
હ ું ગર્ભવતી છું. મને શ ું અસર થઈ શકે છે?

અમનેહજીસ ધીખબર નથી કે સગર્ભભ સ્ત્રીઓનેકોવવડ-૧૯થીશ ુંઅસરથભય છે. 
સગર્ભભ સ્ત્રીઓનેસ ુંબુંવધતવભયરસથીગુંર્ીર રોગન ુંજોખમવધભરે છે, તથેી
સગર્ભભ સ્ત્રીઓનેજોખમવસ્તતગ્ર પમભું ગણવભમભુંઆવે છે. જો કે, અમેઅપકે્ષભ
રભખીએછીએ કે મોટભર્ભગનીસગર્ભભ સ્ત્રીઓમધ્યમ ફલજૂેવભ લક્ષણોનો
અન ર્વકરશ.ે

કોવિડ-૧૯ગર્ભિતીસ્ત્રીઓમાટે શ ું િધ 
ખતરનાક છે? જો હ ું ગર્ભિતી છું, તો શ ું
મને કોવિડ-19 નો ચેપજલ્દીથીલાગે?

જો હ ું ગર્ભિતી હોયતો કોવિડ-૧૯થી
મારીજાતને કેિી રીતેસ રક્ષિતરાખીશ ક ?

જો હ ું ગર્ભિતી હોવ ુંઅનેકોવિડ-૧૯નો ચેપ
લાગે તો શ ું મનેગર્ાભિસ્થામાું મ શ્કેલીઓ

આિશે?

જો હ ું ગર્ભિતીછું અનેમને કોવિડ-૧૯નો
ચેપ હોય, તો શ ુંમારા બાળક ને પણ ચેપ

લાગીશકે છે?

શ ું હોસ્સ્પટલમાુંમારીઅનેમારા
બાળકની સુંર્ાળ રાખિામાટેપરૂતા

ડૉક્ટરો હશે?

હભ. હોસ્તપટલતમેઅનેતમભર ું બભળકસલભમત રહેતને ું
ધ્યભન રભખશેઅનેતમભરભ બન્નનેી સ ુંર્ભળ રભખશ.ે

હભલમભું, ગર્ભભશયમભું મભતભથી બભળકસ ધી કોવવડ-૧૯પસભરથયભનભકોઈપ રભવો
નથી. જો તમને કોવવડ -19 હોય, તો તમભરભ બભળકનભજન્મ પછીતનેેચેપ
અટકભવવભમભટેસભવચેતી રભખવી (દભ.ત. હભથધોવભ).

કોવવડ-૧૯ગર્ભભવતથભપર વવપરીતઅસરકરે છે કે કેમતેઅમનેહજીસ ધી ખબર
નથી. અન્યકોરોનભવભયરસ (દભ.ત. સભસભ) સભથેચેપલભગવભનભ કેસોમભુંગર્ભપભત
જોવભ મળ્યો છે. પહેલભ ત્રણમહહનભમભુંવધભરે તભવ બભળકમભટે હભવનકભરક છે.

સગર્ભભ સ્ત્રીઓમભટેન ું વનવભરણસભમભન્યલોકોમભટેનભ વનવભરણ
સમભન છે. સલભહ-સચૂનમભટે સીડીસીમભગભદશભનજ ઓ.

જો મભરે આવતભ થોડભક મહહનભમભું ગર્ભવતી થવ ું હોય તો શ ું કરવ ું જોઈએ?

• તમભરભ ડોક્ટરનીસલભહલો, ખભસ કરીનેજો તમનેશ ુંકભ હોય કેતમને ચેપલભગ્યો છેઅથવભ ચેપલભગી શકે છે. તમભરભ
ડોક્ટરનીપરવભનગીમળે તયભુંસ ધી ગર્ભધભરણમભટે રભહજ ઓ.

• જો તમેગર્ભભવતથભને રોકવભમભુંગતભ હોયતો તમભરભ ડોક્ટરનીસલભહલો કેતમભરી પભસે પરૂતભપ્રમભણમભું ગર્ભવનરોધક
દવભ છે. જો તમનેશ ુંકભ છે કે તમનેઅથવભતમભરભ સભથીને ચેપલભગ્યો છે, તો યભદ રભખો કેનજીકનભશભરીહરકસ ુંપકભથી
ચેપલભગવભન ુંજોખમવધી શકે છે.

મભરે શ ું કરવ ું જોઈએ?

ઘણભલોકોમભટે, અનેખભસ કરીનેસગર્ભભ સ્ત્રીઓમભટેઆતણભવપણૂભ સમય છે. આ
પડકભરજનકસમયદરવમયભનઅતવતથતભ ઘટભડવભનભ ઉપભયોમભટે ઘણભ સભધનો
ઉપલબ્ધછે.

તમભરભ ડૉક્ટરનેસલભહ-સચૂનમભટે ફોને કરો. આસલભહ-સચૂન
ઉપલબ્ધસભધનો, તમભરભ તબીબી ઇવતહભસઅનેગર્ભભવતથભનભ
તબક્કભનભઆધભરે બદલભઈશકે છે. જો તમેડૉક્ટરનેમળવભ
જાઓ, તો જાહેરપહરવહનમભુંજશોનહહઅનેવભરુંવભરબીજાનો
તપશભથતી સપભટીઓનેઅડશોનહહ. તમભરભહભથનેવભરુંવભર સભબ 
અનેપભણીથીઅથવભસવેનટભઇઝરથીવભરુંવભરધ ઓ.

હ ું જેઅસ્િસ્થતાઅન ર્વ ુંછું તે હ ું કેિી
રીતે સુંર્ાળલઇ શક ું?

રોગચાળાદરવમયાન, મારે હજીપણ મારા
સ્ત્રીરોગક્ષચકકત્સકનેમળવ ુંજોઈએ?

આવભસમયે હૉસ્તપટલકદભચર્યવભળી જગ્યભલભગે. પરુંત  ,તમભરીઅને
તમભરભ બભળકનીસલભમતીસ વનવિત કરવભ મભટેચેપ પ્રોટોકોલહૉસ્તપટલ
મભું હોય છે. ઘરે જન્મઆપવભન ુંમભતભ અનેબભળકબન્નેમભટે ગુંર્ીર જોખમ
છે. કૃપભ કરીનેતમભરભ ડૉક્ટરસભથેતમભરી ચચિંતભ અંગેચચભભ કરો.

એક્સપોઝરટાળિામાટે શ ું મારે ઘરે જન્મ
આપિાઅંગે વિચાર કરિોજોઇએ?

કોવવડ-૧૯અને ગર્ભભવતથભ
હભવભડભ હલે્થ પબ્બ્લવશિંગનભ સહયોગથી COVID-19 તવભત્ય સભક્ષરતભ પ્રોજેક્ટ બનભવભમભું આવ્યો છે
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