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તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમમા ં- તમારા ડોકટરો, દા્યણો, નસસો અને દા્યો સહિત - રોગચાળા દરમમ્યાન તમે અને તમારંુ 
બાળક સલામત રિો તેની ખાતરી કરવા માટે તેઓ તમારી સભંાળ આપવાની રીતમા ંફેરબદલ કરી શકે છે. અિીં કેટલીક 
વસ્ઓુ છે કે જેની અપેક્ા તમે સભંાળ પ્ાપત કરતી વખતે રાખી શકો છો. 

તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમ પાસેથી શુ ંઅપેક્ા રાખવી તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમ પાસેથી શુ ંઅપેક્ા રાખવી 

તમારા બાળકને જનમ આપતા પિલેા તમારા બાળકને જનમ આપતા પિલેા 

જ્યારે તમે પ્થમ વખત ગભ્ભવતી થશો ત્યારથી લઈને તમારા 
બાળક ના જનમ સધુી તમને તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમ તરફથી 
જનમ પવૂવેની સભંાળ મળશે. તમને અને બાળકને સવસથ રાખવા માટે 
તમારી ગભા્ભવસથાની શરૂઆતમા ંજ જનમ પવૂવેની સભંાળ શરૂ કરવી 
જરૂરી છે. દરેક મલુાકાતમા ંતમારા ડોકટર, દા્યણ, નસ્ભ અથવા દાઈ 
તમને અને બાળકને તપાસશે. જનમ પવૂવેની મલુાકાતો દરમ્યાન 
તમને પ્શ્ો પછૂવા અને તમને કેવુ ંલાગે છે તે મવશે વાત કરવાની 
સવલત પ્દાન કરે છે. 

તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમ સાથે આ મવશે વાત કરો: તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમ સાથે આ મવશે વાત કરો: 

•   જો તમને લાગે કે તમને પ્સમૂત પીડા થા્ય છે તો તમારે કોને ફોન કરવો. 
•   ્્યારે તમે બાળકને જનમ આપવા માટે િોસસપટલ અથવા પ્સમૂત કેનદ્ર પર પિોંચો ત્યારે શુ ંઅપેક્ા રાખવી. 
•   તમારા બાળકને દૂધ કેવી રીતે મપવડાવવુ(ંસતનપાન, કાઢેલ દૂધ, દાતાનુ ંદૂધ અથવા બનાવેલ દૂધ). 

જો તમે સગભા્ભ િોવ, ગભ્ભવતી થવાની ્યોજના બનાવી રહ્ા િોવ અથવા સતનપાન કરાવતા િોવ તો COVID-19  
રસીની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. તમારા માટે COVID-19 ની કઈ રસી ્યોગ્ય રિશે તે ચચા્ભ કરવા માટે તમારા  
ડોકટર, દા્યણ અથવા નસ્ભ સાથે વાત કરો. તમે સગભા્ભ અથવા સતનપાન કરાવતી વખતે COVID-19 રસી મેળવવા  
મવશે CDC ની વેબસાઇટ પર વધ ુજાણકારી મેળવી શકો છો. 

અપેક્ા રાખવા જેવી કેટલીક બાબતો: અપેક્ા રાખવા જેવી કેટલીક બાબતો: 

•   તમને COVID-19 થવાનુ ંજોખમ ઓછ ંરિ ેતે માટે તમે તમારા ડોકટર, દા્યણ, નસ્ભ અથવા દાઈની મલુાકાત 
તેમને વ્યસકતગત રૂપે મળવાને બદલે ટેલલિલેથ મારફતે કરી શકો છો. ટેલલિલેથ એટલે કે જ્યારે તમે તમારી 
આરોગ્ય સભંાળ ટીમ સાથે વાત કરવા માટે ફોન અથવા કમપ્ટુરનો ઉપ્યોગ કરો છો. 

•   તમારી મલુાકાત પિલેા ંતમન ેCOVID-19 ના લક્ણો મવશે પછૂવામા ંઆવી શકે છે અથવા જ્યારે તમે ઓહફસ 
પિોંચો ત્યારે તે લક્ણો માટે તપાસ કરી શકાઈ છે. 

•   તમારી મલુાકાત દરમમ્યાન તમારે અને તમારી સાથે મલુાકાત લેતા દરેકે માસક પિરેવાની જરૂર પડી શકે છે. 

 •    તમે તમારી મલુાકાતોમા ંઅન્ય લોકોને તમારી સાથે લાવી શકશો અથવા નિીં લાવી શકો. તમે પછૂો જો તમારી 
સિા્યક વ્યસકત અથવા પહરવારના અન્ય સભ્યો ફોન અથવા મવહડઓ દ્ારા મલુાકાતમા ંજોડાઈ શકે છે. 

•   તમારા સવાસ્થ્ય અને તમારા બાળકની તદુંરસતીની તપાસ કરવા માટે, તમારા રકત પરીક્ણ અને અલટ્ાસાઉનડ 
જેવા પરીક્ણો કરવામા ંઆવી શકે છે. 

•   તમારા બાળક માટે તમને તૈ્યાર કરવામા ંમદદ માટે મપ્નેટલ(જનમ પવૂવેના) વગસો વ્યસકતગત રૂપે ની બદલે  
વર્ુ્ભઅલ (ઓનલાઇન) િોઈ શકે છે.

COVID-19 મિામારી દરમમ્યાન ગભા્ભવસથા: મિામારી દરમમ્યાન ગભા્ભવસથા: 
તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમ પાસેથી શુ ંઅપેક્ા રાખવી

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html


COVID-19 મિામારી દરમમ્યાન ગભા્ભવસથા: તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમ પાસેથી શુ ંઅપેક્ા રાખવી મિામારી દરમમ્યાન ગભા્ભવસથા: તમારી આરોગ્ય સભંાળ ટીમ પાસેથી શુ ંઅપેક્ા રાખવી 
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પ્સમૂત પીડા અને તમારા બાળકના જનમ દરમમ્યાન પ્સમૂત પીડા અને તમારા બાળકના જનમ દરમમ્યાન 

અિીં અપેક્ા રાખવા જેવી કેટલીક બાબતો છે: અિીં અપેક્ા રાખવા જેવી કેટલીક બાબતો છે: 

•   તમારા બાળકને જનમ આપતા પિલેા િોસસપટલ અથવા પ્સમૂત કેનદ્રમા ંCOVID-19 માટે તમારી તપાસ કરવામા ં
આવી શકે છે. 

•   ન્ ુજસસી રાજ્યના આદેશ મજુબ, િોસસપટલમા ંતમારા પણૂ્ભ રોકાણ દરમમ્યાન તમારી સાથે એક સિા્યક વ્યસકત 
અને તમારા દાઈ રાખવાની છૂટ છે, પછી ભલે તમે COVID-19 થી સકં્રમમત િોવ. તમારી સિા્યક વ્યસકત અને 
તમારા દાઈ COVID-19 ન ધરાવતા િોવા જોઈએ અથવા COVID-19 ના લક્ણો ન િોવા જોઈએ. અન્ય 
મલુાકાતીઓને મજૂંરી છે કે નિીં તેના મવશે પછૂો. 

•   તમારા રોકાણ દરમમ્યાન તમારા સિા્યક વ્યસકતને COVID-19 ના લક્ણો માટે તપાસવામા ંઆવી શકે છે. 
•   તમે અને તમારી સિા્યક વ્યસકતને જ્યારે પણ તમે તમારો રૂમ છોડો અથવા જ્યારે સટાફ તમારા રૂમમા ંપ્વેશ કરે 

ત્યારે તમારે માસક પિરેવુ ંપડી શકે છે. 
•   તમારી મોટાભાગની અથવા બધી મલુાકાત માટે તમારે તમારા રૂમમા ંરિવેાની જરૂર પડી શકે છે. 

તમારા બાળકને જનમ આપ્યા પછી તમારા બાળકને જનમ આપ્યા પછી 

પ્સમૂત પછીની સભંાળ એ એવી સભંાળ છે જે તમને ડોકટર, દા્યણ અથવા નસ્ભ દ્ારા આપવામા ંઆવે છે. જ્યારે તમે સાજા 
થઈ રહ્ા િોવ, ત્યારે પણ તમે ઘણા બદલાવો અનભુવી શકો છો અને િજુ પણ તમારી સામે ગભંીર આરોગ્ય સમસ્યાઓનુ ં
જોખમ રિલે ુ ંછે, જેમ કે સતત રકતસ્ાવ અને ચેપ. તમને તદુંરસત રાખવા માટે પ્સમૂત પછીની સભંાળ મેળવવી જરૂરી છે, 
તમે જે પણ મવચારી રહ્ા િોવ તે મવશે પ્શ્ો પછૂો અને તમને કેવુ ંલાગે છે તે મવશે વાતચીત કરો. 

અિીં અપેક્ા રાખવા જેવી કેટલીક બાબતો છે: અિીં અપેક્ા રાખવા જેવી કેટલીક બાબતો છે: 
•   પ્સમૂત પછીની સભંાળ સામાન્ય રીતે બાળકના જનમ પછી છ થી આઠ અઠવાહડ્યા સધુી ચાલ ુરિ ેછે, જોકે તે 

સમ્યગાળો વધી પણ શકે છે. 
•   જો તમને COVID-19 ના લક્ણો િો્ય અથવા તમને કિવેામા ંઆવ્ુ ંિો્ય કે તમને COVID-19 છે, તો તમારંુ 

બાળક બીમાર ન પડે તે માટે જ્યારે તમે તમારા બાળકની નજીક િોવ ત્યારે તમારે માસક પિરેવાની જરૂર પડી શકે 
છે. તમે િજુ પણ તમારા બાળકને સતનપાન કરાવી શકો છો. 

•   બાળકને જનમ આપ્યા પછી અિીં કેટલાક મવષ્યો છે કે જેના પર તમારા ડોકટર, દા્યણ અથવા નસ્ભ તમારી સાથે 
વાત કરશે. વધ ુજાણવા માટે લલંક પર કકલક કરો: 

o તમારા બાળકને દૂધ આપવુ.ં 
o  તમારા બાળકને પરૂ્ ુ ંદૂધ મળી રહુ ંછે કે નિીં તે કેવી રીતે કિવે ુ ં(અંગે્જી અને સપેમનશ). 
o તમારા બાળકને ઊંઘતી વખતે સલામત રાખવા માટે તેમના સવુા માટેની સસથમતમા ંરાખવુ.ં 
o ્યોમન અથવા મસઝેહર્યન (સી-સેકશન) મારફતે જનમ થી થતી રૂઝ અને અન્ય સવાસ્થ્યમા ંથતી 
પનુઃપ્ાકપતની માહિતી. 
o તમારા અને તમારા બાળક માટે COVID-19 ના લચહ્ો અને લક્ણો. 
o બાળકને જનમ આપ્યા પછી તમે જે લક્ણો અનભુવી શકો છો જે ગભંીર સવાસ્થ્ય લચંતા િોઈ શકે છે  
(જેમ કે માથાનો દુખાવો જે આશાની થી દૂર નિીં જા્ય અથવા 100.4 હડગ્ી ફેરનિીટ કે તેથી વધ ુતાપમાન). 
જો તમને આમાનંા કોઈપણ લક્ણો િો્ય તો તરત જ તમારા ડોકટર, નસ્ભ અથવા દા્યણને કોલ કરો. 

આ પ્કાશનને ્.ુએસ. આરોગ્ય અને માનવ સેવા મવભાગ (Health and Human Services, HHS) ના આરોગ્ય સસંાધન અને સેવાઓ પ્બધંન 
(Health Resources and Services Administration (HRSA) દ્ારા સમથ્ભન આપવામા ંઆવ્ુ ંછે, જેના ભાગ રૂપે તેનો એવોડ્ભ 10,361,110.00 
ડોલર છે. આ મવષ્યવસ્ ુલેખક(કો) ની છે અને HRSA, HHS અથવા ્.ુએસ. સરકાર દ્ારા સત્ાવાર મતંવ્યો અથવા સમથ્ભન રજૂ કર્ ુ ંનથી. 

જો તમારી પાસે કોઈ સારવાર પ્દાતા નથી, તો સમદુા્ય નેમવગેટસ્ભ અથવા સપંક્ભ ટે્સસ્ભ અિીં શોધો: https://211.unitedway.org/services/covid19. 
ભાષા અનવુાદ અને TTY સેવાઓ અિીંથી મેળવો: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/  .  

https://www.njleg.state.nj.us/2020/Bills/A4000/3942_I1.HTM
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https://newmomhealth.com/
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