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  رتن �� اور ٹینگ شیو کن ہاسپٹلز  
 

 مالقات � اوقات
 

� کردە ہدا�ات � پ�ش نظر، مالقات � انتظامات درج ذ�ل    و�ا پر قابو پا�ن �� ل�ی  پبل� ہسپتالوں  � طرف �    (HA)ہاسپٹل اتھاریٹ  

 :  ہںی
 

 ارڈو  مالقات � اوقات
 اور     ب�ب شام  12:30ب�ب صبح تا  11:30 روزانہ 

 ب�ب شام  7:00ب�ب شام تا   5:00
�اٹرک ری ہیب� ا�شن اینڈ ا�کسٹینڈڈ کی�ئ وا  رڈزج�ی

(A3  اور B3) 
�اٹرک وارڈز    ج�ی

(A4, C8) 
 ب�ب شام    اور 1:30ب�ب شام  تا  12:30 روزانہ 

 ب�ب شام  7:00ب�ب شام تا   5:00
 انفرمری وارڈ

(B4) 
�اٹرک وارڈ  م�ڈ�کل اینڈ ج�ی

(A6) 
�اٹرک وارڈ مالقات اعث� بانہ وجوە �ف ہمدرد  م�ڈ�کل اینڈ ج�ی

(A5) 
 پ�� ایٹو کی�ئ سن�ٹ 

(C7) 
�اٹرک وارڈزم ب�ب شام  8:00تا   شام ب�ب  6:00 روزانہ   �ڈ�کل اینڈ ج�ی

[B5  )2  تک)  2023مارچ , A7, B7,  
A10 ( � 2023مارچ  3 ), B10] 

 کورونری کی�ئ یونٹ 
 اور     ب�ب شام   0: 01تا   شام ب�ب  00:12 روزانہ 

 ب�ب شام  8:00ب�ب شام تا   6:00
 �ج�کل وارڈز

(A8, B8) 
 ب�ب شام    اور 1:00ب�ب شام تا  12:00 روزانہ 

 ب�ب شام  8:00ب�ب شام تا   5:00
 اورتھ���ڈکس اینڈ ٹرامیٹولو�ب وارڈ

(A9) 
 پ�� ایٹو کی�ئ سن�ٹ  ب�ب شام  8:00تا   شام ب�ب  5:00 روزانہ 

(B9PC) 
 انتہایئ نگہداشت کا یونٹ   شام ب�ب  8:00تا   شام ب�ب  4:00 روزانہ 

 
 ب�ب شام  8:00ب�ب شام تا   5:00 ہفتہ  –پ�ی 

 اتوار اور عوا� تعط�ل 
 اور     ب�ب شام  12:30ب�ب صبح تا  11:30

 ب�ب شام  8:00ب�ب شام تا   5:00

 ا�مرجن� م�ڈ�سن وارڈ

 
۔ آ�ن �   مالقاتیوں � و � ز�ادە ہر م��ض � ل�ی ا�ک وقت مںی د *  اجازت نہںی ��
 

 ، اسہال، سا�س لی�ن مںی  بہئت نا�،  محرو�نئئ    � بخار، کھا��، گ� � خراش، ذائقہ �ا بو   *
گ

، خارش �ا  ںو  دشوار�، سا�س لی�ن مںی تن�
۔   � دور�سال � کم عمر � بچوں کو ہسپتال   12آشوب چشم اور    � اجازت نہںی ��

 
ن کو ہسپتال حاملہ خ  * ۔ � سفار � دور�  واتںی  ش نہںی � جایت ��
 

 موجودە صورت  مںی � اوقات    مالقات *
�
 فوقتا

�
وں پر معلومات ہسپتال �   مہ��این براە    ک�ا جا�ئ گا۔  ردو�دلحال � مطابق    وقتا  پوس�ٹ

 ۔� رج�ع ک��ں
 

 � ل ا�ڈمنس�ٹ  ن ڈیپارٹمنٹ ش ج�ن
 کن ہاسپٹلز   یو ش ینگ اور ٹ رتن �ب 
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