
RCH ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਰੌਇਲ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ (RCH) ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਚਿਆ 
ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚਵੱਿ ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਾਰਾ ਪਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਭਾਂਵੇਂ ਚਕ ਬੱਿੇ ਚਕਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ 
ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚਮਲਣ ਆਏ ਹੋਣ।
ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦ ੇਘਟੰਿਆ ਂਦਰੌਾਨ ਦੋ ਮਾਪ/ੇਸਭੰਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਆਪਣ ੇਬਚੱ ੇਨੰੂ ਟਮਲਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਜਂੋ ਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਟਮਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਬਚੇੱ ਦੇ 
ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ (ਬਿਰਫਲਾਈ ਟਵੱਚ ਸਵਰੇ ੇ8 ਵਜ ੇ– ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜ ੇਤਕੱ, ਅਤ ੇਹਰੋ ਸਾਰ ੇਡਾਕਿਰੀ ਖਤੇਰਾਂ ਟਵੱਚ ਸਵਰੇ ੇ8 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕੱ)। ਦੋ ਮਾਪ ੇਬਾਹਰੀ 
ਮਰੀਜ ਼ਵਜੋ ਂਡਾਕਿਰ ਨੰੂ ਟਮਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਦ ੇਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਕਮਰ ੇਦੇ ਸੀਮਤ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੌਰਾਨ ਮਾਟਪਆ ਂਟਵੱਚਂੋ 
ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਆਪਣ ੇਬਚੱ ੇਦੇ ਨਾਲ ਰਟਹ ਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਦਸੂਰ ੇਮਾਪ ੇਨੰੂ ਉਡੀਕ ਖਤੇਰ ਟਵੱਚ ਰਟਹਣਾ ਪੈਦਂਾ ਹ)ੈ। ਆਮ ਵਾਰਡ ਖਤੇਰਾਂ ਟਵਚੱ, ਮਾਟਪਆ ਂਟਵੱਚਂੋ ਇਕ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀਆਂ 
ਮਜੂ਼ੌਦਾ ਸੇਧਾਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ ਭਰ ਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਦੇ ਨਾਲ ਰਟਹ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਦੋ ਮਾਪ/ੇਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਆਪਣ ੇਬਚੇੱ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕਿਕਾਲੀਨ ਟਵਭਾਗ ਬਚੇੱ ਦੇ ਨਾਲ ਰਟਹ 
ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਭਾਂਵੇ ਂਕੋਈ ਵੀ ਹਵੋ।ੇ
RCH ਟਵਚੱ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲ ੇਹਰ ਟਕਸੇ ਦੀ ਸੁਰਟੱਖਆ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਖੱਣਾ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹ।ੈ ਟਜਥੇੱ ਮਰੀਜਾਂ਼, ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਨੰੂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਜਾਂ 
ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਨਹੀ ਂਰਖੱੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਟਕਸੇ ਮਾਪ/ੇਸਭੰਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲ ੇਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇਕਮਰ ੇਜਾਂ ਡਾਕਿਰੀ ਖਤੇਰ ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਟਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਵਧੱ 
ਤੋ ਂਵਧੱ ਸਭੰਵ ਹਦੱ ਤਕੱ ਘਿੱ ਤੋ ਂਘਿੱ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਟਸਸ਼ ਼ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੰੂ COVID-ਸੁਰਟੱਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਟਨਰਤੰਰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਕੋਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਦੀਆਂ 
ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੋ ਹ।ੈ
ਚਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਚਰਵਾਰ ਦੇ ਹਰੋ ਜੀਆਂ ਨੂ ੰਆਪਣ ੇਨਾਲ ਨਾ ਚਲਆਓ। ਉਹਨਾ ਂਨੂ ੰਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਹਣ ਦੀ ਆਚਿਆ ਨਹੀਂ ਚਦੱਤੀ ਜਾਵੇਿੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂ ੰਹਸਪਤਾਲ ਤੋ ਂਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਚਕਹਾ ਜਾਵੇਿਾ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਕ ਇਹ ਪਾਬਦੰੀਆ ਂਚਣੁਤੌੀ ਭਰਪਰੂ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਸਮਝਦ ੇਹਾਂ ਟਕ ਹਰਕੇ ਪਟਰਵਾਰ ਦੀ ਸਟਥਤੀ ਵਖੱਰੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਜ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਕੋਈ ਸ਼ਕੇੰ 
ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਬਚੱ ੇਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਮ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਨਰਸ ਯਟੂਨਿ ਦ ੇਮਨੇੈਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸਾ਼ਹਤ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਟਮਲਣ ਦੇ ਹਰੋ 
ਟਵਕਲਪ ਟਜਵੇ ਂਟਕ ਿੈਲੀਹਲੈਥ ਜਾਂ ਫ਼ਨੋ ਉਪਰ ਸਲਾਹ-ਮਸਵ਼ਰ,ੇ ਟਜੱਥ ੇਉਟਚੱਤ ਹਵੋ ੇਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸੁਰੱਚਿਅਤ ਰਚਹਣ ਲਈ RCH ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ:
• ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਟਬਮਾਰ ਹ ੋਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹਵੋੋ

• ਆਪਣ ੇਬਚੱ ੇਦੇ ਕਮਰ ੇਟਵਚੱ ਦਾਖਲ ਹਣੋ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਟੱਗਆ ਂਆਪਣੇ 
ਹਥੱ ਧਵੋ,ੋ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਖਤੇਰਾਂ ਦ ੇਟਵੱਚ ਹਥੱਾਂ ਵਾਲੀ ਜੱੈਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਕਰੋ

• ਆਪਣ ੇਮਾਸਕ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਮੰੂਹ ਅਤ ੇਨੱਕ ਉੱਤ ੇਪਟਹਨੋ

• ਆਪਣੀ ਖਘੰ ਜਾਂ ਟਿਕੱ ਨੰੂ ਢੱਕੋ ਅਤ ੇਟਫਰ ਹਥੱਾਂ ਦੀ ਸਫਾ਼ਈ ਕਰੋ

• ਹਰ ਸਮਂੇ ਘਿੱ ੋਘਿੱ 1.5 ਮੀਿਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦਰੂੀ ਦਾ ਅਟਭਆਸ ਕਰੋ

• ਲਕੋਾਂ ਦੀ ਟਗਣਤੀ ਦੀਆ ਂਸੀਮਾਵਾਂ ਦ ੇਕਾਰਣ ਜਕੇਰ ਤਹੁਾਨੰੂ ਡਾਕਿਰੀ ਖਤੇਰ 
ਜਾਂ ਕਮਰ ੇਤੋ ਂਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਟਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ RCH ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੀਆ ਂਬਨੇਤੀਆ ਂਦੀ ਹਮੇਸਾਂ਼ ਪਾਲਣਾ ਕਰ।ੋ ਤਹੁਾਡੇ ਬਚੇੱ ਦੀ ਸੁਰਟੱਖਆ ਅਤੇ 
RCH ਟਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ ੇਸਾਰ ੇਟਵਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸੁਰਟੱਖਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ
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ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਚਰਸੈਪਸ਼ਨ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਚਜ਼ਲ) ਉਤੇੱ ਜਾਿਂ
ਮਾਚਪਆਂ/ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਚਲਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਕ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਚਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚਵਿੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਿ ਕਰਵਾਉਣ, 
ਭਾਂਵੇਂ ਚਕ ਉਹ ਰਾਤ ਭਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਵੱਿ ਠਚਹਰੇ ਹੋਣ। ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਚਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚਵਿੇ ਪਹੁੰਿਣ ਤੇ, ਹੇਠ ਚਲਿੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਿੀ:
• ਤਹੁਾਡ ੇਕੋਲੋ ਂਟਸਹਤ ਜਾਂਚ ਬਾਰ ੇਸਵਾਲ ਪੁਿੇੱ ਜਾਣਗੇ ਅਤ ੇਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ।
• ਜ ੇਅਦੰਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਟਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤਹੁਾਨੰੂ ਟਵਜਿ਼ਰ ਸਟਿਕੱਰ ਅਤ ੇਟਚਹਰ ੇਤ ੇਪਾਉਣ ਵਾਲ ਮਾਸਕ ਟਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ; ਮਨਜੂ਼ਰਸੁ਼ਦਾ ਟਵਜ਼ਿਰ 

ਸਟਿਕੱਰ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤਰੌ ਤ ੇਹਰ ਸਮੇ ਂਟਦਖਾਈ ਟਦੰਦਾ ਰਟਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ
• ਸਾਰ ੇਮਨਜ਼ਰੂਸੁ਼ਦਾ ਮਲੁਾਕਾਤੀਆ ਂਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਟਵੱਚ ਰਟਹਣ ਦਰੌਾਨ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤਰੌ ਤ ੇRCH ਦੁਆਰਾ ਟਦਤੱਾ ਮਾਸਕ ਪਟਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦਂੋ ਤਸੁੀਂ 

ਜਾਂਚ ਟਵਚੱੋ ਂਦੀ ਲਘੰ ਜਾਂਦ ੇਹ,ੋ ਤਹੁਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇਮਾਸਕ ਨੰੂ RCH ਦਆੁਰਾ ਟਦੱਤ ੇਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੜੋ ਪਵਗੇੀ।
• ਇਕੱਲ ੇਮਰੀਜ਼ ਵਾਲ ੇਕਮਰ ੇਦ ੇਅਦੰਰ ਹਣੋ ਦਰੌਾਨ ਹੀ ਮਾਸਕ ਹਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਜਦੋ ਂਤਸੁੀਂ ਟਕਸੇ ਸਾਂਝ ੇਜਾਂ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲ ੇਕਮਰ,ੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਿਕਾਲੀਨ 

ਟਵਭਾਗ, ਰਜੋ਼ਲੇਾ ਜਾਂ ਬਿਰਫਲਾਈ ਵਾਰਡਾਂ ਟਵਚੱ ਹੁਦੰ ੇਹ ੋਤਾਂ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹਿਾ ਸਕਦੇ।
• ਜ ੇਕੋਈ ਡਾਕਿਰ ਜਾਂ RCH ਦਾ ਕੋਈ ਹਰੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਦੇ ਕਮਰ ੇਅਦੰਰ ਦਾਖਲ ਹੁਦੰਾ ਹ,ੈ ਉਸ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰ ੇਦੀ ਟਮਆਦ ਵਾਸਤ ੇਤਹੁਾਨੰੂ ਇਕ ਨਵੇਂ 

ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂਕਰਨ ਦੀ ਲੜੋ ਹ ੈ(ਸਾਡ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਟਹਨਣਗੇ)।
• ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜ ੋਟਵਸਵ਼ਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤ ੇਮਾਸਕ ਪਟਹਨਣ ਤੋ ਂਿੋਿ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ 

ਤਹੁਾਡ ੇਨਾਲ ਸਭ ਤੋ ਂਵਧੀਆ ਟਕਵੇ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ, ਤਹੁਾਡ ੇਬਚੱ ੇਦ ੇਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਿੀਮ ਨਾਲ ਟਵਚਾਰ-ਵਿਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। 
• ਜ ੇਤਸੁੀਂ ਟਕਸ ੇਹਰੋ ਮਾਪ ੇਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹ ੇਹ,ੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜਮ਼ੀ ਤਰੌ ਮਨੇ ਸਿਰੀਿ ਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਟਵਖ ੇਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਟਜੱਥ ੇਦੂਸਰ ੇ

ਮਾਪ ੇਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੋ ਹਵੋਗੇੀ।
ਇਹਨਾ ਂਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸੇਧਾ ਂਚਵੱਿ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਿੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾ ਂਚਵੱਿ RCH ਦੀ ਪਚਹਲਾ ਂਤਂੋ ਲਈ ਿਈ ਮਨਜੂ਼ਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਂਦੀ ਆਚਿਆ ਚਦੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰ ੇਲਕੋਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਪਤੱਰ ਟਦੱਤਾ ਜਾਵਗੇਾ, ਜਿੰਨ੍ਹ ਾਂ ਕੋਲ ਿਿੋ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹ,ੈ ਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ਤ ੇਹਰ ਸਮਂੇ ਨਾਲ ਰਖੱਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ


