
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 
ਇਲਾਜ COVID-19 
ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 
ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜਾ ਂਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, 
ਡਾਇਗਨੌਸਵਿਕ ਿੈਸਿ, 
ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਾ ਂਹਸਪਤਾਲ 
ਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਮਾਹਰ 
ਨੂੰ ਵਮਲਣ ਲਈ 
ਉਡੀਕਵਦਆ ਂਇਹ 
ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਲਈ 
ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।



•  COVID-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜਂੋ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 
ਸਟ਼ਫ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ ਲ਼ਗ ਲਈ 
ਖਿਯੰਤਰਣ ਸੇਧ ਕਰਕੇ, ਖਿਯਖਮਤ ਇਲ਼ਜ 
ਪ੍ਰਦ਼ਿ ਕਰਿ ਖਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸੋਸਜਿਕ ਦੇਰੀ 
ਿ਼ਲ, ਸ਼ਰੇ NHS Scotland ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ 
ਥੋੜ੍ੇ ਮਰੀਜ ਿੇਿੇ ਜ਼ ਰਹੇ ਹਿ ਅਤੇ ਉਿ਼੍ਾਂ ਦ਼ 
ਇਲ਼ਜ ਕੀਤ਼ ਖਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹ਼ਾਂਮ਼ਰੀ ਦੇ 
ਦੌਰ਼ਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਿ਼੍ਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਲੀਖਿਕਲ 
ਲੋੜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧ਼ਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲ਼ਜ 
ਕੀਤ਼ ਖਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ NHS ਨੂੰ 
ਮੁੜ ਸੰਗਖਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਖਜਹ਼ ਕਰਿ਼ ਜ਼ਰੀ 
ਰੱਿ਼ਾਂਗੇ।

•  NHS Scotland ਸੇਿ਼ਿ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ 
ਤਰੀਕੇ ਿ਼ਲ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਧਾਉਣ 
ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਖਮਹਿਤ ਕਰ ਖਰਹ਼ ਹੈ। 
ਕਲੀਿੀਸ਼ੀਅਿ/ਕਲੀਿੀਕਲ ਮ਼ਹਰ ਖਿਰੰਤਰ 
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿ ਖਕ 
ਉਹ ਤੁਹ਼ਡੀ ਦੇਿਭ਼ਲ ਖਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 
ਿਧੀਕ ਮੁਲ਼ਕ਼ਤ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿ਼ਉਣ ਲਈ 
ਉਹ ਸੇਿ਼ਿ਼ਾਂ ਖਕਿੇਂ ਪ੍ਰਦ਼ਿ ਕਰਦੇ ਹਿ।

ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ 
•  ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਤ, 

ਖਕਰਪ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ GP ਪ੍ਰੈਕਖਟਸ ਨੂੰ 
ਿਿੀਿਤਮ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਪ੍ਰਦ਼ਿ ਕਰਿ਼ 
ਯਕੀਿੀ ਕਰੋ। 

•  ਤੁਹ਼ਡੀਆਾਂ ਖਿਅਕਤੀਗਤ ਹ਼ਲਤ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧ਼ਰ 
'ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦ਼ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹ਼ਡੀ ਮੁਲ਼ਕ਼ਤ 
ਆਹਮੋ-ਸ਼ਹਮਣੇ ਦੀ ਿ਼ ਹੋਿੇ। ਖਕਸੇ 
ਕਲੀਿੀਸ਼ੀਅਿ ਿ਼ਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਿ/ਿੀਡੀਓ ਕ਼ਲ 
ਖਿੱਚ ਖਹੱਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਲ਼ਕ਼ਤ 
ਖਿੱਚ ਸ਼਼ਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜ਼ 
ਸਕਦ਼ ਹੈ। 

•  ਤੁਹ਼ਡੀ ਮੁਲ਼ਕ਼ਤ ਤੋਂ ਪਖਹਲ਼ਾਂ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਆਮ 
ਕਰਕੇ ਖਚੱਿੀ ਪ਼ ਕੇ ਸੂਖਚਤ ਕੀਤ਼ ਜ਼ਾਂਦ਼ ਹੈ। 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲ਼ਕ਼ਤ ਖਿੱਚ ਸ਼਼ਮਲ 
ਿਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤ਼ਾਂ ਖਕਰਪ਼ ਕਰਕੇ ਖਿਭ਼ਗ 
ਜ਼ਾਂ ਕਲੀਖਿਕ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਖਦਓ 
ਤ਼ਾਂਖਕ ਉਹ ਇਹ ਸਮ਼ਾਂ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ 
ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ।ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਲ਼ਕ਼ਤ ਨੂੰ 
ਤੁਹ਼ਡੇ ਲਈ ਅਿੁਕੂਲ ਖਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 
ਖਿਰਧ਼ਖਰਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

•  ਤੁਹ਼ਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਖਸਰਫ਼ ਕਹੇ ਜ਼ਣ 'ਤੇ 
ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓੋ। 

COVID-19 ਨੇ ਸਾਡੀਆ ਂNHS ਸੇਿਾਿਾ ਂਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆ ਂ
ਖੜੀਆ ਂਕੀਤੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕਾਿਲੈਂਡ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾ ਂ
ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਿੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ।ਂ



ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ 
ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
•  ਖਜਿੇਂ ਹੀ ਤੁਹ਼ਡ਼ ਰੈਫਰਲ ਖਮਲ ਜ਼ਾਂਦ਼ ਹੈ, 

ਕਲੀਖਿਕਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰ਼ ਇਸ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ 
ਛੇਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜ਼ਏਗੀ।

•  ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਕਰਿ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤ਼ 
ਜ਼ ਖਰਹ਼ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿ਼ਸ ਸਖਥਤੀ 
ਲਈ ਖਜੰਿੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੇ। 
ਬਦਖਕਸਮਤੀ ਿ਼ਲ ਇਸਦ਼ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ 
ਸਕਦ਼ ਹੈ ਖਕ ਸੇਿ਼ਿ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚ਼ਲੂ ਹੋਣ ਤੱਕ 
ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਤੰਜ਼ਰ ਕਰਿ਼ ਪਏਗ਼।

•  ਆਪਣੀ ਦੇਿਭ਼ਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰ਼ਉਣ 
ਲਈ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੇ ਯ਼ਤਰ਼ ਕਰਿ ਜ਼ਾਂ 
ਹਸਪਤ਼ਲ ਜ਼ਣ ਲਈ ਖਕਹ਼ ਜ਼ ਸਕਦ਼ ਹੈ।

ਮਦਦ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
•ਜਦਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁਣ ਇਸ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂਿ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੂੰ ਇਸ ਬ਼ਰੇ ਦੱਸ 
ਖਦਓ।

•  ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਜੋ ਿੀ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਪਖਹਲ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦ਼ਿ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਖਹਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਿ਼ ਯਕੀਿੀ 
ਕਰੋ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਪਤ਼ ਹੋਿੇ ਖਕ ਕੀ ਉਮੀਦ 
ਕਰਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਖਧਤ ਖਤਆਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ 
ਜ਼ ਸਕਣ।

•  ਅਸੀਂ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਤੁਹ਼ਡੀ ਦੇਿਭ਼ਲ ਬ਼ਰੇ ਫੈਸਖਲਆਾਂ 
ਖਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ਼੍ਾਂ ਸ਼਼ਮਲ ਕਰਿ਼ਉਣ਼ ਚ਼ਹੁੰਦੇ 
ਹ਼ਾਂ। ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲ਼ਜ ਦੇ ਖਿਕਲਪ਼ਾਂ 

ਬ਼ਰੇ ਇੱਕ ਸੂਚਤ ਖਿਕਲਪ ਬਣ਼ਉਣ ਖਿੱਚ 
ਤੁਹ਼ਡੀ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹ਼ਨੂੰ 
ਤੁਹ਼ਡੇ ਖਸਹਤ ਸੰਭ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿ਼ਲ 
ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਤਸ਼਼ਖਹਤ ਕਰ਼ਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹ਼ਨੂੰ 
ਹੇਠਾ ਂਵਦੱਤੇ ਸਿ਼ਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਤਸ਼਼ਖਹਤ 
ਕਰਦੇ ਹ਼ਾਂ:

•  ਲ਼ਭ ਕੀ ਹਿ?
•  ਜੋਖ਼ਮਕ ੀਹ ਿ?
•  ਖਿਕਲਪ ਕੀ ਹਿ?
•  ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾੈ?

ਆਪਣੇ ਖਸਹਤ ਦੇਿਭ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਿਰ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 
ਸਿ਼ਲ ਪੁੱਛਣ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ 
ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲ਼ ਕਰਿ ਖਿੱਚ ਤੁਹ਼ਡੀ ਮਦਦ 
ਕਰੇਗ਼।

ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ 
ਨਜਰ ਰੱਖਣਾ 
•  ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਮੁਲ਼ਕ਼ਤ ਲਈ ਹਸਪਤ਼ਲ ਦੇ 

ਖਿਭ਼ਗ ਖਿੱਚ ਭੇਖਜਆ ਜ਼ਾਂਦ਼ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਤੁਹ਼ਡੇ 
ਦੁਆਰ਼ ਇਤੰਜ਼ਰ ਕਰਿ ਦਰਖਮਆਿ ਤੁਹ਼ਨੂੰ 
ਆਪਣੀ ਸਖਥਤੀ ਦ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਰਿ ਬ਼ਰੇ 
ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਖਦੱਤੀ ਜ਼ਣੀ ਚ਼ਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜੇ 
ਤੁਹ਼ਡੀਆਾਂ ਖਕਸੇ ਖਕਸਮ ਦੀਆਾਂ ਪੁੱਛ-ਖਗੱਛ਼ਾਂ 
ਹੋਣ ਤ਼ਾਂ ਇਸ ਖਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ ਸ਼਼ਮਲ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈ

•ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਿੇ ਜ਼ਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 
ਹੋ ਤ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਹ਼ਲਤ ਲਈ ਦੱਸੇ ਸਲ਼ਹ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 
ਦੀ ਪ਼ਲਣ਼ ਕਰਿ਼ ਯਕੀਿੀ ਕਰੋ।

•  ਤੁਸੀਂ ਿਧੇਰੇ ਜ਼ਣਕ਼ਰੀ NHS inform 
ਸਿੈ-ਸਹ਼ਇਤ਼ ਗ਼ਈਡ਼ਾਂ ਰ਼ਹੀਂ ਪ੍ਰ਼ਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਸਿੈ-ਸਹਾਇਤਾ
•  ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹ਼ਲਤ ਬ਼ਰੇ ਿਧੇਰੇ ਸਲ਼ਹ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਖਕਰਪ਼ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤ਼ਲ 
ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਿ਼ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਖਜਸ ਿ਼ਲ 
ਮੁਲ਼ਕ਼ਤ ਕਰਿ ਦ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਤੰਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ। NHS inform ਿੀ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ 
ਸਰੋਤ ਹੈ-nhsinform.scot/self-
help-guides

•  ਜੇ ਉਡੀਕ ਕਰਖਦਆਾਂ ਤੁਹ਼ਡੀ ਹ਼ਲਤ ਜ਼ਾਂ ਲੱਛਣ 
ਖਿਗੜ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਿ, ਤ਼ਾਂ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਆਪਣੀ GP 
ਪ੍ਰੈਕਖਟਸ ਿ਼ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿ਼ ਚ਼ਹੀਦ਼ ਹੈ।

•  ਤੁਹ਼ਡ਼ ਸਥ਼ਿਕ ਫ਼ਰਮ਼ਖਸਸਟ ਜ਼ਾਂ ਫ਼ਰਮੇਸੀ 
ਟੀਮ ਦ਼ ਕੋਈ ਖਸੱਖਿਅਤ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਸਲ਼ਹ 
ਦੇ ਸਕਦ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਖਬਿ਼੍ਾਂ 
ਦਿ਼ਈ ਦੇ ਸਕਦ਼ ਹੈ।

•  ਲੱਛਣ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਣ ਬ਼ਰੇ ਹੋਰ ਸਲ਼ਹ ਲੈਣ ਲਈ 
NHS 24 ਨੂੰ 111 'ਤੇ ਕ਼ਲ ਕਰੋ।

•  ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਖਥਤੀ ਜ਼ਾਂ ਲੱਛਣ 
ਜ਼ਿਲੇਿ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਿ, ਤ਼ਾਂ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 999 
'ਤੇ ਫੋਿ ਕਰਿ਼ ਚ਼ਹੀਦ਼ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ 
ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਲੱਗਦ਼ ਹੈ ਖਕ ਤੁਹ਼ਡੇ ਇਲ਼ਜ ਖਿੱਚ 
ਦੇਰੀ ਿ਼ਲ ਤੁਹ਼ਡੀ ਮ਼ਿਖਸਕ ਖਸਹਤ ਅਤੇ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਭ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਹੇਿ਼ਾਂ ਖਦੱਤੀ 
ਸੰਸਥ਼ਿ਼ਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿੀ ਸਹ਼ਇਤ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ;

•  ਜੇ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਘਬਰ਼ਹਟ ਮਖਹਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 
ਜ਼ਾਂ ਤੁਹ਼ਨੂੰ ਸਹ਼ਇਤ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਖਦਿ ਖਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ 111 'ਤੇ NHS24 
ਨੂੰ ਕ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਿ ਪ੍ਰੌਂਪਟ਼ਾਂ 
ਤੋਂ Mental Health (ਮ਼ਿਖਸਕ ਖਸਹਤ) 
ਖਿਕਲਪ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•  0800 83 85 87 'ਤੇ Breathing 
Space ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਕ਼ਜੀ ਖਦਿ਼ਾਂ ਖਿੱਚ 
ਸੋਮਿ਼ਰ-ਿੀਰਿ਼ਰ, ਸ਼਼ਮ 6 ਿਜੇ ਤੋਂ 2 ਿਜੇ 
ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦ ੇਆਖ਼ੀਰ ਖਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਿ਼ਰ ਸ਼਼ਮ 
6 ਿਜੇ ਤੋਂ ਸੋਮਿ਼ਰ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਜੇ ਿੁੱਲ਼੍ ਹੁੰਦ਼ ਹੈ 
(breathingspace.scot)।

•  0800 328 9655 ‘ਤੇ Living Life, 
ਸੋਮਿ਼ਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਿ਼ਰ 1ਿਜੇ ਤੋਂ ਰ਼ਤ 9 ਿਜੇ 
ਤੱਕ ਿੁੱਲ਼੍।


