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 URDU -مالقات کرنے کے بارے میں معلومات 
 
 

 تعارف 
ہم ہسپتالوں میں کنبوں اور دوستوں  کی طرف سے تعاون کا خیرمقدم کرتے ہیں؛ ہم جانتے ہیں کہ یہ کم از کم غذائیت، شفایابی، 

مدد ہے۔ ہمیں اس امر کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ بحالی اور دیکھ بھال کے مجموعی معیار کے ساتھ مریضوں کے لئے ایک اہم 
کے وبائی مرض کے دوران ہمارے مریض، کنبے اور عملہ زیاده سے زیاده محفوظ رہیں لہذا مالقاتوں کی ضروریات کا  19-کووڈ

 بندوبست احتیاط کے ساتھ کرنا جاری رکھنا ہے۔ 

یقینی بنانے کے لیے، بعض اوقات عارضی طور پر آنے جانے پر مریضوں، خاندانوں کے افراد اور عملے کی حفاظت کو 
 پابندی لگانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے فیصلے بہت احتیاط سے کیے جاتے ہیں اور ان کا گہرائی سے جائزه لیا جائے گا۔

پردستیاب ہیں۔ وارڈ کا عملہ آپ  این ایچ ایس جی جی سی ویب سائیٹ  ہسپتال میں مالقاتیں کرنے کے بارے میں تازه ترین معلومات 
انتظامات کے بارے میں بھی بتا سکے گا۔ مریضوں، فیملی کو اس وارڈ میں جس میں آپ جانا چاہتے ہوں ویزٹ کے موجوده 

اورعملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مالقاتوں کا انعقاد کا ہر ممکنہ حد تک مشفقانہ طور پر اور لچکدارانداز سے کیا جائے  
 گا۔

 
 کے دوران محفوظ ویزٹ کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 19-یہ کتابچہ آپ کو کووڈ

 

 یں مالقات کا بندوبست کیسے کروں؟م
ویزٹ کرنے کے انتظامات کے بارے میں بات کرنے کے لیے براه کرم وارڈ سے رابطہ فرمائیں؛ آپ کوویزڻس کا بندوبست  

کرنے کی پیشگی ضرورت پڑسکتی ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کی تعداد کومحدود کرنے کا انتظام کریں جو ایک ہی وقت میں ایک 
 میں موجود ره سکتے ہیں اور جسمانی دوری کے اصولوں کا احترام کرسکتے ہیں۔کمرے یا وارڈ 

پرمل سکتی ہے یا بطور  این ایچ ایس جی جی سی کی ویب سائیٹآپ کو تمام وارڈوں اور محکموں کے ڻیلیفون نمبروں کی فہرست 
 رابطہ فرمائیں۔ متبادل ہسپتال کے سوئچ بورڈ سے

 

 مالقات سے قبل مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہو گی؟ 
براه کرم ویزٹ کی وجہ سے اس ممکنہ خطرے کے بارے میں غورکریں جو کہ خود آپ کو، تشریف النے والے دیگر افراد 

 کواوراس شخص کو الحق ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ مالقات کرنا چاہتے ہیں۔ 

 اگر:یہ خطره زیاده بڑا ہو گا 
 

 یا کسی اور سانس کے انفیکشن کی تصدیق کی ہے۔ 19-جس شخص سے آپ مالقات کرنا چاہتے ہیں اس نے کووڈ •
 کے تصدیق شده کیس کے ساتھ رابطہ ہوا ہے۔   19-جس شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں اس کا حال ہی میں کووڈ •
 آپ کو مکمل طور پر ویکسین نہیں لگائی گئی۔ •
 آپ کو صحت کی بنیادی خرابیوں کا سامنا ہے۔  •
 میڻر کا فاصلہ برقرار نہیں رکھ سکتے۔  2آپ  •
 آپ فیس ماسک پہننے سے قاصر ہیں۔  •

کو مالقات کرنے سے نہیں روکے گا، لیکن مہربانی فرما کرعملے کے ساتھ اس پرمزید بات کرنے کے لیے  وارڈ یہ آپ 
 سے رابطہ کریں۔

یہ ویزٹ کے جتنا قریب ہوگا اتنا   –ہونا چاہیے  منفی لیڻرل فلو ڻیسٹگھنڻے قبل کا  24آپ کے ویزٹ سے زیاده سے زیاده 
 ہی بہتر ہے۔ 

 پر دستیاب ہیں۔ اسکاڻش حکومت کی ویب سائیٹ رڈر کرنا ہے اس کے بارے میں معلومات لیڻرل فلو ڻیسٹ کس طرح آ
 

https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
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 جب میں وارڈ میں آؤں گا تو کیا ہوگا؟ 
 

پراور ہر بار جب آپ وارڈ میں تشریف الئیں گے عملہ آپ کی صحت کا جائزه لے گا اور آپ سے صحت آپ کے وارڈ میں پہنچنے  
کے بارے میں چند ایک سواالت دریافت کرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ آپ کا ویزٹ کرنا محفوظ ہو۔ وه آپ سے  

 مندرجہ ذیل سواالت کریں گے: 
 

 ہیں؟کیا آپ بیمار محسوس کر رہے   •
 کیا آپ کو مستقل کھانسی، ذائقے یا سونگھنے کی حس کا  ختم ہونا، بخار یا زکام جیسی عالمات ہیں۔  •
کیا آپ نے خود کو اس لیے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے کیوں کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں جس  •

 سے متاثر ہونے کا شبہ ہے یا اس کا ڻیسٹ مثبت آیا ہے؟ 19-کے کووڈ

 ۔ مالقات کرنے کی اجازت نہیں ہوگیاگرآپ نے اس حفاظتی چیک کو پاس نہ کیا تو آپ کو 
 

 مالقات کے وقت مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہو گی؟ 
 آپ، مریضوں اورعملے کی حفاظت کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ مندرجہ ذیل کام کریں: 

 
 کورنگ ہر وقت استعمال کرنی چاہیے۔جب تک کہ ایسا نہ کر سکنے کی کوئی وجہ نہ ہوآپ کو فیس  •
ہسپتال کی مشترکہ جگہوں پراجتماعات سے گریز کریں۔ لفٹ کی البیوں میں انتظار سےبچنے کے لیےاگر ممکن ہو تو   •

سیڑھیاں استعمال کریں۔ جس قدرمناسب حد تک ممکن ہو سکے ہسپتال کی دیگر جگہوں میں اپنی نقل و حرکت کو 
 محدود ہونا ضروری ہے۔

یا ڈیپارڻمنٹ میں آنے اور چلے جانے سے قبل اگر آپ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائیں تو ہینڈ سینیڻائزر کا  وارڈ  •
 استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو صاف کریں۔ 

 جہاں ممکن ہوا دیگر افراد سے دو میڻرز کی دوری برقرار رکھنی چاہیے۔  •
  کسی صورتکوالگ تھلگ کرنے کا مشوره دیا گیا ہو تو آپ کو اگرآپ بیمارہوں یا آپ کو خود  -خود کو الگ تھلگ رکھنا  •

 تشریف نہیں النا چاہیے۔ 

بھی اہمیت رکھتی ہے جب چھینک ماریں، کھانسی کریں، ناک پونچھیں یا اس کو صاف کریں تو   نظام تنفس کی حفظان صحت
پوزایبل [قابل تلف] ڻشو کو ڈبے میں پھینک  مہربانی فرما کر منہ کو قابل تلف ڻشو سے ڈھانپ کر رکھیں۔ آپ کو فوری طور پر ڈس

 دینا چاہیے اور اپنے ہاتھ دھونے چاہئیں۔

ایسے حاالت رونما ہوسکتے ہیں کہ عملے کے افراد کو آپ سے عارضی طور پر وارڈ سے باہر چلےجانے یا آپ کی مالقات کے  
کی وضاحت کریں گے۔ ہر ایک کی حفاظت  دوران وارڈ چھوڑنے کے لئے کہنا پڑے۔ اس کی جب بھی ضرورت پیش آئی تو ہم اس

 اور رازداری کو یقینی بنانے کے لئے جب بھی ضرورت پیش آئی آپ کی مدد اور سوجھ بوجھ کو قدر کی نگاه سے دیکھا جائے گا۔
 

 کیا میرے ہمراه دیگر لوگ مالقات کر سکتے ہیں؟ 
منتخب کرده فرد کو کسی دوسرے شخص کی ضرورت پیش  ہمارا خیال ہے کہ چند ایک صورتوں میں مالقات کے لیے کنبے کے 

آسکتی ہے مثال کے طور پرکسی بچے یا کسی کمزورعمر رسیده شخص کا مالقات کے لیے جانا جو آزادانہ طور پر ہسپتال میں داخل  
ا کہ ہم اس کی مدد  نہ ہوسکتا ہو۔ وارڈ کا عملہ اس اضافی شخص کی موجودگی کے لیے سہولت فراہم کرے گا اور تفصیل فراہم کرے گ

 کیسے کریں گے۔
 
 

 کیا میں اس مالقات کے دوران اپنے رشتہ دار یا دوست کو چھو سکتا/سکتی ہوں؟ 
آپ اپنے رشتہ دار یا دوست کو چھوسکتے/سکتی ہیں (مثال کے طور پراس کا ہاتھ پکڑنا، گلے لگانا یا ان کا بوسہ لینا) تاہم، براه 

میڻر کا فاصلہ برقرار رکھنے سے آپ کے رشتہ دار یا دوست، دیگر مریضوں اورعملے  2و کرم یاد رکھیں کہ جہاں بھی ممکن ہ
 یا سانس کے دیگر وائرسوں کے پھیلنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ 19-کے لیے کووڈ

 اگر مجھ میں صالحیت ہوتو کیا میں اپنے رشتہ دار یا دوست کے ساتھ سیر کے لئے وارڈ سے باہر جاسکتا ہوں؟ 
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کرم سب سے پہلے وارڈ کے عملے سے دریافت کریں۔ اگرآپ معاشرتی دوری کے اقدامات پرعمل کریں اور  ماسک استعمال   براه
 کریں توآپ کے لیے ہسپتال کی اہم مشترکہ جگہوں یا ہسپتال کے گراؤنڈ میں پیدل جانا ممکن ہوسکتا ہے۔ 

 

 کیا میں ہسپتال میں سہولیات استعمال کر سکوں گا/گی؟
مام ہسپتالوں میں پرچون کی دوکانیں اورہسپتال میں کھانے کی سہولیات کھلی ہیں۔ اگرآپ ان میں سے کسی بھی سہولت کا ہمارے ت

اپنا ماسک پہنیں، جہاں ممکن ہو   –استعمال کریں تو آپ کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ تمام تر ضروری حفاظتی اقدامات بروئے کار الئیں 
قرار رکھیں، ڻریک اینڈ ڻریس کے لیے اپنی تفصیالت فراہم کریں، عمارت میں داخل ہونے پر اور باہر میڻر کا معاشرتی فاصلہ بر 2

 جاتے وقت ہینڈ سیناڻائیزراستعمال کریں وغیره وغیره۔

یتے  جہاں ممکن ہوآپ کو پبلک کے افراد کے لئے فراہم کرده بیت الخالء کی سہولیات کا استعمال کرنا چاہئے۔ ہم اس امر کو ترجیع د
 ہیں کہ جب تک کہ کوئی دوسرا متبادل دستیاب نہ ہوآپ مریضوں اورعملے کے ڻوائلڻس استعمال نہ کریں۔

 

 میں کب مالقات نہیں کر سکتا؟
اب بھی موجود ہے اور آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ انفیکشن کی روک تھام پر محتاط انداز سے توجہ دینے اور خاندانی  19-کوویڈ

 پر قابو پانے کے اقدامات کو اب بھی برقرار رکھنے کی ضرورت درپیش ہے۔  تعاون کے ساتھ خطرات

ہمارے ہسپتال کے وارڈوں میں بہت سارے کمزور مریض موجود ہیں اور خاص طور پر چند ایک اقسام کی بیماریوں اور  
بنائیں کہ خطرے کی تشخیص عالجات جن میں انتہائی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت درپیش ہو اس امر کو یقینی 

 مناسب طریقے سے کی جائے اور جب صورتحال تبدیل ہوجائے تو اس کا ازسرنو جائزه لیا جائے۔

اگرمالقات ممکن نہ ہو سکی تو ہم آپ کو وضاحت فراہم کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ جہاں بھی ممکن ہوا ہم اس پر 
 وتے ہی اس کا جائزه لیں گے۔نظرثانی کریں گے اور حاالت میں تبدیلی رونما ہ

 اگرآپ بیمار ہوں یا آپ کو الگ تھلگ رہنے کا مشوره دیا گیا ہے تو آپ کو ویزٹ نہیں کرنا چاہیے۔ 
 

 اگر مالقات پر مزید پابندی ہو تو کیا ایسی صورتیں موجود ہیں جب مالقات ممکن ہو سکتی ہے؟
ص وارڈ یا ایریا میں تشریف النے پر پابندی ہو یا کمیونڻی کے اندر کے پھیالؤ کی وجہ سے کسی خا 19-مثال کے طور پر اگر کووڈ

 ۔ ضروری مالقاتیں جاری رہیں گیپھیالؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہو تو 
 

 ان حاالت کی قسم جہاں "ضروری مالقات" ممکن ہے کی مثالیں مندرجہ ذیل ہیں:
 فراہم کرنا۔ دوران زچگی کسی کی طرف سے ہسپتال کے اندر عورت کو مدد  •
ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کی وضاحت ممکن حد تک نرمی اور شفقت  –زندگی کے اختتام پر دیکھ بھال حاصل کرنے واال فرد  •

کے ساتھ کی جائے گی تاکہ مریضوں کو ان کی زندگی کے اختتام پرآخری ایام، ہفتوں یا مہینوں میں اپنے پیاروں کے ساتھ  
 جا سکے۔ بامقصد وقت گزارنے میں مدد دی

اس شخص کی مدد کے لیے جو ذہنی صحت کے مسائل، ڈیمینشیا (ضعف عقل)، سیکھنے کی معذوری یا آڻزم (خوش خیالی) کی  •
 وجہ سے کسی کے موجود نہ ہونے پر پریشان ہو سکتا ہے۔

 جب کوئی زندگی بدل دینے والی بیماری یا عالج کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہو۔ •
 کسی بچے کے ہمراه جانے کے لیے۔ ہسپتال میں  •
ہسپتال میں کوئی بھی بچہ اپنے ایک یا دونوں والدین یا دیکھ بھال کرنے والے کے موجود ہونے کا حقدار ہے۔ ہسپتال میں موجود  •

 بچے کو بہن بھائیوں یا دوسرے بچوں سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ 
 ح و بہبود کے لیے کسی دوسرے شخص کی مدد ضروری ہو۔ اس طرح کے اوردیگر حاالت میں جہاں ایڈوکیسی اور فال •

 
اس رہنمائی کو الگو کرتے وقت عملہ ممکنہ طور پرانفرادی سطح پر جتنا لچکدارہو سکا ہمدردانہ انداز اپنائے گا۔ ضروری مالقاتیں 

 پر دستیاب ہیں۔ این ایچ ایس جی جی سی ویب سائیڻ کرنے کے مزید معلومات 
 

https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
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نمائی کے مقاصد دیکھ بھال کرنے والے وه افراد جو ضروری دیکھ بھال یا جذباتی مدد یا روحانی نگہداشت فراہم کرتے ہوں اس رہ
کے لیے ویزڻرز نہیں سمجھے جائیں گے اور ان کے لیے ہسپتال میں کسی مریض کے پاس جانے کی اجازت برقرار رہے گی، 

 بشمول ان جگہوں کے جہاں پر صرف ضروری مالقاتیں ہی ہوتی ہوں۔
 

 اگر میں یا کبنے کا کوئی دوسرا فرد اور دوست مالقات نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ 
اگرآپ ذاتی طور پر مالقات نہ کرسکتے ہوں تو براه کرم رابطے میں رہنے کے لئے ڻیکنالوجی جیسا کہ سوشل میڈیا اورفون کالز  
کا استعمال کریں۔ اگرآپ جس شخص سے بات کرنا چاہتے ہوں اس کو اپنے ذاتی فون یا ڻیبلٹ تک رسائی حاصل نہ ہو تو مہربانی  

تک رسائی حاصل کریں۔  تمام وارڈزمیں 'ورچوئل وزٹ' (ویڈیوکال) کے لیے پرسن سینڻرڈ ورچوئیل ویزڻنگ سروس فرما کرہماری 
ے اور ان سے بات کرنے میں مدد دیتے ہیں جو ان کے لیے حقیقت  آئی پیڈ موجود ہوتے ہیں جو مریضوں کو ان لوگوں کو دیکھن 

 میں اہم ہوتے ہیں۔
 

 میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟ 
 پر دستیاب ہیں۔این ایچ ایس جی جی سی ویب سائیڻ  مالقات کرنے کے حالیہ انتظامات کے بارے میں مزید معلومات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ای میل کریں اگرآپ کو یہ معلومات قابل رسائی صورت میں جیسا کہ بڑے حروف یا بریل، یا کمیونڻی کی زبان میں درکار ہوں تو براه کرم
person.centred@ggc.scot.nhs.uk 

 
 

 آپ کے تعاون اور حمایت کا بہت بہت شکریہ۔

https://www.nhsggc.org.uk/patients-and-visitors/person-centred-visiting/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-issues/covid-19-coronavirus/for-patients-the-public/patients-hospital-appointments-visiting/hospital-visiting/
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk
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