Punjabi

ਮੁ ਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਿਮਆਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ [Information about Visiting Times]
ਂ ਕਲਾਈਡ ਦੀ ਐਿਕਊਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਿਮਆਂ ਦਾ ਿਮਆਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ
NHS ਗ�ੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡ
ਮਰੀਜ਼�, ਉਹਨ� ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ�, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ
ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਿਨਕਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਤੁਲਨ ਿਬਠਾਉਣਾ।

ਮੁਲ ਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ�

ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਇਹ ਹਨ: -

ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਅਦ 1:30 ਤ� ਰਾਤ 8:30 ਵਜੇ ਤਕ

ਇਹ ਪ�ਬੰਧ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਲਚਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਰਿਹਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ�ਟ ਕਰੋ ਿਕ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ

ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਜ� ਵਾਰਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ, ਜ�ਚ� ਜ� ਮੁਆਇਿਨਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ

ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਤ� ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੋ ਿਕ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਜ� ਜ�ਚ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ
ਗਈ ਹੈ।

ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮ�

ਅਸ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਖ�ਦੇ ਸਮ� ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਮ� ਲਗਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਣ।

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨ� ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ।

ਲਾਗ ਤੇ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ

ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱ ਚ ਲਾਗ ਤੇ ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਰੱ ਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸ� ਵਾਰਡ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ� ਵਾਰਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼�, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈਲ ਵਰਤਣ ਲਈ

ਕਿਹੰ ਦੇ ਹ�। ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਜੈਲ ਆਪਣੇ ਹੱ ਥ� ਿਵੱ ਚ ਕੱ ਢੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱ ਥ� ਦੀ ਕ�ੀਮ ਵ�ਗ ਹੱ ਥ� ਤੇ ਮਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੁੱ ਕਣ ਿਦਓ। ਵਾਰਡ ਦੇ
ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਿਵੱ ਚ ਹੱ ਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈਲ ਦੇ ਿਡਸਪ�ਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਸ� ਯਕੀਨੀ ਨਹ� ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਕਹੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ�, ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ�ਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਦਸਤ ਜ� ਉਲਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ� ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਚਕਨ
ਪੋਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ), ਤ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਾ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ� ਿਵੱ ਚ� ਕੋਈ ਹੈ ਤ� ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਹੋ।

ਪ�ਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਅਸ� ਿਕਸੇ ਸਮ� ਤੇ ਪ�ਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਿਸਰਫ ਦੋ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�। ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਤ� ਵੱ ਧ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆ�ਦੇ ਹਨ,

ਤ� ਅਸ� ਉਹਨ� ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ�ਗੇ।

ਅਸ� ਿਸਰਫ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਜ� ਪੋਤ-ੇ ਪੋਤੀਆਂ/ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�। ਪਰ, ਅਸ� 12

ਸਾਲ ਤ� ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹ�।

ਨਵਜਾਤ�, ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਰਸ ਇਨ-ਚਾਰਜ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਵਾਰਡ ਤ� ਪਤਾ ਕਰ
ਲਵੋ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱ ਚੇ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਆਂ ਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੋਬ ਾਈਲ ਫ਼ੋਨ

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਿਸਰਫ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱ ਥੇ ਇਹਨ� ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱ ਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱ ਥੇ ਹਨ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਸਮ� ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਿਦਖਾਓ।

ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱ ਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸੇ ਿਵੱ ਚ ਕੈਮਰਾ ਫੋਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟਆ
ੋ ਂ ਨਹ� ਿਖੱ ਚੀਆਂ
ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਂ ਕਲਾਈਡ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
NHS ਗ�ਟ
ੇ ਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡ
ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਹਾਰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼� ਜ� ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਟਾਫ਼ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਮਾਕੂ ਨ�ਸ਼ੀ ਨਹ�

ਂ ਕਲਾਈਡ ਦੀ ਤਮਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ NHS ਿਬਲਿਡੰ ਗ,
NHS ਗ�ੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡ

ਦਾਖਲੇ , ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮੈਦਾਨ� ਜ� ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਿਵੱ ਚ ਤਮਾਕੂਨ�ਸ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ।

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ।

