
INOVA مالقات سے متعلق رہن� ہدایات
مؤثر �طابق 19 جوالئی 2021

*تعریف پچھلے حصے پر دیکھیں۔

سبھی مالقاتی

• الزمی طور پر COVID-19 کی عالمات سے پاک ہوں۔

• ان کی عمر الزمی طور پر 16 سال یا اس سے زائد ہو۔

• بی�ری پر قابو کے مراکز اور بچاؤ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) کی حالیہ رہن� ہدایات کی مطابقت میں، ٹیکہ 
کاری کی حالت سے قطع نظر، صحت نگہداشت فیسلٹی میں ہر شخص کے لئے فیسلٹی میں موجود رہتے وقت ہمیشہ ایسا ماسک پہننا 

الزمی ہے جس سے ان کا منہ اور ناک ڈھکی رہے۔

◦ اگر آپ ماسک ٹھیک سے نہیں پہن پاتے ہیں تو، آپ سے چلے جانے کو کہا جائے گا۔
◦ درج ذیل ماسک کسی بھی Inova مقام پر نہیں پہنے جا سکتے ہیں:

▪ پٹی کے طرز کے ماسک
▪ رومال

▪ ایسے ماسک جن میں ہوا جانے کا راستہ بنا ہو
• مشتبہ یا تصدیق شدہ COVID-19 میں مبتال مریضوں کے لئے کسی مالقاتی کی اجازت نہیں ہے، سوائے یہ کہ زندگی کے خا·ہ والی صورت 

حال ہو۔

اسپتال میں داخل مریض

• مالقات کے اوقات صبح 9 بجے – شام 6:30 بجے روزآنہ۔

◦ زندگی کے خا·ہ کے حاالت، فعال زچگی والی مریض اور اہل کلیسا اس سے مستثنی ہیں۔

• بالغ مریضوں کے ایک نامزد معاونت شخص (Designated Support Person (DSP))* کے عالوہ دو مالقاتی ہو سکتے ہیں۔

• بچہ مریضوں کے بسرت کے بغل میں 24/7 دو والدین/رسپرست ہو سکتے ہیں۔

◦ غیر ICU والے بچہ مریضوں کے دو اضافی مالقاتی ہو سکتے ہیں، مگر رصف مالقات کے اوقات میں۔
◦ PICU اور NICU مریضوں کے لئے اضافی مالقاتیوں کی تعیین ہر کیس کے اعتبار سے مختلف ہو گی۔

◦ اسپتال میں غیرداخل بچہ مریضوں کے ساتھ رصف والدین/رسپرست ہو سکتے ہیں۔

(EMERGENCY ROOM (ER)) اسپتال میں غیرداخل مریض/ایمرجنسی روم
• اسپتال میں غیرداخل بالغ مریضوں کے پاس نامزد معاونت شخص (Designated Support Person (DSP))* کے عالوہ ایک مالقاتی ہو سکتا ہے۔

• اسپتال میں غیرداخل بچہ مریضوں کے ساتھ رصف والدین/رسپرست ہو سکتے ہیں۔

رویہ جاتی صحت
• اسپتال میں داخل سبھی مریضوں کے لئے ورچوئل مالقات اب بھی دستیاب ہے۔

• نوخیز کی مالقات کا وقت شام 6 بجے – شام 6:30 بجے ایک والد/والدہ یا بااختیار ßائندہ کے لئے ہے۔
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INOVA مالقات سے متعلق رہن� ہدایات

نامزد معاونت شخص (DESIGNATED SUPPORT PERSON (DSP)) کی تعریف

اگر کســی مریض کو پہلے ســے موجود معذوری کی ایســی دســتاویزی طور پر مصدقہ تشخیص ہو جس میں کمیونٹی کے اندر جاری معاونت کی 

رضورت ہو تو، وہ اپنے نامزد معاونت شــخص (Designated Support Person (DSP)) کی جاری معاونت کی درخواســت کر سکتا/ســکتی ہے۔ 

DSP کی عمر الزمی طور پر 18 ســال ســے زائد ہو اور اســے معذوری ســے متعلق مریض کی رضوریات کا علم ہو۔ ایک DSP کو متعینہ عالقہ میں 

مریض کے ســاتھ 24/7 قیام کرنے کی اجازت مل ســکتی ہے، اور اس ســے درخواســت کی جاتی ہے کہ وہ صبح 6 بجے – رات 11 بجے کے بیچ ع�رت 

میں داخل ہو/وہاں ســے چال جائے۔ DSP کی ذمہ داریوں کا اشــرتاک دو شــخص تک کر ســکتے ہیں؛ تاہم ایک دن میں رصف ایک ہی شــخص کی 

اجازت ہے۔

پہلے سے موجود معذوری میں مبتال ایسا شخص جو کمیونٹی کے کسی شخص کی جاری معاونت استع�ل کرتا ہے وہ سبھی Inova مقامات اور 

عالج کے مراکز پر ایک DSP ال سکتا ہے۔
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