COVID-19 প্রেূনত
পনরতেবাগুন তত পনরবতযি
COVID-19 এর কারণে বর্ত মান ববশ্ববযাপী স্বাস্থ্য পবরবস্থ্বর্ এবং আমাণের
ররাগী ও কমীণের সুরক্ষার ক্রমবর্তমান প্রণয়াজনীয়র্ার কারণে আমরা রবডণ াডত
হাসপার্াল এবং লুটন ও ডানণেবল ববশ্বববেযালয় হাসপার্াল (L&D) উভয়
জায়গাণর্ই মার্ৃ ত্বকালীন পবরণেবাগুবলণর্ বকছু পবরবর্ত ন আণরাপ কণরবছ।
এই তথ্যটি দৈনিক নিনিতত পর্য াত াচিা করা হতে এবং সেজিয এটিতত
পনরবতযি করা হতত পাতর র্া েবয ৈা েংনিষ্টতৈর েুরক্ষার জিয আতরানপত
হতব।
আমরা জাবন রে গভত াবস্থ্ায় আপনার প্রসব এবং র্ার পরবর্ী সময়টি গুরুত্বপূেত
েখন নারীণের এবং র্াণের পবরবারগুবলর আমাণের সমর্তন সবণেণয় রববি
প্রণয়াজন হয় এবং আমরা বনরাপে, সহায়ক ও সহানুভূবর্পূেত মার্ৃ ত্বকালীন
পবরেেতা প্রোণনর রক্ষণে অর্যন্ত গববতর্ এবং প্রবর্শ্রুবর্বদ্ধ।

প্রেব-পূবয অ্যাপতেন্টতেন্ট

স্বিঃপ্রত ানৈত নেজানরোি নবিাগ

আমাণের ররাগী এবং কমীণের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা বনবির্ করার জনয আমাণেরণক
েুভতাগযক্রণম মবহলাণেরণক বলণর্ হণে রে র্াণের েক

অযাপণয়ন্টণমণন্ট একাকী

রোগোন করণর্ হণব। এর মণর্য সমস্ত আল্ট্রাসাউন্ড অযাপণয়ন্টণমন্ট অন্তভুত ক্ত।
প্রসূবর্ কমীরা এই অববশ্বাসয কঠিন সময়কাণল আপনাণক সম্ভাবয সণবতাত্তম েত্ন
রেওয়ার জনয প্রবর্শ্রুবর্বদ্ধ এবং আপনার ও আপনার পবরবারবণগতর জনয সৃষ্ট

সকল স্বুঃপ্রণোবের্ C-ববভাগগুবল নিনিকযা প্রতোজিীেতাগুন র
সক্ষতে স্বািানবকিাতব উভয় হাসপার্াল এলাকায় কােতক্রম পবরোলনা
করণছ। প্রসূবর্র অনুণরাণর্র বভবত্তণর্ স্বুঃপ্রণোবের্ C-ববভাগগুবল (রেখাণন
রকানও বিবনকাল প্রণয়াজন রনই) উভয় হাসপার্াণলই প্রবর্টি রকস বভবত্তণর্
পৃর্কভাণব মূলযায়ন করা হণে।

ববপেতণয়র জনয েুুঃবখর্।

প্রেতবাির ওোতডযর ৈর্য িাথ্ী
ট্রাণের বেকবনণেত িনার সাণর্ সঙ্গবর্ ররণখ, সঙ্গী এবং েিতনার্ীণেরণক আমাণের
প্রসণবাত্তর ওয়াডতসমূণহ (রবডণ াণডতর অবকত ড ওয়াডত এবং L&D-এ ওয়াডত 32/
ওয়াডত 33) পরবর্ী ববজ্ঞবি না রেওয়া পেতন্ত প্রণবণির অনুমবর্ রেওয়া হণে না।
আমরা জাবন এটি বকছু মবহলা এবং র্াণের পবরবাণরর জনয কষ্টকর হণয় উঠণব
র্ণব এই মুহূণর্ত আমাণেরণক সকণলর সুরক্ষাণক অগ্রাবর্কার বেণর্ হণে। আমাণের
েত্নিীল কমীণের েুেতান্ত েল আপনাণক সাহােয করার জনয ের্াসার্য রেষ্টা করণব।

েনহ ারা নিিঃেঙ্গ থ্াকতবি িা, আেরা আনি আপিার জিয।

BE

প্রেব প্রনিো
প্রসব প্রবক্রয়ার বনর্তাবরর্ সময়কাণল প্রণয়াজনীয় অর্ীব জরুবর বাড়বর্ সহায়র্া
প্রোণনর জনয মবহলারা একজন প্রসবকালীন সঙ্গী রাখণর্ পারণবন। প্রসবকালীন
সঙ্গী অসুস্থ্ হণল, ববণিের্ েবে র্াণের র্াপমাো, মার্া বযর্া, কাবি, শ্বাসকণষ্টর
মণর্া লক্ষে র্াণক বা র্ারা স্ব-বববেন্ন হণয় র্াণকন র্াহণল রকাণনাভাণবই রোগোন
করণবন না। েবে আপনার প্রসবকালীন সঙ্গী অসুস্থ্ হন র্াহণল আপবন প্রসব
প্রবক্রয়ার সময়কাণল আপনার জনয অনয কাউণক মণনানীর্ করণর্ পাণরন।

প্রেব প্রনিোর ইিডাকর্াি
েবে আপনার প্রসব প্রবক্রয়ার ইনডাকিান প্রণয়াজন হয় এবং আপনাণক

জরুনর সর্াগাতর্াতগর ঠিকািােেূহ

ইনডাকিান প্রবক্রয়া শুরু করণর্ ওয়াণডত ভবর্ত করার প্রণয়াজন হয় র্াহণল

সবডত াডয হােপাতা

আপনার প্রসবকালীন সঙ্গী আপবন ওয়াণডত র্াকাকালীন আপনার সাণর্ র্াকণর্

দৈনিক েূ যােি ইউনিট: 01234 792060

পারণবন না। আমরা সম্পূেতরূণপ বুঝণর্ পাবর রে এটি আমাণের মবহলাণের জনয
হর্ািাজনক হণব র্ণব এটি আমাণের পবরণেবাগুবলণক ের্টা সম্ভব বনরাপে
রাখণর্ সহায়র্া করণব। একবার আপনার প্রসব প্রবক্রয়া সূবের্ হণয় রগণল বা

সডন িানর েুইট: 01234 795805

আপবন রডবলভাবর সুযণট স্থ্ানান্তবরর্ হণয় রগণল আপনার প্রসবকালীন সঙ্গী
আপনার সাণর্ রোগ বেণর্ পাণরন। আপবন কখন প্রসব প্রবক্রয়ার ওয়াণডত স্থ্ানান্তর
করার জনয প্রস্তুর্ হণবন রসবযাপাণর আপনার রেখাণিানায় বনেুক্ত র্ােীরা

আগাে গিযাবস্থার সে

-সর ারা ইতেই

:

Bhn-tr.communityancreferral@nhs.net

আপনাণক পরামিত রেণবন, োণর্ আপনার প্রসবকালীন সঙ্গী আপনার সাণর্ রোগ
বেণর্ পাণরন।

োচয করুি: র সবুক-এ Bedford Hospital
Maternity Unit

ুটি ও ডািতেব নবশ্বনবৈযা ে হােপাতা
েূ ট্রাতেজ িম্বর: 01582 502285

আমরা জাবন এই পবরবর্ত নগুবল আপনার জনয কঠিন। এই বসদ্ধান্তগুবল
ররাগী এবং কমীণের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা আমাণের সণবতাচ্চ অগ্রাবর্কার
সাণপণক্ষ গৃহীর্ হণয়ণছ।

র্ণব, েয়া কণর মণন রাখণবন:

আপিার জিয আেরা আনি
আপনি নিিঃেঙ্গ হতবি িা।

BE

