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ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
(Information about Visiting – Punjabi Version) 

 
 
ਅਸੀ ਂਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਹੋਣ 
ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

 
ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੋਿਵਡ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਨਾਲ - ਸਾਨੰੂ ਹਣੁ ਸਾਡੇ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੰੂ ਮੁੜ-ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਸ਼ੁੀ ਹ।ੈ 

 

ਿਵਅਕਤੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਹ?ੈ 
ਿਵਅਕਤੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਵਾਰਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਮੂਲ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ: 

 

 
 
ਕੌਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 

ਐਨਐਚਐਸਜੀਜੀਸੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ�ਬਧੰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਐਚਐਸਜੀਜੀਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ ਵਾਰਡ 
ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਬਧੰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਪਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਨ ਿਵੱਚ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰ ੂਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਥਤੀ ਸੁਲਝ ਨਹੀ ਂਜਾਂਦੀ। 

ਜਰਰੂੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ ਂਦੇ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਐਚਐਸਜੀਜੀਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ 
ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ 

ਸਵਾਗਤ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  

ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ 
ਸਾਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੇਧ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਦ� 
ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਿਕਵ� ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ 
ਉਨ�ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ 

ਉਹ ਕਦ� ਅਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਈਵਾਲੀ 
ਅਸੀ ਂਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਿਵੱਚ 
ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਅਨੇ 

ਰੱਖਦੇ ਹਨ।   

ਲਚਕਤਾ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਨਹੀ ਂਹਨ। 

ਸਿਤਕਾਰ 
ਅਸੀ ਂਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਅਿਜਹੇ 
ਸਮ� ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ� ਸਾਨੰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਕਲੀਿਨਕੀ 

ਖੇਤਰ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ।  

https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
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ਮ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਿਕਵ� ਕਰਾਂ? 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀ ਂਿਜਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 
ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ ਕਦ� ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।   
ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਨਐਚਐਸਜੀਜੀਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਵੱਚਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਖਾਣਾ ਇਕੱ ਸਮਾਜਕ ਮੌਕਾ ਹੈ – ਪਰਵਾਰ, ਦੇਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ�  ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਿਮਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ 
ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹ।ੈ   

 

ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਾਲਾਤਾ ਂਿਵੱਚ, ਅਸੀ ਂਇਹ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਿਬਸਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮ� 'ਤੇ 2 ਤ� ਵਧੱ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਾ ਹਣੋ (ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਬਦਲ 
ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ 
ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘਟੱ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 
ਪਰ, ਅਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਅਿਜਹੇ ਸਮ� ਵੀ ਹਨ ਜਦ� 2 ਤ� ਵਧੱ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਨਰਸ 
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ/ਗੀ। 
ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹ;ੈ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਸਾਰੇ ਸਿਮਆਂ 'ਤ ੇਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
 

ਕੀ ਮ� ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? 
ਹਾਂ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸੰਪਰਕ ਵਜ� 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹ ਿਜਵ� ਉਿਚਤ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪਰਵਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਲ�ਦਾ ਹੈ। 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਿਕ ਅਸੀ ਂਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਿਕਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਤੇ ਅਸੀ ਂਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸਨੰੂ 
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

 

ਮੇਰਾ ਪਰਵਾਰਕ ਮ�ਬਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪ�ਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹੈ; ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਪ�ਬੰਧ 
ਦਾ ਇਤੰਜ਼ਾਮ ਹੈ? 
ਮਰੀਜ਼ ਿਜੱਥੇ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜ� ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ 
ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਰਡ ਦਾ ਅਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਵੋੇਗਾ। 

ਉਦ� ਕੀ ਜੇ ਮ� ਜਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦ?ੇ 
ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀ ਂਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ 
ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂ
ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਿਵਅਕਤੀ ਕ�ਦਿਰਤ ਵਰਚਅੁਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਿਵੱਚ ’ਆਭਾਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾ’ਂ 
(ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ) ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਪੈਡ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਆਭਾਸੀ (ਵਰਚਅੁਲ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ 
ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦੇ ਹਨ।  

 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮੈਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਸੁਰਿੱਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
1. ਅਸੀ ਂਸਭ ਤ� ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਤੁਸੀ ਂਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੈਟਰਲ ਫਲੋ 

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਆਓ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। 
ਲੈਟਰਲ ਫਲੋ ਟੈਸਟ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ� ਜਾ ਂ119 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
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2. ਹਸਪਤਾਲ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਪ�ਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀ ਂਪਰੁਜ਼ੋਰ ਿਸਫਾਰਸ਼ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਸਮੱੁਚੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀ ਂਹੈ। 

3. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ, ਵਾਪਸੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਉਸ ਸਮ� ਹ�ਡ ਜੱੈਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਜਦ� ਤੁਸੀ ਂਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਤਹਾਂ ਦੇ 
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹੋ। 

4. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਨਾ ਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
5. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਟਾਇਲਟਾਂ (ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਅਤੇ ਅਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀ)ਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ ਿਜੱਥੇ ਤੁਸੀ ਂਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋ।    
 

ਮ�ਨੰੂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕੱਥ� ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ? 
ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਨਐਚਐਸਜੀਜੀਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਰੂਪ ਿਜਵ� ਿਕ ਵੱਡੇ ਿਪ�ੰਟ ਜਾਂ ਬ�ੇਲ, ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ 
ਕਰਕ ੇਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ person.centred@ggc.scot.nhs.uk 

 
 
 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-use-of-face-coverings/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk
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