
کرونا وائرس کیا ہے؟

ے یہ بات اہم ہے کہ ہمارے ہسپتال ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنے ک
لگا ہو اور انہیں ہسپتال ) COVID-19(لئے تیار ہوں جنہیں کرونا وائرس 

ے لئے، میں دیکھ بھال یا کیئر کی ضرورت ہے۔ اس دباَو سے نمڻنے ک
آپ کو جب آپ کی دیکھ بھال کرنے والی ڻیم کے فیصلے کی روء سے
یا جائے ہسپتال میں کیئر کی مزید ضرورت نہ یو، تو آپ کو ڈسچارج کرد
اہم یہ گا۔ آپ کو اپنے ڈسچارج ہونے پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، ت

ہماری ترجیحات میں شامل ہے کہ لوگوں کو ڈسچارج کرکے ایک 
مناسب جگہ بھیجا جائے۔

ا اور اکثر کیسز میں یہ آپ ک
گھر ہوگا۔ آپ کو شاید اضافی
سپورٹ کی ضرورت ہو، مثالً 
آپ کے خیال رکھنے کی یا 

خریداری کی ضروریات۔ 

اگر آپ کو ہسپتال سے باہر
رورت زیاده پیچیده کیئر کی ض
ں ہو، تو پھر یہ کمیونڻی می
کوئی بستر ہوسکتا ہے، 
جیسا کہ ایک ریزیڈنشل 

نرسنگ ہوم۔ ) رہائشی(

آپ کی ضروریات اور ڈسچارج 
کئے جانے کے انتظامات پر

آپ سے بات کی جائے گی۔

ایک نئی بیماری ہے ) COVID-19(19-کووڈ
ر جو پھیپھڑوں اور سانس کی نالی کو متاث

ہے کرسکتی ہے ۔ یہ ایک وائرس سے لگتی
جسے کرونا وائرس کہتے ہیں۔

آپ کرونا وائرس کے بارے میں اور اس کو 
ریقوں پھیلنے سے روکنے کے لئے بہترین ط

ائٹ کے بارے میں جاننے کے لئے اس ویبس
پر جا سکتے ہیں 
www.nhs.uk/coronavirus

فی الحال اس کا کوئی مخصوص عالج نہیں 
یں ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہ
یں یہ بیماری لگنے کی صورت میں ہسپتال م

داخل کرنا ہوتا ہے۔

ہسپتال سے 
):ڈسچارج(چھڻی

معلومات

This document has been 
withdrawn as it is out of date. 
For the latest guidance go to: 
https://www.gov.uk/
government/collections/
hospital-discharge-service-
guidance
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