 چٌاًچَ فالذ دفتزچَ تیوَ

هذدجىی گشاهی :سالم
تَ تیواسستاى سىم شعثاى دهاوًذ خىش آهذیذ .اص
ایٌکَ ایي هشکض دسهاًی

سا تشای دسهاى خىد

اًتخاب ًوىدیذ اصشوا سپاسگزاسین .

 در هزالثت اسخط ّریذی(آًژیْکت )هْجْد

درهاًی ُستیذ هی تْاًی د

در دست خْد دلت فزهاییذ ّ اس خیس ّ

اس تیوَ سالهت استفادٍ

کثیف کزدى آى تپزُیشیذ.
 سزّیسِای تِذاضتی در اتتذا ّ اًتِای سالي

کًیذ ،جِت کسة اطالع تیطتز تَ ّاحذ

تخص لزار دارًذ.

تیوَ سالهت هزاجعَ کٌیذ.
 لْاسم ضزّری (لاضك ،چٌگال  ،دستوال
 جهت سهىلت دس اسائَ
خذهات تهذاشتی و دسهاًی دس
تخش داخلی و جشاحی تىجَ شوا سا تَ
ًکات ریل جلة هی ًوایین .
 جِت پذیزش تیوار در تخص ٌُ،گام ّرّد

 چٌاًچَ السم است تزای اًجام

کاغذی ،دهپایی ّ )...را تِیَ ّدر کوذ

آسهایص یا عول ًاضتا تاضیذ تَ

کٌارتخت خْد تگذاریذ.

دستْرات پزستار خْد تَ دلت تْجَ ّ

 ساعات هاللات ُوَ رّسٍ اس ساعت
الی  16تعذ اس ظِز هی تاضذ .
 ساعات ّیشیت پشضکاى

15

عول ًواییذ.
 سًگ اخثار تاالی سز ضوا فعال است .فمط
در هْالع ضزّرت اس آى استفادٍ کٌیذ.

دستْر تستزی پشضک هعالج خْد را تَ ُوزاٍ

صثحِا اس ساعت  10الی

 اس کٌار سدى تْریِای جذا خْدداری کٌیذ.

داضتَ تاضیذ.

 12هی تاضذ.

 هْتایل خْد را حتی االهکاى

 دفتزچَ تیوَ را ًشد خْد ًگَ داضتَ ّاس
صفحَ عکس دار آى دّ عذد کپی تِیَ ًوْدٍ
ّتَ ایستگاٍ پزستاری تحْیل دُیذ .

 پشضک هعالج ضوا لشّها پشضک تستزی
کٌٌذٍ ًیست .

خاهْش ًوْدٍ ّ هکالوات
خْد را کْتاٍ ًواییذ.

 اس هذاخلَ در اهْردرهاى ،تاسکزدى سزم
ّ  ...خْد داری کٌیذ.
 ساعت تزخیص  12ظِز هی
تاضذ.لطفا صثْر تاضیذ.
ُ شیٌَ حضْر ُوزاٍ ّ اتاق خصْصی در

 اس استعوال دخاًیات در تخص خْدداری
کٌیذ.
 حفظ احتزام پزسٌل در حیي اًجام ّظیفَ اس
اخاللیات ّ لْاًیي ساری کطْراست

دستاسٍ هقشسات و اطالعات هىسد ًیاص
دس تخش داخلی و جشاحی تیواسستاى
سىم شعثاى تیشتش تذاًین

لطفا رعایت تفزهاییذ.

تعِذ تیوَ ًیست .
 اس حضْر در اتالِای تیواراى دیگز
اجتٌاب کٌیذ .

آدرس :

 چٌاًچَ جِت اًجام عول جزاحی هزاجعَ
ًوْدیذ کلیَ هذارک آسهایص ات ّ هطاّرٍ
ُای خْد را تحْیل ایستگاٍ پزستاری
ًواییذ.
 جِت اًجام فزایض دیٌی سجادٍ ،خاک تیون
هِز ّ چادر هْجْد است.
 تا تْجَ تَ تزاکن تیواراى در تخص ُزگًَْ
تعْیض ُوزاٍ عصزُا اًجام هی ضْد.
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