
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਿਮਆ ਂ

ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ  [Information about Visiting Times] 
 

 
NHS ਗ�ੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡਂ ਕਲਾਈਡ ਦੀ ਐਿਕਊਟ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਿਵਜ਼ਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਿਮਆ ਂਦਾ ਿਮਆਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਮਰੀਜ਼�, ਉਹਨ� ਦੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਪ�ਿਤਿਕਿਰਆ ਹੈ।  
 
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤਦੇਾਰ�, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤ� ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ� ਿਬਤਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦ ੇਦਾ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ 
ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਦਆੁਰਾ ਕਲੀਿਨਕਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਦ ੇਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਿਬਠਾਉਣਾ।  
 
 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� 
ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਇਹ ਹਨ: - 
ਦੁਪਿਹਰ ਬਾਅਦ 1:30 ਤ� ਰਾਤ 8:30 ਵਜ ੇਤਕ 
ਇਹ ਪ�ਬੰਧ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਲਈ ਲਚਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਸਮ� ਰਿਹਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ। 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨ� ਟ ਕਰੋ ਿਕ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤ,ੇ ਜੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ 
ਉਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਤ ੇਿਧਆਨ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਤ� ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਮਰੇ ਜ� ਵਾਰਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤ ੇਕਿਹ ਸਕਦ ੇਹਨ।  
 
ਕਦ-ੇਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦ ੇਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਭਾਲ, ਇਲਾਜ, ਜ�ਚ� ਜ� ਮੁਆਇਿਨਆ ਂਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ ੇ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 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮ� 
ਅਸ� ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਆਪਣ ੇਭੋਜਨ ਖ�ਦੇ ਸਮ� ਮਰੀਜ਼� ਨੰੂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 
ਸਮ� ਲਗਾ ਕੇ ਭਜੋਨ ਖਾ ਸਕਣ। 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨ� ਸਿਮਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। 
 
 
ਲਾਗ ਤੇ ਿਨਯੰਤ�ਣ 
ਹਸਪਤਾਲ� ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਤੇ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੰੂ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸ� ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ 
ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ� ਵਾਰਡ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼�, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈਲ ਵਰਤਣ ਲਈ 
ਕਿਹੰਦੇ ਹ�। ਥੋੜ�ੀ ਿਜਹੀ ਜੈਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ� ਿਵੱਚ ਕੱਢ,ੋ ਇਸ ਨੰੂ ਹੱਥ� ਦੀ ਕ�ੀਮ ਵ�ਗ ਹੱਥ� ਤ ੇਮਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣ-ੇਆਪ ਸੱੁਕਣ ਿਦਓ। ਵਾਰਡ ਦੇ 
ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਅਤ ੇਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈਲ ਦ ੇਿਡਸਪ�ਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।  
 
ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਿਦੰਦੇ ਹਨ ਜ� ਤੁਸ� ਯਕੀਨੀ ਨਹ� ਹੋ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਕਹੋ।  
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਸਤਿਰਆਂ ਤ ੇਨਾ ਬੈਠ� , ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ। 
 
ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖ�ਸੀ, ਜ਼ਕੁਾਮ, ਦਸਤ ਜ� ਉਲਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜ� ਤਸੁ� ਿਕਸੇ ਲਾਗ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਚਕਨ 
ਪੋਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ), ਤ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਾ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਹੈ ਤ� ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੰੂ ਕਹੋ। 
 
 
 
 

Punjabi 



ਪ�ਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਸੰਿਖਆ  
ਅਸ� ਿਕਸੇ ਸਮ� ਤ ੇਪ�ਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਿਸਰਫ ਦ ੋਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਜੇ ਿਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆ�ਦੇ ਹਨ, 
ਤ� ਅਸ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵਾਰਡ ਦ ੇਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ�ਗੇ।  
 
ਅਸ� ਿਸਰਫ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼� ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਜ� ਪੋਤ-ੇਪੋਤੀਆ/ਂਦੋਹਤ ੇਦੋਹਤੀਆ ਂਨੰੂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦ ੇਹ�। ਪਰ, ਅਸ� 12 
ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ�।  
 
ਨਵਜਾਤ�, ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਕਸ਼ੋਰ� ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਰਸ ਇਨ-ਚਾਰਜ ਦੇ ਿਵਵੇਕ ਤ ੇਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਵਾਰਡ ਤ� ਪਤਾ ਕਰ 
ਲਵੋ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਬੱਚ ੇਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮਆ ਂਤ ੇਉਹਨ� ਦੀ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
 
 
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 
ਮੋਬਾਈਲ ਫਨੋ ਿਸਰਫ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਵਰਤਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਇਲਾਿਕਆ ਂਿਵੱਚ 
ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ਨੋ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਤੁਸ� ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਵੀ ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਿਕੱਥ ੇਹਨ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਦੇ ਸਮ� ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਕੁਝ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਿਦਖਾਓ।  
ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼� ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਕੈਮਰਾ ਫਨੋ� ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟਆੋਂ ਨਹ� ਿਖੱਚੀਆਂ 
ਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ। 
 
 
ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ 
NHS ਗ�ਟੇਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡਂ ਕਲਾਈਡ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�� ਦ ੇਜ਼ਬੁਾਨੀ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਿਵਹਾਰ ਦੇ ਪ�ਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਦਾ ਿਵਹਾਰ ਦੂਜੇ ਮਰੀਜ਼� ਜ� ਸਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਸਟਾਫ਼ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 
 
ਤਮਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਨਹ� 
NHS ਗ�ੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡਂ ਕਲਾਈਡ ਦੀ ਤਮਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ NHS ਿਬਲਿਡੰਗ, 
ਦਾਖਲੇ, ਦਰਵਾਜ਼,ੇ ਮੈਦਾਨ� ਜ� ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਿਵੱਚ ਤਮਾਕੂਨ� ਸ਼ੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ। 
 
 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਹਨ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਿਕਸੇ ਮ�ਬਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ। 
 


