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NHS کے ان ضوں،يمر ہي ۔ہے کررہای بند اريمعی ک اوقات کے مالقات ژنيڈو سروسز وٹيکيا ڈيکالئ اور گالسگوو ڻريگر 
  ۔ہے ںيم ردعمل کے جوابات کے سروے کے عملے اور داروں رشتے

 
 گزارے ساته کے دوستوں اور نگرانوں داروں، رشتے اپنے کے ان لئے کے کرنے متوازن وک فائدے کے ضوںيمر ہدف ہمارا
 نظم کے حصےی طب طورپر مؤثر اور محفوظ عہيذر کے عملے اور ضرورتی ک آرام کے ضوںيمر ساته، کے وقت والے جانے

  ۔ہے کرنا متوازن کو نسق و
 
 

 مالقات اوقات
 - :ںيہ انيدرم کے ليذ درج مالقات اوقات ہمارے
 بجے 8.30 شام اور بجے 1.30 دوپہر

 ڻهہرنے تک وقفے پورے کو وںيمالقات کہ ںيکر نوٹ کرم براه ۔ہے کرتا فراہمی ريپذ لچک لئے کے مالقات کو لوگوں  انتظام ہي
 ۔ہے ںينہ ضرورتی ک
 

 برقرار وقار اور ہيتخل اک ضوںيمر ہمارے ںيم صورتی سيا دوران کے اوقات کے مالقات کبهاری کبه کہ ںيکر نوٹ کرم براه
 ںيم حصے اس ںيانہ جب ہے سکتا کہہ کو جانے باہر سے وارڈ اي کمرے لئے کے وقفے مختصر کو آپ عملہ لئے کے رکهنے

  ۔ ہو ضرورتی ک خدمتی ک ضيمری کس
 

 آپ سے جس ہے،ی ہوسکت ضرورتی ک معائنوں اي جانچوں عالج، نگہداشت، دوران کے اوقات کے مالقات کو ضيکبهارمری کبه
 ايبنا منصوبہ کا جانچوں اي عالجی کس ايآ کہ ںيکر معلوم سے عملے کرم براه ۔ہے سکتا پڑ اثر پر طوالتی ک وقت کے مالقاتی ک
 ۔ہے ايگ
 
 

 اوقات مقرره کے کهانے
 سے اظلح کے سہولتی اپن وه اور ہو نہی انداز خلل وقت کے کهانے کے ضوںيمر کہ ںيہ کرتے کوششی ک بنانےی نيقي ہي ہم

 ۔ںيسک کها کهانا
 

 چاہتے کرنا مدد ںيم کهانے کهانا کو دوست اي دار رشتے اپنے آپ اگر اور ںيکر بات سے عملے ںيم بارے کے اوقات ان کرم براه
 ۔ ںيبتائ ںيانہ تو ںيہ
 
 

 قابو پر کشنيانف
 اور ہونے داخل ںيم وارڈ ہم لئے کے مدد ںيم روکنے کو الؤيپه کے کشنيانف ۔ہے اہمی انتہائ رکهنا قابو پر کشنيانف ںيم ہسپتال

 درخواستی ک کرنے استعمال کا ليج والےی صفائی ک ہاتهوں سے عملے اور وںيمالقات ضوں،يمری سبه والے جانے سے وہاں
 سوکه پر طوری قدرت اسے اور ںيکر مالشی ک اس طرحی ک ميکر کے ہاته ں،يلگائ کر ڻپکا ليج سا تهوڑا پر ہاتهوں ۔ںيہ کرتے

  ۔يںہ موجود ڈسپنسر ليج واال کرنےی صفائی ک ہاتهوں ںيم وارڈ پورے اور پر دروازے والے داخلے ۔ںيد نےجا
 

  ۔ںيپوچه سے رکنی کس کے عملے کرم براه تو ہو نہ معلوم کو آپ اي آئے نہ نظر ہي کو آپ اگر
 

 ۔ںيکر استعمال کای کرس کرده فراہم ں،يڻهيب نہ پر بستروں کرم براه
 

 سےيج ہوں رہے ںيم رابطے کے مرضی متعدی کس آپ اي ہوں عالماتی ک قے اي) اسہال( ايڈائر نزلہ، ،یکهانس کو آپ اگر
ی پی ج اپنے لئے کے مشورے تو ہو ہوا رابطہی به سےی کس سے ںيم ان کا آپ اگر ۔ںيکر نہ مالقات کرم براه تو چکيچی چهوڻ
 ۔ںيکر رابطہ سے

 
 
 تعدادی ک وںيمالقات ضيمری ف
 ںيانہ ہم تو، ہوںی مالقات ادهيز سے دو کے ضيمری کس اگر ۔ںيہ تےيد اجازتی ک وںيمالقات دو صرف ضيمری ف ںيم وقت کيا ہم

  ۔گے ںيکہ کو کرنے انتظار باہر سے وارڈ

Urdu 



 کے عمر کم سے سال 12 ہم البتہ، ۔گے ںيد اجازتی ک مالقات کو وںينواس نواسے وںيپوت پوتے اي بچوں کے ضيمر صرف ہم
  ۔ ںيہ کرتےی شکن حوصلہی ک مالقاتی ک بچوں

 
 ۔ںيکرل معلومی شگيپ سے وارڈ کرم براه ۔ہے پر ديصوابدی ک انچارج نرس انحصار کا مالقات سے افراد نوعمر اي بچوں نومولود،

 ۔جائےی کی نگرانی ک ان وقت ہر اور  ہوں ساته کے بالغی کس بچے کہ ہےی ضرور ہي تو، ہےی جات مل اجازت اگر
 
 

 فونز لموبائ
 جنی گ ہوں عالماتی سيا ںيم حصوں ان ۔ہو محفوظ کرنا سايا جہاں ہے جاسکتا ايک ںيم حصوں ان صرف استعمال کا فونز موبائل

 ںيہ کرسکتے معلومی به سے عملے کے وارڈ آپ ۔ہے درست کرنا استعمال فون موبائل کا آپ ہاںي کہ گا جائے چل پتہ کو آپ سے
  ۔ںيرکه اليخ کچهی به کا ضوںيمر دوسرے وقت کرتے استعمال فون موبائل اپنا مکر براه ۔ںيہ پر کہاں ہي کہ

کيمرا فون کا استعمال  تصوير لينے کے لئے ميں ، ہسپتال کے کسی بهی حصےلئےسبهی مريضوں کی رازداری کے تحفظ کے 
 بالکل نہيں کيا جانا چاہيے۔

 
 

 یسيپالی ک برداشت عدم
NHS عملہ ۔ہےی سيپالی ک برداشت عدم لئے کےی بدسلوکی جسمان ايی زبانی ک قسمی بهی کس ںيم ڈيکالئ اور گالسگوو ڻريگر 

  ۔ہوی شانيپر کو عملے اي ضوںيمر گريد سے ےيرو ان اگر ہے سکتا کہہ کو جانے سے وںيمالقات ںيم صورتی سيا
 
 

 ممنوعی نوش ٹيسگر
NHS کہ ہے مطلب کا اس ۔ہےی سيپالی وال ممنوعی نوش ٹيسگر ںيم ڈيکالئ اور گالسگوو ڻريگر NHS عمارت،ی بهی کسی ک 

 ۔ہے ممنوعی نوش ٹيسگر ںيم پارک کار اي دانيم ،یراہدار دروازے،
 
 

 معلومات ديمز
 ۔ںيکر معلوم سے رکنی کس کے عملے کرم براه تو ہوں سواالتی کوئ کے آپ اگر

 


