર 
પડી શકે તેવી યોજના તૈયાર રાખો. અહીં કેટલીક વસતઓુ છે જે તમારી પાસે જો દાયણ અને દાઈ દાયણ અને દાઈ હોય તો તેની સા્ે વાત 
કરી રાખવાની જરૂર પડી શકે છે જેમકે: તમે કઈ હોસસપટલમા ંજશો, તમે તયા ંકેવી રીતે પહોંચશો કઈ હોસસપટલમા ંજશો, તમે તયા ંકેવી રીતે પહોંચશો, તયા ંપહોંચવામા ંકેટલો સમય 
લાગશે, અન ેતમારી સા્ે કોણ જઈ શકે છે. તમારી સા્ે કોણ જઈ શકે છે. 

આ પ્કાશનને ્ચ.ુએસ. આરોગય અને માનવ સેવા મવરાગ (Health and Human Services, HHS) ના આરોગય સસંાધન અને સેવાઓ પ્બધંન 
(Health Resources and Services Administration (HRSA) દ્ારા સમ્ભાન આપવામા ંઆવ્ચુ ંછે, જેના રાગ રૂપે તેનો એવોડભા 10,361,110.00 
ડોલર છે. આ મવષયવસત ુલેખક(કો) ની છે અને HRSA, HHS અ્વા ્ચ.ુએસ. સરકાર દ્ારા સત્ાવાર મતંવયો અ્વા સમ ભ્ાન રજૂ કરત ુ ંન્ી. 

જો તમારી પાસે કોઈ સારવાર પ્દાતા ન્ી, તો સમદુાય નેમવગેટસભા અ્વા સપંકભા ટે્સસભા અહીં શોધો: https://211.unitedway.org/services/covid19. 
રાષા અનવુાદ અને TTY સેવાઓ અહીં્ી મેળવો: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/  .  
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