સીટી અને હેકની ડિમેન્શિયા એલાયંસ
કોવિિ 19થી બચિા ની સ ૂચના

કોવિડ 19 શ ું છે ?

કોવિડ 19 એક નિી બિમારી છે . એ કોરોનાિાયરસના નામથી પણ ઓળખાય છે .
તે તમારા શ્વાસ અને ફેફસાુંને અસર કરી શકે છે .
આ િીમારીથી શરીરન ું તાપમાન િધે, નિી ઉધરસ આિે અને / અથિા સગુંધ કે
સ્િાદમાું ફેરફાર લાગે.
કેટલાક લોકો આ બિમારીથી ખ ૂિ માુંદા પડી શકે તેથી તેઓને ઘરે રહેિાની
સલાહ આપિામાું આિે છે . તમને એન.એચ.એસ. તરફ થી એક પત્ર મલયો
હશે જે તમને ઘરે જ રહેિાની સલાહ આપે છે .
તમને શક્ય તેટલ ું સલામત રાખિા માટે આ પવત્રકામા કેટલીક માહહતી છે :
૧. નોંધપાત્ર ટેબલફોન નુંિર
૨. સ્િચ્છતા અને આરોગ્ય
૩. કસરત / પઝલ / ઘરે કરિાની િસ્તઓ
૪. તમે અને તમારી સુંભાળ રાખિા િાળા / પહરિાર માટે જાણ

૧. નોંધપાત્ર ટેલલફોન નંબર
તમારી વિગતોની નોંધ અહીં િનાિો જેથી તમે તેને
સરળતાથી શોધી શકો :
તમારં નામ :
તમારં સરનામ ં :
તમારા જી.પી. :

ખોરાક અથિા દિા મેળિિા ની સહાય માટે:
લુંડન િરો હેકની કોરોનાિાયરસ હેલ્પલાઇન: 020 8356 3111
વસટી ઓફ લુંડન કોરોનાિાયરસ હેલ્પલાઇન: 020 7606 3030
ડિમેન્શિયા સાથે સારી રીતે કેમ જીિવ ં તેની સલાહ માટે:
અલ્ઝાઇમર સોસાયટી હેલ્પલાઇન : 0333 150 3456
તિીિી સહાય માટે :
બિન - તાત્કાબલક: 111
તાત્કાબલક: 999
અહીં વિશ્વાસનીય વમત્ર જે તમને ટેકો આપે છે તેન નામ અને નુંિર લખો :
.............................................................................................................
2

૨. સ્િચ્છતા અને આરોગ્ય
તમારે અથિા તમારી સુંભાળ રાખિા િાળાએ અન્ય લોકો સાથે તમારી ખોરાક,
દિા અને જરૂરી િસ્તઓ લાિિાની વ્યિસ્થા કરિી જોઈએ. અને તે બધ ું
તમારા આગળના દરિાજાની િહાર છોડી દે વ.

તમારે અને તમારી સાથે રહેતા લોકોએ નસો, ઙૉક્ટર અને તમારી
સુંભાળ રાખિા િાળા વસિાય કોઈને પણ ઘરમાું આિિા ન દે િા જોઈએ

તમારા હાથ વનયવમત ધોિાના.
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વમત્રો અને પહરિાર સાથે ફોન પર સુંપકક રાખિો.

જો તમને તાપમાન અથિા નિી ઉધરસ જેિા લક્ષણો હોય તો 111 પર અથિા
તમારા ઙૉક્ટરને કોલ કરો.
કટોકટીમાું 999 નુંિર ડાયલ કરો.

તમારા ઘરે આવતા સુંભાળ કાર્યકરો, નસો અને ડોકટરો જદા દે ખાશે.
તેઓએ તમારું અને તેઓન ું રક્ષણ કરવાની મદદ માટે PPEના નામથી ઓળખાતા
વધારાના કપડાું પહેર્ાય હશે.
તમે તમારી નસય, સુંભાળ કાર્યકર અથવા ડોક્ટરને ચહેરાનો માસ્ક, હાથમોજા
અને એપ્રોન પહેરેલા જોશો.
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ુ
3. કસરત, કોયડા (રમતો) અને ઘરે કરવા માટેની વસ્તઓ
અહીં ઘરે ખરશી ઉપર બેસીને કરવાનન કેટલીક કસરતો છે
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Queen, રાણી 6) Malala Yousafzai, મલાલા યસફઝાઇ 7) Mohammed Ali મહમ્મદ અલી 8) Jimmy Carter, જીમી કાટટ ર

3) The Beatles, ધ બીટલ્સ 4) Elvis Presley, એલ્લ્િસ પ્રેસ્લી 5) The

2

Answers: 1) Michele Obama નમશેલ ઓબામા, 2) Pelé પેલે,

પ્રખ્યાત ચહેરાઓ. તમે તેમને ઓળખી શકો છો ?

શબ્દ શોધ

7

ચચત્રકામ

8

પ્રયાસ કરિા માટે અશય પ્રવ ૃવિઓ.
પઝલ કરો

સુંગીત સાુંભળો

નમત્રો અને સુંબધ
ું ીઓ સાથે ફોન
ઉપર વાત કરો
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સામવયકો અને સમાચારપત્ર િાુંચો

મનપસુંદ ટીવી પ્રોગ્રામ ્ અને
ફફલ્મોનો આનુંદ માણો

દરરોજ કસરત કરો.

કમ્પ્યટર ઉપર પ્રવ ૃનિઓ કરો
જો તમે કોઈની મદદથી અથવા તમારી જાતે ઓન લાઇન જઈ શકો, તો ફોન,

ુ ર ઉપર કરવા માટેની કેટલીક બાબતોનન સ ૂચના
મોબાઈલ, ટેબ્લેટ અથવા કમ્પ્યટ
અહીં છે .
• બીબીસી સુંગીતની ર્ાદો હડમેન્ન્શયા વાળા લોકોને તેમની સૌથી શક્ક્તશાળી
ર્ાદો સાથે ફરીથી કનેક્ટ કરવામાું મદદ કરી શકે છે .
https://musicmemories.bbcrewind.co.uk/. વેબસાઇટ પર
જઓ. આ સાઇટમાું બીબીસી મેમરી રે ફડર્ો પણ છે .
• તમે ફફલ્મ સ્ટાસય, રમતગમત અથવા નવનશષ્ટ દાર્કાઓ નવશે ય ટયબ પર

ક્ક્લ્સ જોઈ શકો છો www.Youtube.com વેબસાઇટ પર જાઓ.
• મારી ર્ાદોન ું ઘર: www.houseofmemories.co.uk વેબસાઇટ પર તમે

ફોટા, વસ્તઓ અને નવફડઓઝ સાથે એક ર્ાદોન ું વ ૃક્ષ ' બનાવી શકો છો.
તમે બીબીસી સુંસ્મરણો દફ્તર - ભુંડાર અથવા ચિટીશ ફફલ્મ ઇક્્સ્ટટય ૂટ
(બીએફઆઈ) દફ્તર - ભુંડારની મલાકાત પણ લઈ શકો છો.
• તમારા કટુંબના વ ૃક્ષની શોધ કરવાથી ફાર્દો થઈ શકે છે . તમે આ સમર્નો

ઉપર્ોગ ફોન અથવા ટેબ્લેટ પર તમારા જીવનના ઇનતહાસને રે કોડય કરવા માટે
કરી શકો છો.
• www.AcToDementia.com વેબસાઇટ પરથી તમે ટે બ્લેટ અથવા

મોબાઇલ ફડવાઇસ પર હડમેન્ન્શયા વાળા લોકો માટે રચાર્ેલ રચનાત્મક અને
પ્રવ ૃનિ એક્્લકેશનો ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
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• અ્ર્ ભલામણ કરે લ એક્્લકેશ્સ:

Clevermind – વેબસાઇટ પર વાણી ઓળખ, મઝ
ું ૂ વનારા પ્રશ્ન અને રમતો છે .
Lumosity – વેબસાઇટ પર પ્રવ ૃનિઓ અને રમતો છે .
MindMate – વેબસાઇટ પર ટીવી અને સુંગીત નવભાગ, રમતો અને જીવન વાતાયના
નવભાગ ધરાવે છે .
TheColor – વેબસાઇટ પર ચચત્રકામ કરો અને સાચવો, છાપો અથવા તેને નમત્રોને
ઇમેઇલ કરો.
Flower Garden – કક્લ્પત બગીચો બનાવો અને ફૂલોનો ગલદસ્તો બનાવો.
Pocket Pond – માછલીને ખવડાવો અને પકડો અને પ્રકૃનતની અસરોને કસ્ટમાઇઝ
કરો.
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4. વધ સુંસાધનો:
જો તમે અહીં ઉન્માદથી જીવતાને સંભાળ કરી રહ્યા હોતો કેટલીક સહાયક સંસ્થાઓ છે
જે માહહતી, સલાહ અને માર્ગદશગનથી તમને જાણકારી આપી શકે છે
Carers First Hackney / કેરસગ ફસ્ટગ હેકની
માહહતી, સલાહ અને ભાવનાત્મક આધાર આપી શકે છે .
જો તમે તમારી દે ખભાળની કામર્ીરી ચાલ ુ રાખવામાં અસમથગ હોવ, તો શ ુ કરવ ુ
તેની યોજના બનાવવા માટે તમને ટેકો આપી શકે છે .
ફોન: 0300 303 1555
ઇમેઇલ: hello@carersfirst.org.uk
City and Hackney Carers Centre / સીટી અને હેકની કેરસગ સેન્ટર
માહહતી અને સલાહ આપે છે ; ઓનલાઇન સહભાર્ી સપોટગ જૂથ અને 1-2-1 ડ્રોપઇન સપોટગ આપે છે . https://www.hackneycarers.org.uk/dementiadiscussions
ુ વારે સવારે 10 થી સાંજે 4 વાગ્યે)
ફોન: 020 8533 0951 (સોમવારથી શક્ર
ફોન: info@hackneycarers.org.uk
ડમેન્ન્શયા નનષ્ણાત એડનમરલ નસો
સંભાળ આપનારાઓ અને પહરવારો માટે ભાવનાત્મક ટેકો પ ૂરો પાડે છે .
ુ વારે સવારે 9 થી સાંજે 9 વાગ્યે,
ફોન: 0800 888 6678 (સોમવારથી શક્ર
શનનવાર અને રનવવાર - સવારે 9 થી સાંજે 5 વાગ્યે).
ઇમેઇલ: helpline@dementiauk.org
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City and Hackney Alzheimer’s Society / સીટી અને હેકની અલ્ઝાઇમર
સોસાર્ટી
ફોન: 020 8533 0091 - (સોમવારથી શક્રવારે સવારે 9 થી સાુંજે 5 વાગ્ર્ે)
Community Mental Health Team for Older People / વ ૃદ્ધ લોકો માટે
સમદાય માનવસક આરોગ્યની ટીમ:
ફોન: 020 3222 8500 - (સોમવારથી શક્રવારે સવારે 9 થી સાુંજે 5 વાગ્ર્ે)
Out of hours Social Care Service / ઓફફસ સમર્ બહાર સામાજિક
સંભાળની સેિા
In an emergency call / કટોકટી હોય તો ફોન: 020 8356 2300
દરે ક વ્યન્તતએ તેમના માનવસક સ્િાસ્્યન ં ધ્યાન રાખવ ં મહત્િપ ૂણટ છે . તમે
એનએચએસ દ્વારા સ્િ-સહાય ઉપચારની મદદ લઇ િકશો:
https://www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/self-help-therapies/
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