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Sandwell and West Birmingham
NHS Trust

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID 19) ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਮਦੰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ App Store/Google Play 
ਤੋਂ ਉਿਲਬਧ ਿੈਟਰਮਨਟੀ ਨੋਟਸ (Maternity Notes) ਐਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ (ਤੁਸੀਂ 
ਐਿ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਮਦੱਤ ੇQR ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ) ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ 
https://www.pregnotes.net/ 'ਤੇ ਿੈਟਰਮਨਟੀ ਨੋਟਸ ਿੋਰਟਲ ਮਵੱਿ 
ਸਾਈਨ-ਅੱਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਣੇਿਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਕਾਿੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ (ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਹਸਿਤਾਲ ਮਵੱਿ ਜਾਣਾ ਿੈਂਦਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਉਿਯੋਗੀ) ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਜਨਿ ਅਤੇ ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿੁੱਮਦਆਂ 
ਅਤੇ ਿ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿ੍ਰਮਸੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤਕ ਿਹੁੰ ਿ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਸ਼ ਸੂਿਨਾਵਾਂ ਿਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਮਹਲਾਂ ਹੀ 
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਿੈਣ 'ਤੇ ਿਹੱਤਵਿੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਭੇਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਹੁੰ ਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਵੇਰਮਵਆਂ ਦੇ ਨਾਲ swbh.maternitynotes@nhs.net 
'ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ।
 

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਲਾਹ ਲਈ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ  
https://www.gov.uk/coronavirus 'ਤੇ ਜਾਓ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਿ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇ
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/
guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-
and-pregnancy/ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਮਨਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਿ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਕਉਂਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਨਮਵਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।



ਅਸੀਂ ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਾਹੰੁਦ ੇਹਾਂ ਮਕ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਹਾਂਿਾਰੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਤਸੁੀਂ ਅਤੇ 
ਤਹੁਾਡਾ ਬੱਿਾ ਠੀਕ ਹ ੋਅਤ ੇਅਸੀਂ ਸਰੁੱਮਿਅਤ ਅਤ ੇਮਨੱਜੀ ਜਣਿੇਾ ਦਿੇਭਾਲ ਿਹੁੱਈਆ ਕਰਨ 
ਲਈ ਵਿਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਹ ਿਹੱਤਵਿਰੂਨ ਹੈ ਮਕ ਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ 
ਮਜਸਦੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਤਹੁਾਡੀ ਜਣਿੇਾ ਦਿੇਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੂਮਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਮਵੱਿ ਿਦਦ ਲਈ ਲੋੜ ਹ।ੈ

ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਬਿਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਫਫੇਮੜਆ ਂਅਤ ੇਸਾਹ ਿਾਰਗਾਂ ਨੰੂ 
ਿ੍ਰਭਾਮਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੰਘ ਅਤ ੇਮਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਤ ੇਦਮੂਸ਼ਤ ਹ ੋਿੁੱਕੀਆ ਂਸਤਹਾਂ ਨੰੂ 
ਿਹੂਣ ਅਤ ੇਮਫਰ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਿੂੰ ਹ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਅੱਿਾਂ 'ਤ ੇਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਫਲੈਦੀ ਹੈ - ਇਸ 
ਲਈ ਇਹ ਮਸਫ਼ਾਮਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕ ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਮਨਯਮਿਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇ20 ਸਮਕੰਟ ਲਈ 
ਧੋਵ,ੋ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਿੰਘਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਟਸ਼ੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਸੁੱਟ ਕ ੇਆਿਣ ੇਹੱਥ 
ਧੋ ਲਵ)ੋ ਅਤ ੇਆਿਣ ੇਮਿਹਰੇ ਨੰੂ ਿਹੂਣ ਤੋਂ ਬਿ।ੋ

ਸਿਾਜਕ ਦੂਰੀ
ਇਹ ਵੀ ਮਸਫ਼ਾਮਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ ਕਰੋ - ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਸਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਮਵੱਿ ਰਮਹਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਮਰਵਾਰ ਮਵੱਿ ਰਮਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸਰਫ ਹੇਠ ਮਲਿੇ ਕੰਿਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ:
	 •	 ਿੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਿਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈ,  
  ਮਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਵਾਰ
	 •	 ਮਦਨ ਮਵੱਿ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਿ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਰਵਾਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
	 •	 ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ - ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਿ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟਾਂ ਜਾਂ  
  ਿੈਟਰਮਨਟੀ ਟ੍ਰਾਇਏਜ, ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੂਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ
	 •	 ਕੰਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਿਰ ਮਸਰਫ ਉੱਥੇ ਮਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਿ ਨਹੀਂ  
  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
	 •	 ਹਰ ਸਿੇਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਿੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਿਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।

ਲੱਿਣ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਮਵੱਿੋਂ ਕੋਈ ਲੱਿਣ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ:
	 •	 ਉੱਿ ਬੁਖ਼ਾਰ (ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਿਾਤੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠ ਨੰੂ ਿੂਹਣ 'ਤੇ ਗਰਿ ਿਮਹਸੂਸ  
  ਕਰਦੇ ਹੋ)
	 •	 ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਨਰੰਤਰ ਿੰਘ - ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੇਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਆਦਾ ਿੰਘਣਾ  
  ਜਾਂ 24 ਘੰਮਟਆਂ ਮਵੱਿ ਿੰਘ ਦੇ ਮਤੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੌਰ।
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ਘਰ ਮਵੱਿ ਿੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਉਹ ਕਝੁ ਸੀਮਿਤ ਘਰੇਲ ੂਿਲੁਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਿਲੁਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦ ੇਸਿੇਂ ਉਹ 
ਸਰੁੱਮਿਆ ਉਿਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗ।ੇ ਜੇ ਦਾਈ ਤਹੁਾਡ ੇਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਰਿਾ 
ਕਰਕ ੇਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਮਕ ਉਹ ਤਹੁਾਨੰੂ ਅਤ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਤਹੁਾਡ ੇਘਰ ਦ ੇਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਵੱਿਰੇ ਕਿਰੇ ਮਵੱਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਉਹ ਸਭ ਕਝੁ ਹੈ ਮਜਸਦੀ ਤਹੁਾਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ, 
ਇਸ ਮਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਕਈੋ ਵੀ ਮਟੱਿਣੀਆ ਂਜੋ ਤਹੁਾਡ ੇਕਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਬੱਿ ੇਦੀ ਲਾਲ 
ਮਕਤਾਬ ਅਤ ੇਨੈਿੀ ਬਦਲਣ ਦ ੇਉਿਕਰਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਹੁਾਡ ੇਦਵੋਾਂ ਦ ੇਕਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ

ਜੇ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਿ ੇਨੰੂ ਨਵਜਨਿ ੇਯਮੂਨਟ ਮਵੱਿ ਦਾਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਾਤਾ/
ਮਿਤਾ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਮਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਤਹੁਾਡ ੇਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਮਗਣਤੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਿਾਣਾ ਆਮਦ ਮਲਆਉਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ 
(ਲੋੜ ਿਣੈ 'ਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਇਸ ਨੰੂ ਤਹੁਾਡ ੇਲਈ ਗਰਿ ਕਰ ਦਵੇਗੇਾ)। ਮਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇਯਮੂਨਟ ਮਵੱਿ 
ਦਾਿਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਮਨਕਲਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਆਿਣ ੇਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। ਅਸੀਂ vCreate ਨਾਿਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਸਟਿ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਕ ਇੱਕ NHS 

ਭਰਸੋਯੇਗੋ ਸਰੁੱਮਿਅਤ ਵੀਡੀਓ ਸਨੇੁਹਾ ਸਵੇਾ ਹ ੈਮਜਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆ ਂਦਰੌਾਨ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ 
ਯਮੂਨਟ ਮਵੱਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਨਰਮਸੰਗ ਟੀਿ ਤਹੁਾਨੰੂ ਤਹੁਾਡ ੇਬੱਿ ੇਦ ੇਿਟੋ ੇਵੀਡੀਓ ਅਤੇ 
ਫਟੋਆੋ ਂਭਜੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

SWBH ਿੈਟਰਮਨਟੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਈਨ:
07811715002

ਟ੍ਰਾਇਏਜ: 
0121 507 4181

ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਮਿਡਵਾਈਵਜ਼ ਆਮਫਸ: 
0121 507 3744

swbh.maternitycovid@nhs.net

ਉਹ ਬੱਿੇ ਮਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਨਵਜਨਿੇ ਬੱਮਿਆਂ ਦੇ ਯੂਮਨਟ ਮਵੱਿ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਿਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਆਿ ਜਾਣਕਾਰੀ



ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਿਣ ਹਲਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ NHS 111 
ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ https://111.nhs.uk/ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 111 'ਤੇ ਕਾਲ ਮਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ 
ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਿਹੁੰ ਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਲੱਿਣ (ਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਕਈ ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਤਕ ਰਮਹ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਸੱਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ 
ਮਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਮਹੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਮਵੱਿ ਿੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਮਕਰਿਾ ਕਰਕ ੇ111 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੂਹ ਮਵੱਿ ਮਕਉਂ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਕਿਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੂਹ ਮਵੱਿ ਿਾ ਮਦੱਤਾ ਹੈ - ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਿੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਆਿ 
ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ 
ਮਜਹੀ ਸੰਮਿਆ ਮਵੱਿ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ 
'ਤੇ ਿ੍ਰਮਤਮਕਮਰਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਿੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕ 
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਮਵੱਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਗਣਤੀ ਮਵੱਿ 
ਮਸਰਫ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜ਼ਕੁਾਿ/ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਿਣ ਹੋਣਗੇ।

ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿਣਾ - ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸੇ ਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦੇ 
ਨਾਲ ਰਮਹੰਦੇ ਹੋ ਮਜਸਨੰੂ ਲੱਿਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ 
- ਉਿਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਵਅਕਤੀ ਹੋ ਮਜਸ ਨੰੂ ਲੱਿਣ ਹਨ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਮਦਨ ਲਈ ਘਰ ਰਮਹਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ ੇ7 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੋਈ ਲੱਿਣ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਮਹ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਹੈ ਿਰ ਉੱਿਰ ਮਦੱਤੇ ਸਿਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ ਲੱਿਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 14 ਮਦਨਾਂ 
ਲਈ ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿਣਾ ਿੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਿ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ 
ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਹਰ ਸਮਥਤੀ ਦਾ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮਕ ਕੀ 
ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਨੰੂ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋਿਿ ਦੇ ਿੁਲਾਂਕਣਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਸਿੇਤ, 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿ੍ਰਕੋਿ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
https://maternityaction.org.uk/covidmaternityfaqs/ 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਨਵਜਨਿੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਜਾਂਿ
ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਿ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਿਬਮਲਕ ਹੈਲਥ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਮਵੱਿ 
ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਿੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਨਿੇ ਬੱਮਿਆਂ ਦੇ 
ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵਜਨਿੇ ਸਕ੍ਰੀਮਨੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਿ
ਅਸੀਂ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਕ ਹਸਿਤਾਲ ਮਵੱਿ ਰਮਹੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬੱਿੇ ਦੀ 
ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਜਾਂਿ ਲਈ 
Aston Villa Football Ground ਮਵੱਿ ਮਲਜਾਉਣ ਲਈ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੱਿੇ ਦੇ ਜਨਿ ਨੰੂ ਰਮਜਸਟਰ ਕਰਨਾ
ਰਮਜਸਟਰੀ ਦਫਤਰ ਇਸ ਸਿੇਂ ਜਨਿ ਰਮਜਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਿ 
ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਾਈਲਡ ਬੈਮਨਮਫਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰੈਮਡਟ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਈਿਾਰੇ ਮਵੱਿ ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹਿੋ-ਸਾਹਿਣੇ ਦੀਆਂ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਵੱਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿਮਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ 
ਦੇ ਲੱਿਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਮਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਹਾਲਾਂਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੰੂ ਬਣਾਈ 
ਰੱਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ।

ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਲੀਮਨਕ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ
ਭਾਈਿਾਰਕ ਦਾਈਆਂ ਕੁਝ ਭਾਈਿਾਰਕ ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੱਿ-ਵੱਿ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਲੀਮਨਕ ਮਵੱਿ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ 
ਿੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਬੱਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿੌਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ 
ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਕਤਾਬ ਨੰੂ ਮਲਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।



ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮਕ ਅਸੀਂ ਸਮਥਤੀ ਦਾ ਮਨਰੰਤਰ ਿੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਿਰਿੇ ਮਵੱਿ ਮਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਮਿਅਤ-ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਿ ਮਵੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਔਬਸਟੈਟ੍ਰੀਮਸ਼ਅਨਜ਼ ਐਡਂ ਗਾਇਮਨਕੋਲੋਮਜਸਟਸ/ਰੌਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ 
ਮਿਡਵਾਈਵਜ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਿਮਹਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਿੋਗੇ ਮਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਿਰਸਨਲ ਿ੍ਰੋਟੈਕਮਟਵ ਉਿਕਰਣ (PPE) ਿਮਹਨੇ ਹੋਏ ਹਨ 
- ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਮਿਆ ਮਵੱਿ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਮਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹਿੋ-ਸਾਹਿਣੇ ਦੀ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਮਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਮਲੰਗ 
ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਦਓ ਜਾਂ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਮਿੰਤਾ ਹੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਿੇਡੂ ਮਵੱਿ ਦਰਦ, ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿੂਨ ਵਗਣਾ, ਤਾਂ 
ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਿਣੇ ਜੀਿੀ ਜਾਂ ਦਾਈ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਜਨਿ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ: ਭਾਈਿਾਰਕ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹਿੋ-ਸਾਹਿਣੇ ਦੀ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਵੱਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿਮਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਲੱਿਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਮਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਉਮਨਟੀ ਦਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟਾਂ ਆਹਿੋ-ਸਾਹਿਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 
ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਮਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ 
ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਈ ਇਹ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਹਿੋ-ਸਾਹਿਣੇ ਿੁਲਾਕਾਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। 
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ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਿ੍ਰਸਾਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਨਿ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਮਵੱਿ ਿੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਮਗਆ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ 
ਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ 
ਵਾਰਡਾਂ ਮਵੱਿ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਿਰਕ ਮਵੱਿ ਰਮਹਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 
ਉਿਲਬਧ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਜਨਿ ਦੇ ਮਦੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਰਡ ਮਵੱਿ 
ਮਲਜਾਉਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਜਾਣਾ ਿਵੇਗਾ।

ਬੱਿੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਮਹਣਾ ਅਤੇ ਿਿੜੀ ਨਾਲ ਿਿੜੀ ਦਾ ਸੰਿਰਕ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ 
ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਿੇ ਨਾਲ ਿਿੜੀ-ਨਾਲ-ਿਿੜੀ ਦਾ ਸੰਿਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਇੱਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਬੱਿੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 
ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਨਵਜਨਿੇ ਬੱਮਿਆਂ ਦੇ ਯੂਮਨਟ ਮਵੱਿ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ 
ਹੋਵੇ।

ਦੁੱਧ ਿੁੰ ਘਾਉਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਿਾਮਜ਼ਮਟਵ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਿਣਾ ਦੁੱਧ ਿੁੰ ਘਾਉਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਿਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਦੁੱਧ ਿੁੰ ਘਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਿਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ 
ਮਵਿਕਾਰ ਨੇੜਲਾ ਸੰਿਰਕ ਹੈ ਮਕਉਂਮਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿੰਘਦੇ ਜਾਂ ਮਿੱਕ ਿਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮਵੱਿ 
ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੂਮਸ਼ਤ ਬੂੰ ਦਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਬੱਿੇ ਨੰੂ (ਿਾਤੀ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਨਾਲ) ਦੁੱਧ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਿੇਂ, ਬੱਿੇ, ਿਾਤੀ ਦੇ ਿੰਿ ਜਾਂ 
ਬੋਤਲਾਂ ਨੰੂ ਿੂਹਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਜਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੰੂ ਕੀਟਾਣੂ-ਿੁਕਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ 
ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਿਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਿ੍ਰਕੋਿ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਇਨਿੇਸ਼ੈਂਟ ਵਾਰਡ

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਿਾ



ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋਿਿ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਲੀਮਨਕਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਹਸਿਤਾਲਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 
'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਮਵੱਿ Modality St. James GP Centre ਮਵਿੇ, ਜਾਂ 
Aston Villa ਜਾਂ West Bromwich Albion Football Grounds ਮਵਿੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਕਹਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਿੱਧਰ ਿਤਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਮਵੱਿ ਸਾਡੀ 
ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਨਿ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ: ਹਸਿਤਾਲ ਮਵੱਿ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹਿੋ-ਸਾਹਿਣੇ ਦੀ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 
ਮਵੱਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਿਮਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 
ਲੱਿਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਮਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਿੋ ਮਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਿਤਾਲ ਮਵੱਿ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਮਗਣਤੀ ਨੰੂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 
ਬੁਮਕੰਗ ਿੂਨ ਦੇ ਨਿੂਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਮਟੰਗ ਸਕੈਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਦਾਈਆਂ ਮਵੱਿੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟਾਂ Visionable ਨਾਿਕ 
ਇੱਕ ਸੁਰੱਮਿਅਤ ਵੀਡੀਓ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰਾ ਮਸਸਟਿ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੌਗ 
ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਈਿੇਲ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ 
ਸੁਨੇਹੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਵਲੱਿਣ URL (ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮਲੰਕ) ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਮਨੰਗ ਟੈਸਟ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ - ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਹ 
ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਿਹੁੰ ਿਦੇ ਹੋ ਿਰ ਉਡੀਕ ਦੇ ਸਿੇਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਓ। ਬਦਮਕਸਿਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ 
ਮਵਕਾਸ ਦੇ ਸਕੈਨ ਹੁਣ 35 ਹਫ਼ਮਤਆਂ ਮਵੱਿ ਹੋਣਗੇ।

ਜਨਿ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਮਦਨ ਦੇ ਿੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਯੂਮਨਟ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਵੱਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਮਕਸੇ 
ਿਮਰਵਾਰਕ ਿੈਂਬਰ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 
ਤੁਸੀਂ ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਿਾਇੰਟਿੈਂਟ ਮਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਮਕਰਿਾ 
ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ।
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ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਮਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਥਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 
ਸਿੀਮਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਸੀਂ ਿ੍ਰਸੂਤ ਮਵੱਿ ਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟ੍ਰਾਇਏਜ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਿ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਿੁਲਾਂਕਣ ਮਵੱਿ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਵੱਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਫ਼ਾਮਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱਿੇ ਨੰੂ ਹਸਿਤਾਲ ਮਵੱਿ ਜਨਿ ਮਦਓ 
ਮਕਉਂਮਕ ਿੌਜੂਦਾ ਿਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਜਨਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਦੇ ਮਦਲ 
ਦੀ ਮਧਆਨ ਨਾਲ ਮਨਰੰਤਰ ਮਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ ੈ(CTG ਿਸ਼ੀਨ)। ਇਹ ਵੀ 
ਮਸਫ਼ਾਮਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣੀ ਮਵੱਿ ਜਨਿ ਮਦਓ ਮਕਉਂਮਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ 
ਦੇ ਬੱਿੇ ਮਵੱਿ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਮਜਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਮਦੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ 
ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ 
ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਿ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਿੋਣਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜੰਨਾ ਸੰਭਵ 
ਹੋ ਸਕੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਿਾਲਣ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 
ਸੁਝਾਅ ਮਦੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਐਿੀਮਡਰਿਲ ਜਾਂ ਸਿਾਈਨਲ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਐਟਂੋਨੌਕਸ (ਗੈਸ ਅਤੇ 
ਹਵਾ) ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬੱਿਾ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਵੱਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਆਿ ਨੰੂ 
ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ



ਇਹ ਿਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਿੰਤਾਵਾਂ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਭਰੂਣ 
ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਿ੍ਰਸੂਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ, ਿੈਟਰਮਨਟੀ ਟ੍ਰਾਇਏਜ ਨਾਲ 
ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿੋ। ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਰਵਾਰ ਦੀ ਰੱਮਿਆ ਕਰਨ 
ਮਵੱਿ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਿੈਟਰਮਨਟੀ ਯੂਮਨਟ ਨੰੂ COVID-19 ਅਤੇ ਗੈਰ-COVID-19 
ਿੇਤਰਾਂ ਮਵੱਿ ਵੰਮਡਆ ਮਗਆ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਮਲਮਿਆਂ ਮਵੱਿੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰੋ:
	 •	 ਿ੍ਰਸੂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
	 •	 ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣੀ ਦੀ ਮਝੱਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ
	 •	 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਮਵੱਿ ਿੇਟ ਦਰਦ
	 •	 ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਮਵੱਿ ਿੂਨ ਮਨਕਲਣਾ
	 •	 ਭਰੂਣ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ
	 •	 ਮਸਰਦਰਦ
	 •	 ਬੀਿਾਰ ਿਮਹਸੂਸ ਕਰਨਾ
	 •	 ਜਨਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਿੰਤਾਵਾਂ

ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਮਹਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਿਣਾਂ ਅਤੇ 
ਘਰੇਲੂ ਿੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਿ੍ਰਸ਼ਨ ਿੁੱਿੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। 
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਿਿ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਮਵੱਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਏਜ ਮਵੱਿ ਹੋਣ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਸਕ ਿਮਹਨਣ ਲਈ ਮਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਕਸੇ 
ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰਮਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿ੍ਰਸੂਤ ਿੀੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਮਡਲੀਵਰੀ ਸਵੀਟ ਮਵੱਿ ਭੇਮਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ 
ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋ ਸਕਣ।
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ਜਾਣ-ਿਿਾਣ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿ੍ਰਸੂਤ ਿੀੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਮਹ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿ੍ਰਸੂਤ ਿੀੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਮਡਲੀਵਰੀ ਸਵੀਟ ਮਵੱਿ ਮਲਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਿੌਜੁਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤਹੁਾਨੰੂ ਿ੍ਰਸਤੂ ਿੀੜਾਂ ਸ਼ਰੂੁ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਿਸ਼ੁਟੀ 
ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸਦ ੇਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਦ ੇਮਕਸ ੇਿੈਂਬਰ ਨੰੂ ਲੱਿਣ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇਤਸੁੀਂ ਆਿਣ ੇਆਿ ਨੰੂ 
ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤਹੁਾਡੀਆ ਂਿ੍ਰਸਤੂ ਿੀੜਾਂ ਸ਼ਰੂੁ ਕਰਨ ਮਵੱਿ ਦਰੇੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ 
ਿਰ ਇਸ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਮਧਆਨ ਨਾਲ ਮਵਿਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ 'ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।

ਜਨਿ ਸਥਾਨ
ਘੱਟ ਜੋਿਿ ਵਾਲੇ ਜਨਿਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ Serenity Birth Unit (ਸਰੇਮਨਟੀ ਬਰਥ ਯੂਮਨਟ) 
ਦੁਬਾਰਾ ਿੋਲ੍ਹ ਮਦੱਤਾ ਮਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਿਾਣੀ ਮਵੱਿ ਜਨਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰੂ 
ਸਿੀਮਿਆ ਅਧੀਨ ਰੱਮਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਮਵੱਿ ਜਨਿ ਦੇਣ 
ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਮਵੱਿ ਜਨਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਮਕਉਂਮਕ ਸਾਡੀ ਮਵਲੋ (Willow) ਟੀਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਮਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਿੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੇ, ਇਸਦੇ ਲੱਿਣ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਿੁਦ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਨਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ
ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਿ੍ਰਸਤੂ ਿੀੜਾ ਮਵੱਿ ਹੁੰ ਦ ੇਹ ੋਤਾਂ ਇੱਕ ਮਬਨਾਂ ਲੱਿਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜਨਿ ਦਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਤਹੁਾਡੇ 
ਨਾਲ ਿਜੂੌਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਿਦੁ ਨੰੂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ) - ਤਸੁੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 
ਬਾਰੇ ਸਿੋਣਾ ਿਾਹਗੋ ੇਮਕ ਤਹੁਾਡੀ ਦਜੂੀ ਿਣੋ ਕਣੌ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ੋਜਨਿ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ 
ਨੰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ - ਜਨਿ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। ਜੇ ਤਹੁਾਡੇ 
ਹੋਰ ਬੱਿੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਮਡਲੀਵਰੀ ਸਵੀਟ ਮਵੱਿ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ - ਜੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਮਵੱਿ ਕਈੋ ਉਿਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਿਮਰਵਾਰ ਦ ੇਮਕਸ ੇਹੋਰ 
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਿੈਂਬਰ ਜਾਂ ਦਸੋਤ ਦਆੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮਗਆ ਹ ੈ- ਿਰ ਮਕਰਿਾ ਕਰਕੇ 
ਮਕਸ ੇਅਮਜਹੇ ਮਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਦ ੇਿ੍ਰਤੀ ਕਿਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ 70 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਿਰ ਦ ੇਲੋਕ, ਿਦੁ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਿਹੱਤਵਿੂਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਮਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ 
ਲੋਕ। ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰੋ ਮਕ ਤਸੁੀਂ ਲੋੜ ਿਣੈ ਵਾਸਤ ੇਮਵਕਲਮਿਕ ਬਕੈਅਿ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਿੈਟਰਮਨਟੀ ਟ੍ਰਾਇਏਜ ਿ੍ਰਸੂਤ ਅਤੇ ਜਨਿ


