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કોરોનાવાયરસ (COVID-19) મહામારી આપણા બધા માટે ચિંતાજનક સમય રહ્યો છે અને
તેનાથી માતાપિતા અને પરિવારો માટે સ્થાનિક આરોગ્ય સેવાઓનો સલામત ઉપયોગ ક્યારે
અને કે વી રીતે કરવો તે જાણવું મુશ્કેલ બન્યું હોઈ શકે છે.
જો તમે તમારા બાળકના શારીરિક કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોવ તો ક્યાં અને ક્યારે
સલાહ અને મદદ મેળવવી તે આ પુસ્તિકામાં સમજાવેલ છે. તેનો હે તુ એ સુનિશ્ચિત કરવામાં
સહાયતા કરવાનો છે કે તમારા બાળકને યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય સ્થાને જરૂરી કાળજી અને
સહાય મળી રહે .
પાનખરમાં, આપણે સામાન્ય રીતે બાળકોમાં શ્વસન, અથવા શ્વાસ, ચેપમાં વધારો જોતા હોઈએ
છીએ. બાળકોમાં આ ચેપ ખૂબ જ સામાન્ય છે અને મોટાભાગના સમયે તમારા બાળકની,
ડોક્ટરને મળ્યા વિના તમારા સ્થાનિક ફાર્માસિસ્ટના સહયોગથી ઘરે સુરક્ષિત રીતે સંભાળ
રાખી શકાય છે. આ પુસ્તિકાની અંદર, તમને રોયલ કોલેજ ઑફ પીડિયાટ્રિ ક્સ એન્ડ ચાઇલ્ડ
હે લ્થ તરફથી એક સરળ માર્ગદર્શિકા મળશે જે એ લક્ષણો વિશે સમજાવે છે જેની તમારા
બાળકોમાં તપાસ કરવી જોઈએ અને જો તમારું બાળક અસ્વસ્થ હોય તો તેના માટે ક્યાંથી
અને ક્યારે મદદ લેવી.
આ વર્ષે ઉનાળાના પાછલા સમયથી, તમે બ્રોન્કિયોલાઇટિસ (શ્વાસનળીનો સોજો) અથવા
RSV નામના વાયરલ ચેપ વિશે વધુ સાંભળી શકો છો. બાળકોમાં આ એક ખૂબ જ સામાન્ય
વાયરલ ચેપ છે જે મોટાભાગના વર્ષોમાં ફે લાય છે. બ્રોન્કિયોલાઇટિસના મોટાભાગના કે સો
ગંભીર નથી હોતા, અને અમે લક્ષણો અને સારવાર વિશેની માહિતી, અને હે લ્થકે ર પ્રોફે શનલની
મદદ ક્યારે લેવી તે વિશેની માહિતી શામેલ કરી છે.
અમે તાજેતરમાં મહામારી દરમિયાન બાળકોના માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે NHS પાસેથી મદદ
માંગતા બાળકો અને યુવાનોની સંખ્યામાં વધારો જોયો છે. પેજ નંબર છ અને આઠ પર તમે
બાળકો, યુવાનો અને તેમના પરિવારો માટે સ્થાનિક માનસિક આરોગ્ય સહાય અને સલાહ
સેવાઓ વિશે - તાત્કાલિક સહાય ક્યાંથી મેળવવી તે સહિતની - માહિતી મેળવી શકો છો.

કોરોનાવાયરસ દરમિયાન િાતાપિતા/સંભાળ રાખનારાઓ િાટે સલાહ
જ્યારે તમયારું બયાળક કોરોનયાવયાયરસનયા રોગચયાળયા દરમમયયાન બીમયાર હોય ત્યારે શુું કરવુું જોઈએ તે જાણવુું મૂુંઝવણભરુું હોઈ શકે છે.
યયાદ રયાખો કે NHS હજુ પણ સલયામત સુંભયાળ પૂરી પયાડે છે.
ચેપનુું જોખમ ઘટયાડવયામાં મદદ કરવયા મયાટે GP પ્રણયાલી અને હોસ્પટલોમાં ફે રફયારો કરવયામાં આવયયા છે. મયાત્ર મયાતયાપપતયા/સુંભયાળ રયાખનયાર તેમનયા
બયાળક સયાથે A&E માં હયાજરી આપી શકશે . કૃ પયા કરીને પ્રદયાન કરવયામાં આવેલયા હે નડ સેનનટયાઇઝરનો ઉપયોગ કરો, બુંધ જગયયામાં ચહે રો ઢાંકી રયાખો
અને સયામયાજિક અુંતર જાળવો. યાદ રાખો: જો તિારં બાળક બીિાર છે, તો સલાહ અને તબીબી સહાય િેળવો.
અહી તમયારી સહયાય કરવયા મયાટે કે ટલીક સલયાહ આપવયામાં આવી છે :
જો તમારા બાળકને નીચેનામાંથી કોઈ ચચહ્ો છે :

તમને તાત્ાસલક મદદની જરૂર છે :

• નિસ્તેજ, ચળક્ી (ડાઘાવાળી) તવચા જતેિતે અસામાન્ય રી્તે ઠં ડીિો અિુભવ થા્ય છતે .
• શ્ાસિી ગંભીર ્કલીફ - ્તેમિા શ્ાસ લતેવામાં લાંબો નવરામ, અનિ્યનમ્ રી્તે શ્ાસ લતેવો, ્તે વાદળી થવા લાગતે છતે , અથવા
્તેિતે વા્ કર્ા/ ખા્ા / પી્ા સમ્યતે ખૂબ શ્ાસ ચઢે છતે .

િજીકિા A&E નવભાગ પર જાઓ અથવા
999 પર કોલ કરો

• ફફટ /આંચકી આવવી (જ્યાં સુધી આ અપતેક્ષિ્ િ હો્ય).
• અત્યં્ વ્યથથ્ બિી જા્ય છતે (નવષિતેપ હોવા છ્ાં ખૂબ લાંબા સમ્ય સુધી રડવું), મૂંઝવણમાં રહે છતે , લંબો સમ્ય ઊંઘ લતે છતે
અિતે જાગવામાં મુશકે લી અિુભવતે છતે અથવા જાગૃ્ હોવા છ્ાં પણ પ્રન્સાદ આપ્ો િથી.

લાલ

• ફોલલીઓ છતે જતેિતે ચામડી પર કાચિતે થોડું દબાવવામાં આવતે ત્યારે પણ અદૃશ્ય થ્ી િથી.
• 3 મફહિાથી ઓછી ઉંમરિા બાળકોમાં 38°C / 100.4°F કે ્તેથી વધુ ્ાપમાિ (સસવા્ય કે રસીકરણિા 48 કલાકમાં
્ાવ આવતે અિતે લાલ અથવા અંબર નવશતેષ્ાઓ) હો્ય.
• વૃષણમાં દુ ખાવો, ખાસ કરીિતે ફકશોરવ્યિા છોકરાઓમાં.
• બાળકે પો્ાિતે ગંભીર રી્તે િુકસાિ પહોંચાડું છતે અિતે ્તેિતે ્બીબી સહા્યિી જરૂર છતે .
• જો ્મતે ડરી ગ્યા છો કારણ કે ્મારં બાળક ખૂબ જ અસવસ્થ છતે .

જો તમારા બાળકને નીચેનામાંથી કોઈ ચચહ્ો છે :

• શ્ાસ લતેવામાં ્કલીફ પડે છતે , જતેમાં િીચતેિાિો સમાવતેશ થા્ય છતે : ્તેમિી િીચલી પાંસળીિી િીચતે, ્તેમિી ગરદિ પાસતે
અથવા ્તેમિી પાંસળી વચ્તે સિા્યુઓિું ખેંચાણ.
• નિજ્જલીકરણ જતેવુ લાગતે છતે (આંખો ઊંડી ઉ્રી જવી, સુસ્ી લાગવી અથવા 12 કલાક સુધી પતેશાબ િ થવો).

• અન્શ્ય ઊંઘ આવવી અથવા ચીડડ્યા બિી જવું (રમકડાં, ટીવી, ખોરાક અથવા આરામ કરવા સાથતે સ્થા્યી થવામાં
અસમથ્જ) - ખાસ કરીિતે ્તેમિું ્ાપમાિ િીચતે આવી જા્ય ્તેમ છ્ાં.
• સપષટ કારણો નવિા ભારે ધ્ુજારી અથવા સિા્યુઓમાં દુ ખાવો થવો.

કોરોિાવા્યરસ રોગચાળા દરનમ્યાિ, ્તેિા
ઉચ્ સમ્યતે, આરોગ્ય સંભાળ વ્યાવસાથ્યકિી
મુલાકા્ લતેવામાં નવલંબ થઈ શકે છતે . જો આ
લષિણો 4 કલાક કે ્તેથી વધુ સમ્ય સુધી ચાલુ
રહે અિતે જો ્મતે ્મારા GP પ્રતેક્ટસિા સટાફિા
સભ્ય અથવા NHS 111 સાથતે વા્ કરી શક્ા
િથી, ્ો ્તેમિતે ્મારા િજીકિા A&E પર લઈ
જવા માટે નવચાર કરો.

• 3 થી 6 મફહિાિા બાળકોિતે 39°C/102.2°F કે ્તેથી વધુ ્ાપમાિ.

અંબર

તાત્ાસલક તમારા GP નો સંપક્ક કરો
અને તે જ દદવસે તમારા બાળકને
બતાવવા માટે એપોઇનટમેનટ લો
અથવા NHS 111 પર કોલ કરો 111 ડાયલ કરો.

• 5 ડદવસથી વધુ સમ્ય માટે 38°C અથવા ્તેિાથી વધુ ્ાવ હો્ય ્તેવા ક્શશુઓ અિતે બાળકો
• સ્્ બીમાર રહે વું.
• સ્્ પતેટિો દુ ખાવો અથવા વધુ વધી જવો.
• મળ અથવા પતેશાબમાં લોહી આવવું.
• ખૂબ વધુ ્રસ લાગવી અિતે વધુ પતેશાબ આવવો.
• હલિચલિ અથવા સ્્ પીડાિતે કારણતે હાથ અથવા પગિી કોઈપણ ઇજા.
• માથામાં ઈજા થવાથી સ્્ રડવું અથવા સુસ્ી લાગવી.
• સ્સ્થન્ વધુ ખરાબ થા્ય છતે અથવા જો ્મતે ચચંન્્ છો.

તમારા બાળકને ઉપરોકત લાલ અથવા અંબર ચચહ્ો નથી, ઘરે તેમની સંભાળ રાખો પરં તુ
વવકસસત થતાં નવા ચચહ્ો માટે જુ ઓ:
• જો ્મારા બાળકિતે કોઈ એવા લષિણો હો્ય જતે COVID-19 (ઉચ્ ્ાપમાિ, િવી અિતે સ્્ ઉધરસ અથવા સવાદ/ગંધ
ગુમાવવી) હો્ય ્ો NHS પરીષિણ વતેબસાઇટ મારફ્તે અથવા 119 પર કોલ કરીિતે ્તેમિું પરીષિણ કરવાિી વ્યવસ્થા
કરો.
• ્મારા બાળકિા પરીષિણ પડરણામો પાછા આવતે ત્યાં સુધી ્મારે અિતે ્મારા સપોટ્જ બબલમાં કોઈપણ એ ઘરે જ રહે વું
જોઈએ.

લીલો

તમારા બાળકને ઘરે સંભાળ
પૂરી પાડવાનું ચાલુ રાખો.
જો ્મતે હજુ પણ ્મારા બાળક નવશતે
ચચંન્્ છો, ્ો NHS 111 િો સંપક્જ
કરો - 111.nhs.uk િી મુલાકા્ લો
અથવા 111 ડા્યલ કરો.

• જો ્મારં બાળક બળી ગ્યું હો્ય, ્ો પ્રાથનમક સારવારિી સલાહ માટે અિતે ક્ારે ્બીબી સારવાર લતેવી ્તે નવશતેિી
માફહ્ી મતેળવવા માટે https://safetea.org.uk/first-aid/ મુલાકા્ લો.

• જો ્મતે ચચંન્્ છો અિતે ્મારં બાળક બાળક અથવા ફકશોર માિસસક આરોગ્ય સતેવાઓ (CAMHS) માટે ્યોગ્ય છતે , ્ો કૃ પા કરીિતે ્તેમિો સંપક્જ કરો.
• જો ્મારા બાળકિતે ્ાત્ાસલક માિસસક આરોગ્ય સમથ્જિ અથવા સલાહિી જરૂર હો્ય, ્ો સ્થાનિક સતેવાઓ માટે https://www.nhs.uk/service-search/mentalhealth અિતે 24/7 ્ાત્ાસલક હે લપલાઈિ િી મુલાકા્ લો અથવા 85258 પર SHOUT લખીિતે ટે ક્સ્ટ કરો
• જો ્મિતે ્મારા બાળક પર કોઈ સવ-િુકસાિિી ઇજાઓ દેખા્ય છતે , ્ો કૃ પા કરીિતે NHS 24/7 માિસસક આરોગ્ય ઓિલાઇિ સમથ્જિિી (www.nhs.uk/using-the-nhs/
nhs-services/mental-health-services/where-to-get-urgent-help-for-mental-health/ મુલાકા્ લો) અથવા ્મારા GP િો સંપક્જ કરો.

િાનસસક
આરોગય

• જો ્મતે ભોજિિી સમસ્યા/નવકૃ ન્ નવશતે ચચંન્્ છો, ્ો (https://www.beateatingdisorders.org.uk/support-services િી મુલાકા્ લો) અથવા BEAT અથવા
્મારા જીપીિો સંપક્જ કરો.
• Every Mind Matters પર (https://www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters) અિતે MindEd for Families
(https://www.mindedforfamilies.org.uk/ મદદરૂપ સલાહ ઉપલબ્ધ છતે ).
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બાળકો અને નાના બાળકોમાં બ્રોન્કિયોલાઇટિસ

બ્રોન્કિયોલાઇટિસ એક સામાન્ય નીચલા શ્વસન માર્ગનો ચેપ છે જે 2 વર્ષથી ઓછી
ઉંમરના શિશુઓ અને નાના બાળકોને અસર કરે છે. મોટાભાગના કે સો હળવા હોય
છે અને સારવારની જરૂરિયાત વગર 2 થી 3 અઠવાડિયામાં સ્પષ્ટ થઈ જાય છે, પરં તુ
કે ટલાક બાળકોમાં વધુ ગંભીર લક્ષણો હોય છે અને તેમને હોસ્પિટલમાં સારવારની
જરૂર હોય છે.
બ્રોન્કિયોલાઇટિસ એ રે સ્પિરે ટરી સિન્સીટીયલ વાયરસ (RSV) તરીકે ઓળખાતા
વાયરસને કારણે થાય છે, જે ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિની ઉધરસ અથવા છીંકમાંથી ઉડતા
પ્રવાહીના નાના ટીપાં દ્વારા ફે લાય છે .
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બ્રોન્કિયોલાઇટિસના લક્ષણો
બ્રોન્કિયોલાઇટિસના પ્રારં ભિક લક્ષણો સામાન્ય શરદી જેવા હોય છે , જેમ કે વહે તું નાક અને ઉધરસ. વધુ
લક્ષણો પછી સામાન્ય રીતે આગામી થોડા દિવસોમાં વિકસે છે , જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે :
• સહે જ ઊંચું તાપમાન (તાવ)
• સૂકી અને સતત ઉધરસ
• જમાડવામાં મુશ્કેલી
• ઝડપી અથવા ઘોંઘાટીયા શ્વાસ (સસણી બોલવી).

બ્રોન્કિયોલાઇટિસની સારવાર
બ્રોન્કિયોલાઇટિસનું કારણ બંતા વાયરસને મારવા માટે કોઈ દવા નથી, પરં તુ ચેપ સામાન્ય રીતે સારવારની
જરૂરિયાત વગર 2 અઠવાડિયામાં સાફ થઈ જાય છે .
મોટાભાગના બાળકોને એ જ રીતે ઘરે સંભાળ આપી શકાય છે જેમ તમે શરદીની સારવાર કરો છો.
તમારા બાળકને ડિહાઇડ્ રે શન ટાળવા માટે પૂરતું પ્રવાહી મળે છે તેની ખાતરી કરો. જો બાળકોને તાવ
પરે શાન કરતો હોય તો તમે તેમનું તાપમાન ઘટાડવા માટે પેરાસીટામોલ અથવા આઇબુપ્રોફે ન આપી શકો
છો. હં મેશા લેબલ તપાસો.

111

તબીબી સહાય ક્યારે મેળવવી

બ્રોન્કિયોલાઇટિસના મોટાભાગના કે સો ગંભીર નથી હોતા, પરં તુ નીચેના કિસ્સામાં તમારા GP ને મળો
અથવા 111 પર NHS ને કૉલ કરો:
• તમે તમારા બાક વિશે ચિંતિત હોવ
• તમારા બાળકએ છે લ્લા 2 અથવા 3 ફીડ્ સ દરમિયાન તેમની સામાન્ય માત્રા કરતાં અડધાથી ઓછી
માત્રા લીધી હોય, અથવા 12 કલાક કે તેથી વધુ સમય સુધી તેની નેપી સૂકી રહી હોય
• તમારા બાળકને સતત 38C અથવા તેનાથી વધુ તાપમાન રહે છે
• તમારું બાળક ખૂબ થાકે લું અથવા ચીડિયું લાગે છે .

એમ્બ્યુલન્સ માટે 999 ડાયલ કરો જો:
• તમારા બાળકને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી છે
• તમારા બાળકની જીભ અથવા હોઠ વાદળી છે
• તમારા બાળકના શ્વાસમાં લાંબા વિરામ આવતા હોય.

બ્રોન્કિયોલાઇટિસ અટકાવવું
બ્રોન્કિયોલાઇટિસ અટકાવવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે , પરં તુ તમારા બાળકને તેને લાગવાનું જોખમ ઘટાડવા અને
વાયરસને ફે લાતો અટકાવવામાં મદદ કરવા માટે તમે પગલાં લઈ શકો છો.
તમારે :
• તમારા હાથ અને તમારા બાળકના હાથ વારં વાર ધોવા જોઈએ
• રમકડાં અને સપાટીઓને નિયમિત ધુઓ અથવા સાફ કરો
• ચેપગ્રસ્ત બાળકોને તેમના લક્ષણો સુધરે ત્યાં સુધી ઘરમાં જ રાખવા જોઈએ
• શરદી અથવા ફલૂ ધરાવતા લોકોથી નવજાત બાળકોને દૂર રાખવા જોઈએ
•	
તમારા બાળકની આસપાસ ધૂમ્રપાન કરવાનું ટાળવું જોઈએ, અને અન્ય લોકોને તેમની આસપાસ
ધૂમ્રપાન કરવા દેવું જોઈએ નહીં.
વધુ માહિતી માટે NHS વેબસાઇટની મુલાકાત લો: nhs.uk/conditions/bronchiolitis
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બાળકો, યુવાનો અને તેમના પરિવારો માટે
માનસિક આરોગ્ય સહયોગ
કોરોનાવાયરસ (COVID-19) મહામારી આપણા રોજિંદા જીવનને અસર કરવાનું ચાલુ હોવાથી, તે ઘણા બાળકો અને યુવાનો
માટે પડકારજનક સમય રહે છે . જ્યારે બાળકો અને યુવાનો વૃદ્ધ પુખ્ત વયના લોકોની તુલનામાં કોરોનાવાયરસથી ઘણા ઓછા
જોખમ પર છે , અમે બાળકો અને યુવાનોની માનસિક આરોગ્ય માટે NHS પાસેથી મદદ માંગતા લોકોની સંખ્યામાં વધારો
જોયો છે .
અમે અમારા સ્થાનિક સત્તા ભાગીદારો અને અન્ય NHS સંસ્થાઓ સાથે મળીને ઉત્તર મધ્ય લંડન - બાર્નેટ, કે મડે ન, એનફિલ્ડ,
હે રિંગે અને ઇસ્લિંગ્ટન - માં બાળકો, યુવાનો અને તેમના પરિવારો તેમને જરૂરી સલાહ અને સહયોગ મેળવે તે સુનિશ્ચિત કરવા
માટે કામ કરી રહ્યા છીએ.

તાત્કાલિક મદદ ક્યાંથી મેળવવી
24/7 માનસિક સ્વાસ્થ્ય કટોકટી સપોર્ટ લાઇન
જો તમે 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળક અથવા યુવાન છો અને બાર્નેટ, કે મડે ન, એનફિલ્ડ, હે રિંગે અથવા
ઇસ્લિંગ્ટનમાં રહો છો અને કટોકટીમાં છો, અથવા જો તમે કટોકટીમાં હોય તેવા બાળક અથવા યુવાન
વ્યક્તિના માતાપિતા અથવા સંભાળ રાખનાર હોવ, તો તમે માનસિક સ્વાસ્થ્ય કટોકટી સપોર્ટ લાઇનને
0800 151 0023 પર કૉલ કરી શકો છો જે 24 કલાક અને અઠવાડિયાના સાતેય દિવસ પર ઉપલબ્ધ છે .
બાળકો અને યુવાન લોકોની માનસિક સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ (અથવા CAMHS)
જો તમારા બાળકને હાલમાં બાળકો અને યુવાનો (CAMHS) માટે માનસિક સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ દ્વારા
સહયોગ આપવામાં આવી રહ્યો છે , તો તમે ઓફિસ સમય દરમિયાન તમારા સંભાળ સંયોજક અથવા
ટીમ માટે ફરજ નંબરનો સંપર્ક કરી શકો છો. કામકાજ સિવાયના કલાકો અને સપ્તાહના અંતે, કૃ પા કરીને
માનસિક સ્વાસ્થ્ય કટોકટી સપોર્ટ લાઇનનો પર 0800 151 0023 સંપર્ક કરો.
અકસ્માત અને કટોકટી વિભાગ (A&E)
જો કોઈ બાળક અથવા યુવાન વ્યક્તિને કટોકટીની તબીબી સહાયની જરૂર હોય, તે ગંભીર રીતે બીમાર
હોય અથવા તેમનું જીવન જોખમમાં હોય, તો 999 પર ફોન કરો અથવા તેમને નજીકના અકસ્માત અને
કટોકટી (A&E) પર લઈ જાઓ.

111

NHS 111
જો તમે શું કરવું તે બાબતે ચોક્કસ ન હોવ, તો સલાહ માટે NHS 111 ઓનલાઇન તપાસી શકો છો
અથવા 111 કૉલ કરી શકો છો.
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બાળકો, યુવાનો અને તેમના પરિવારો માટે માનસિક
આરોગ્ય સહયોગ
બાળકો અને યુવાનો માટે વેબસાઇટ સહિત અન્ય સહયોગ
જો કોઈ બાળક અથવા યુવાન વ્યક્તિને તેમના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અથવા તેઓ અનુભવી રહે લી મુશ્કે લીઓ વિશે વધુ
માહિતી કે સલાહ જોઈતી હોય, તો તેઓ નીચેની વેબસાઈટો અથવા સંસ્થાઓમાંથી કોઈ એક અજમાવી શકે છે :
કૂ થ – સમગ્ર લંડનમાં 11-25 વર્ષના યુવાનો માટે
વિનામૂલ્યે, સલામત, અનામી ઓનલાઇન ભાવનાત્મક અને
માનસિક સ્વાસ્થ્ય સહાય પૂરી પાડે છે .

ચાઇલ્ડલાઇન – સમસ્યા ધરાવતા કોઈપણ બાળક માટે
ગોપનીય હે લ્પલાઇન પૂરી પાડે છે . તે દિલાસો, સલાહ અને
રક્ષણ પૂરું પાડે છે . તમે:
• 0800 1111 પર વિનામુલ્યે કૉલ કરી શકો છો,
સવારે 9 થી બપોરે 3.30 વાગ્યા સુધી
• કાઉન્સેલર સાથે સવારે 9 થી રાત્રે 10.30 વાગ્યા સુધી
ઓનલાઇન ચેટ કરી શકો છો
• મેસેજ બોર્ડ તપાસી શકો છો.

એક ઓનલાઇન સેવા તરીકે , તે અઠવાડિયામાં સાત દિવસ,
વર્ષમાં 365 દિવસ 24 કલાક માટે ઉપલબ્ધ છે . કૂ થ ટીમ
દરરોજ ચાલુ દિવસે બપોરથી રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધી અને
શનિવાર અને રવિવારે સાંજે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા
સુધી ઉપલબ્ધ છે (રજાઓ દરમિયાન ઓછુ ં કવર).

www.childline.org.uk

www.kooth.com

ધ મિક્સ – એક મફત ગોપનીય હે લ્પલાઇન અને
ઓનલાઇન સેવા પૂરી પાડે છે જેનો ઉદ્દેશ યુવાનોને કોઈપણ
સમસ્યા માટે શ્ષરે ્ઠ મદદ આપવાનો છે . તમે:
• 0808 808 4994 પર વિનામુલ્યે કૉલ કરી શકો
છો, બપોરે 3 થી રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી (મધ્યરાત્રિ)
• ચર્ચા બોર્ડ પર એક્સેસ કરી શકો છો
• The Mixને ઇમેઇલ કરી શકો છો

શાઉટ 85258 – સામનો કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહે લા
કોઈપણ વ્યક્તિ માટે યુકેમાં મફત, ગુપ્ત, 24/7 ટે ક્સ્ટ
સંદેશ સહયોગ પૂરો પાડે છે . તેઓ આત્મહત્યાના વિચારો,
હતાશા, ચિંતા, ગભરાટના હુ મલાઓ, દુરુપયોગ, આત્મનુકસાન, સંબંધની સમસ્યાઓ અને ગુંડાગીરી સહિતની
સમસ્યાઓમાં મદદ કરી શકે છે . એક પ્રશિક્ષિત સ્વયંસેવક
સાથે વાત કરવા માટે 85258 પર 'Shout' લખીને
મોકલો જે સમસ્યાઓ ઉકે લવા માટે તમને સાંભળશે અને
તમારી સાથે કામ કરશે.

www.themix.org.uk
એવરી માઇન્ડ મેટર્સ – માં યુવાનોને તેમના માનસિક
સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીની સંભાળ કે વી રીતે રાખવી અને
તેમના માટે મહત્વના મુદ્દાઓ સાથે કે વી રીતે વ્યવહાર કરવો
તે અંગેની સલાહ શામેલ છે .

www.giveusashout.org
પપાયરસ – આત્મહત્યાના વિચારો સાથે સંઘર્ષ કરતા
યુવાનો, અને યુવાન વ્યક્તિ વિશે ચિંતિત કોઈપણ વ્યક્તિને
ગોપનીય સહયોગ અને સલાહ પૂરી પાડે છે :
• 0800 068 41 41 પર વિનામુલ્યે કૉલ કરો –
દરરોજ, સવારે 9 થી 12 (મધ્યરાત્રિ)
• તમે 07860 039967 પર ટે ક્સ્ટ પણ કરી શકો છો
(ચાર્જ લાગી શકે )
• તમે pat@papyrus-uk.org પર ઇમેઇલ કરી
શકો છો

www.nhs.uk/oneyou/every-mindmatters/youth-mental-health

www.papyrus-uk.org
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બાળકો, યુવાનો અને તેમના પરિવારો માટે
માનસિક આરોગ્ય સહયોગ
માતાપિતા અને સંભાળ રાખનારાઓ માટે સલાહ
કોરોનાવાયરસ (COVID-19) મહામારી દરમિયાન બાળકો અને યુવાનોના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીને સહયોગ
આપવા માટે માતાપિતા અને સંભાળ રાખનારાઓ માટે માર્ગદર્શન.
www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-supportingchildren-and-young-peoples-mental-health-and-wellbeing/guidance-for-parentsand-carers-on-supporting-children-and-young-peoples-mental-health-andwellbeing-during-the-coronavirus-covid-19-outbreak
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