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 ਰਟੂਨਜੀ ਅਤ ੇਟ�ਗ ਿਸ਼ਉ ਿਕਨ ਹਸਪਤਾਲ   
 

 
ਮਲੁਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾ ਂ

 

ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ (HA) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰ�ਮਣ ਿਨਯੰਤਰਣ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਿਵਵਸਥਾ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 
 
ਵਾਰਡ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 

 
ਜੇਿਰਆਿਟਰ੍ਕ ਿਰਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟ�ਡਡ ਕੇਅਰ ਵਾਰਡਸ  
(A3 ਅਤ ੇB3)  
ਜੇਿਰਆਿਟਰ੍ਕ ਵਾਰਡਸ  
(A4, C8) 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਅਤ ੇ
 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਤ� 7:00 

ਇਨਫਰਮਰੀ ਵਾਰਡ  
(B4) 
ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜੇਰੀਏਿਟਰ੍ਕ ਵਾਰਡ  
(A6) 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 1:30 ਅਤ ੇ
 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਤ� 7:00 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜੇਰੀਏਿਟਰ੍ਕ ਵਾਰਡ 
(A5) 
ਉਪਚਾਰਕ ਦਖੇਭਾਲ ਕ�ਦਰ 
(C7) 

ਿਸਰਫ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 

ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਜੇਰੀਏਿਟਰ੍ਕ ਵਾਰਡ  
[B5 (2 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ), A7, B7,  
A10 (3 ਮਾਰਚ 2023 ਤ�), B10] 
ਕੋਰੋਨਰੀ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ  

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਤ� 8:00 

ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡਸ 
(A8, B8) 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਦੁਪਿਹਰ 12:00 ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 1:00 ਅਤ ੇ
 ਸ਼ਾਮ 6:00 ਤ� 8:00 

ਆਰਥੋਪੈਿਡਕਸ ਅਤੇ ਟਰ੍ ੌਮੋਟਲੋੋਜੀ ਵਾਰਡ 
(A9) 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਦੁਪਿਹਰ 12:00 ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 1:00 ਅਤ ੇ
 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਤ� 8:00 

ਉਪਚਾਰਕ ਦਖੇਭਾਲ ਕ�ਦਰ 
(B9PC) 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਸ਼ਾਮ 5:00 ਤ� 8:00 

ਇੰਟ�ਿਸਵ ਕੇਅਰ ਯੂਿਨਟ  ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਸ਼ਾਮ 4:00 ਤ� 8:00 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਰਡ  
 

ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਤ� 8:00 
ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਛੁਟੱੀ 
ਸਵੇਰੇ 11:30 ਤ� ਦੁਪਿਹਰ 12:30 ਅਤੇ 
ਸ਼ਾਮ 5:00 ਤ� 8:00 

 
* ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਦ ੋਤ� ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਿਤਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹIੈ  
 
* ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਿਵੱਚ ਨਵ� ਕਮੀ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਦਸਤ, ਸਾਹ ਚੜਹ੍ਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਕੰਜਕਿਟਵਾਇਿਟਸ 

ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈI  
 
* ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀI  
 
* ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾI ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ 

ਵੇਖੋI  
 

ਜਨਰਲ ਪਰ੍ਸ਼ਾਸਨ ਿਵਭਾਗ 
ਰੂਟਨਜੀ ਅਤ ੇਟ�ਗ ਿਸ਼ਉ ਿਕਨ ਹਸਪਤਾਲ 

TSKH

   


