
 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਨਯੰਤਰਣ 

ਬਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਰਰਸ਼ਤਦੇਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  
[Information for Patients, Relatives and Carers on The Prevention and Control of Infection - 
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ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ NHS ਗ੍ਰੇਟਰ ਗ੍ਲਾਸਗੋ੍ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ 
(NHSGGC) ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਤਾਬਚਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕਵੇਂ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਸਮੱਨਸਆ ਕੀ ਹੈ? 

ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਧਤ ਲਾਗ੍ (ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਐਸੋਰਸਏਟਡ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ - HAI) ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 

ਰਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੇ ਵੀ HAI ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਪ੍ਰ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਸੂੰ ਭਵ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ ਤੋਂ 
ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹਣੋ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋਖਮ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਰਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਰਕਉਂਰਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦਰੌਾਨ, 
ਚਮੜ੍ੀ ਨ ੂੰ  ਚੀਰਨਗ੍ੀਆ ਂਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਦੁਰਤੀ ਰੱਰਖਆ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਣਗ੍ੀਆਂ। 
 

ਜੇ ਕੋਈ ਰਵਅਕਤੀ ਪ੍ਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਕਸੇ ਗ੍ੂੰ ਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਰਸਆ ਤੋਂ ਪ੍ੀੜ੍ਤ ਹੈ (ਰਮਸਾਲ ਲਈ, ਡਾਇਰਬਟੀਜ਼, ਗੁ੍ਰਦੇ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣਾ 
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੂੰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਬਮਾਰੀ), ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਗ੍ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਕੂੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗ੍ਾ। 
 

ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ HAI’s ਨ ੂੰ  ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘਟਾ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। 
 

NHSGGC ਤਹੁਾਨ ੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨ ੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? 

 

ਲਾਗ ਨਨਯੰਤਰਣ ਟੀਮਾਂ 
ਹਰੇਕ ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਹ ਲਤ 'ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂੰ ਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਰਕ HAI ਦੇ ਜੋਖਮ 
ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆ ਂਸਥਾਰਪ੍ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਮਆਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੂੰਮ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ: 

 ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਰਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂੰ ਗ੍ੀਆਂ ਰਮਸਾਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ 
 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਵਭਾਗ੍ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 

 ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ, ਰਵਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਮਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਖਲਾਈ ਦ ੇਕੇ 
 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ ਦੀ ਰਨਗ੍ਰਾਨੀ ਕਰਕ ੇ

 ਮੌਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਰਤਰਬੂੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਤਆਰ ਕਰਕੇ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  HAI ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਟੀਮ ਦੇ ਰਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱ੍ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

NHSGGC ਦੀ ਬੋਰਡ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰ ਟਰਲੋ ਕਮਟੇੀ ਸਥਾਨਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰ ਟਰਲੋ ਟੀਮਾਂ ਦ ੇਕੂੰ ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੂੰ ਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 



ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ 
ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ HAI ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਨਯੂੰ ਤਰਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹ।ੈ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦ ੇਜੋਖਮ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪ੍ਲਬਧ ਵਸੀਰਲਆ ਂਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੂੰ ਗ੍ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰ ਟਰਲੋ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ 
ਨੇੜ੍ੇ ਹੋ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨ ੰ  ਸ ਨਿਤ ਕਰਨਾ 
ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਵੱਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਰਨਯੂੰਤਰਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਖ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 
ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਮਸਾਲ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ। 
 
ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਅਤ ੇਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਵਾਰਡ ਰਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤ ੇਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ। ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ੂੰ ਜ ਅਰਹਮ ਮੌਰਕਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਮਲ ਰਵੱਚ ਰਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

 ਰਕਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ 
 ਰਕਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ 
 ਜੇ ਉਹ ਖ ਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤਰਲਾਂ ਨ ੂੰ  ਛ ਹੂੰ ਦੇ ਹਨ 

 ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦ ੇਹਨ 

 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪ੍ਾਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 

 

ਇੱਕ ਰਨਰੂੰਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਕੂੰ ਪੈ੍ਨ (ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਰਹੂੰ ਮ) ਹ ੈਅਤ ੇNHSGGC ਅਕਸਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ 
ਬਾਰੇ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਕਲੀਰਨੂੰ ਗ੍ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਮਨੇੈਜਰ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰ ਟਰੋਲ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਮਆਰਾਂ ਦੀ ਰਨਯਰਮਤ ਰ ਪ੍ ਰਵੱਚ ਸਮੀਰਖਆ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। NHSGGC ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਰਨੂੰ ਗ੍ ਸਰਰਵਰਸਜ਼ ਮੋਰਨਟਰਰੂੰਗ੍ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਨਗ੍ਰਾਨ ਢਾਂਚਾ) 
ਲਾਗ੍  ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 
ਸਫਾਈ ਿੈਂਪੀਅਨ 
ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਰਤਸ਼ਤ ਨੇ ਸਫਾਈ ਚੈਂਪ੍ੀਅਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸਾ ਰਲਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਖਲਾਈ ਪ੍ਰਗੋ੍ਰਾਮ 
ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਨਯੂੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਰਵਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰਟਰੋਲ 
ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਰਵੱਚ ਭਾਗ੍ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ। 
 
ਨਸੱਨਖਆ 
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰਸੱਰਖਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ 
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਰਨਯੂੰਤਰਣ ਹੁਨਰ ਰਵਕਰਸਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਰਮਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਔਨਲਾਈਨ ਰਸਖਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜ ੋNHSGGC ਰਵੱਚ 
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 
 

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਨਯੰਤਰਣ  
 

ਨੀਤੀਆਂ 
NHSGGC ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਪੁ੍ਸਰਤਕਾ ਹ ੈਜੋ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਰਕੋਥਾਮ ਅਤ ੇਰਨਯੂੰ ਤਰਣ ਰਵੱਚ ਨਵੇਂ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਰਬਹਤਰੀਨ ਰਵਹਾਰਾਂ 
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਸਟਾਫ ਲਈ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ। 
 



ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ 
NHS ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਮਰਰਪ੍ਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਰਕ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤ ੇਰਨਯੂੰ ਤਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਰਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 
 

ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਅਦਾਰਰਆ ਂਰਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਰਵਭਾਗ੍ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਰਨਯਰਮਤ ਰ ਪ੍ ਰਵੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀ 
ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ 
 

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਰਮਲਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਘਰ ਰਵੱਚ ਰਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਜ਼ਕੁਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮਰਹਸ ਸ 
ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਰਹਾ ਹ ੈ(ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਦਸਤ ਲੱਗੇ੍ ਹਨ), ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦ ਰ ਹੀ ਰਹੋ। 
 

ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ - ਰਬਸਤਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆ ਂਦੀ 
ਰਗ੍ਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। 
 

ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਰਕ ਵਾਰਡ ਰਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਹੋਣ। ਵਾਰਡ ਦ ੇਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਬਸਤਰ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਧਾਰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜੈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰੋ। 
 

ਕਦੇ ਵੀ ਪੱ੍ਟੀਆ,ਂ ਰਡਰਪ੍ ਜਾਂ ਬੈਡ ਦੁਆਲੇ ਰਕਸੇ ਵੀ ਉਪ੍ਕਰਣ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਛ ਹੋ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਰਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। 
 

ਗ੍ਾਈਡ ਡੌਗ੍ਸ (ਮਾਰਗ੍-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱ ਤੇ) ਮਲੁਾਕਾਤੀਆ ਂਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਲੀਰਨਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ 
ਜਾਨਵਰ ਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਉਣ ਦੀ ਆਰਗ੍ਆ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰਟਰੋਲ ਟੀਮ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗ੍ੀ ਨਹੀਂ 
ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
 

ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਨਵਾਦ। 
 

ਮੈਨ ੰ  ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਕੱਥੋਂ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੌਟਲੈਂਡ 

www.hps.scot.nhs.uk  
 

ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੂੰ ਸੀ 
www.hpa.org.uk 
 

NHS ਇਨਫਾਰਮ 

www.nhsinform.co.uk 
 

NHS ਗ੍ਰੇਟਰ ਗ੍ਲਾਸਗੋ੍ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ 

www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol  
 

ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੂੰ ਟਰਲੋ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਕ ੇਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਰਦੱਤੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦ ਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਵੱਚ ਅਤੇ 
ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਰਵੱਚ ਛਪ੍ਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂੰ ਸਕਰਣ ਰਵੱਚ ਰਕਤਾਬਚੇ ਰਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ: 
www.nhsggc.org.uk/infectioncontrol 
 

NHS ਗ੍ਰੇਟਰ ਗ੍ਲਾਸਗੋ੍ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ  
ਸੀਨੀਅਰ ਇਨਫਕੈਸ਼ਨ ਕੂੰਟਰੋਲ ਮਨੇੈਜਮੈਂਟ ਟੀਮ: 
0141 211 2526 
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