
ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ 
ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰੱਿਣ ਲਈ 
ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵੀਡੀਓ 
ਦੇ ਰੂਪ ਵਵੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ 
QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।



ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਰੱਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡ ੇਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਦੌਰਾਨ ਿਦੁ ਨੰੂ ਸਰੱੁਵਿਅਤ ਰੱਿਣ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਕਸੇ 
ਦੋਸਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 
ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸ।ੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੈ, ਵਕਸ ੇਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਈੋ 
ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਾਫ 
ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ।ੋ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਸਟਾਫ 
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟੈਸਟ 
ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ 
ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱੁਟ-ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ 
ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਗੱੁਟ-ਬੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਈੋ 
ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ 
ਹੈ ਤਾਂ ਵਕਸ ੇਨੰੂ ਤੁਰੰਤ 
ਦੱਸ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਈੋ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਕਝੁ 
ਦਵਾਈਆਂ, ਭਜੋਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਰ 
ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੰੂ 
ਦੱਸ।ੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ 
ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗੋ

ਆਪਣ ੇਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੁੱ ਟ-
ਬੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਵਕਸ ੇਿੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਂਐਲਰਜੀਆ ਂਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੁਚੇਤ ਦੱਸੋ



ਵਕਸ ੇਵੀ ਦਰਦ ਵਨਵਾਰਕ, ਵਵਟਾਵਮਨਜ਼ 
ਜਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਸਮਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਵਲਆਂਦੀ ਗਈ ਕਈੋ ਵੀ 
ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਕਸੇ 
ਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਦੱਸ।ੋ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਕਈ 
ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਜਾਂ 
ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਵਕਵਰਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਵਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ।

ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ੋਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 
ਕਲੋ ਕਈੋ ਮਡੈੀਕਲ ਅਲਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ 
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈੋ ਵਡਵਾਈਸ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਵੁਲਨ ਪੰਪ, ਵਰਤਦੇ 
ਹੋ।

ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਨੰੂ ਪੁੱ ਛੋ:

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵਕ 
ਨਵੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਕਸ ਲਈ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਵਕਉਂ ਹੈ

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 
ਬਾਰੇ ਸਆੁਲ ਪੱੁਛਣ ੇਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।

ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ 
ਦਿਾਈਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ 
ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱ ਛੋ



• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸਰੈ 
ਕਰੋ।

•  ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਗੱਵਟਆਂ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ 
ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ।

• ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵਜਹਾ 
ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ 
ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ 
ਪੀਓ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਖੂਨ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਵਬਸਤਰੇ ਵਵੱਚ ਲੇਟਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ 
ਵਨਯਵਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲੋ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਸੁ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 
ਵਹੱਲਣ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਕਹੋ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵ ੇਤਾਂ 
ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵਵਸ਼ਸੇ਼  
ਗੱਦਾ ਜਾਂ ਵਸਰਹਾਣਾ ਵੀ  
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਨੂ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੋ

ਦਬਾਅ ਿਾਲੇ ਫਵੋਿਆ ਂਦੀ 
ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਵਫਸਲਣ ਅਤੇ ਵਡੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰ ਮਦੇ ਸਮੇਂ:
• ਸਹੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਜੱੁਤੀ ਪਵਹਨੋ, ਵਜਵੇਂ 

ਵਕ ਰਬੜ ਦੇ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਜਾਂ 
ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਫਵਟੰਗ ਵਾਲੇ ਸਵਲੱਪਰਜ਼, 
ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਟ੍ਰਨੇਰਜ਼ ਜੱੁਤੀਆਂ।

• ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੋ 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸਣੁਨ 
ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਪਵਹਨੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 
ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਨੰੂ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।



• ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਭਜੋਨ 
ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹਮਸੇ਼ਾ ਆਪਣ ੇਹੱਥ 
ਧੋਵ।ੋ

• ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਲੁਾਕਾਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਵਕ 
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣ ੇਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਂ 
ਰੋਗਾਣ-ੂਮਕੁਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਸਤ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ 
ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸ।ੋ

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈੋ 
ਵਟਊਬਾਂ ਜਾਂ ਸਈੂਆਂ ਬੇਆਰਾਮੀ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਦੱਸ।ੋ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ:

• ਇਹ ਸਮਝੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ 
ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੱੁਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 
ਕਈੋ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮਲੁਾਕਾਤਾਂ ਕਦੋਂ 
ਵਮਲਣਗੀਆਂ

• ਘਰ ਵਵੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈੋ ਦਵਾਈਆਂ 
ਵਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਉਹ ਵਕਸ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਵਕਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ

• ਇਹ ਜਾਣ ੋਵਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਜਾਂ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈੋ 
ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਿੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਿਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਿਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈਿਾਲ ਬਣੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ, ਵਿਕਰ ਜਾਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛੋ ।

...ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਲਾਗਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ  
ਮਦਦ ਕਰੋ



ਇਹ ਪਰਚਾ NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਿਟੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ 
ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ 

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਵਾਲਗੀ: B1288_i
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 2022

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵਕਸੇ 
ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੱਚ ਪੜ੍ਹਨ 
ਲਈ QR ਕੋਡ ਨੰੂ ਸਕੈਨ 
ਕਰੋ।


