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   عند الدخول، يحدد املريض شخًصا واحًدا أو أكرث ملنحهم حقوق الزيارة.

  يجب عىل الزائر ملء استبيان يف كل مرة يزورها وقياس درجة حرارة جسمه.

ا لفريوس كورونا. الكشف: اختبار PCR خارجي أو    يجب أن يكون اختبار الزائر سلبيً

اختبار مستضدات رسيع مل مير عليه أكرث من 24 ساعة.

  ال يجب خضوع األشخاص الذين تلقوا جرعات اللقاح بالكامل ومىض عىل التطعيم 

الثاين لهم 15 يوًما عىل األقل إجراء اختبار )يجب تقديم إثبات: عىل سبيل املثال، شهادة 

التطعيم وصورة من الهوية(.   ميكن ملرىض فريوس كورونا املتامثلني للشفاء ومل يتلقوا 

جرعات اللقاح زيارة املرىض

6. بدون اختبار من اليوم 28 وحتى 6 أشهر من اإلصابة. اإلثبات املطلوب: شهادة أو    

نتيجة اختبار فريوس كورونا إيجابية.  

  يتحقق املوظفون لدينا من البيانات وكذلك شهادات التطعيم أو االختبار وإصدار هوية 

زائر مع وقت بدء الزيارة. وبحسب مرسوم الحامية من فريوس كورونا، فإن املستشفيات 

ملزمة بتسجيل وحفظ بيانات االتصال الخاصة بالزائرين حتى تتمكن من متريرها إىل 

الجهات الصحية عند الطلب.

  يستلم كل زائر من املوظفني أدوات طبية لحامية الفم واألنف. وال يسمح لك بإحضار 

األقنعة معك. يجب عىل كل من املريض والزائر ارتداء قناع الوجه طوال فرتة اإلقامة.

يتم توثيق انتهاء الزيارة عند مغادرة املستشفى.  

مدة الزيارة

ُيسمح بزيارة المرضى
ابتداًء من اليوم السادس

زائٌر واحد في اليوم

مدة الزيارة بحٍد أقصى

ساعة واحدة من الساعة
2 ظهرًا وحتى 7 مساًء
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   يرجى حامية نفسك واآلخرين. للحّد من خطر إصابة املرىض واملوظفني والزوار بالعدوى 
ق القواعد التالية: قدر املستطاع، تُطبّ

ا وملدة      يحّق لكل زائر، ابتداًء من اليوم السادس للعالج الداخيل، استقبال زائر واحد يوميً

ساعة واحدة.

ا من الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 7 مساًء. يُسمح بالزيارات يوميً   

   ال يُسمح بتواجد أكرث من زائر واحد فقط يف غرفة املريض، وذلك حتى يف الغرفة متعددة 
األرّسة. يرجى تنسيق الزيارات مع الشخص املجاور لك لتجنب االنتظار يف الردهة حتى 

يتسنى لك الدخول لزيارتك.

   الزيارات غري مسموح بها يف األماكن العامة باملستشفى. ستبقى الحانة الصغرية 
والكافيرتيا يف املحطة مغلقة أمام الضيوف.

   ميكن أن يؤدي االجتامع غري املرصح به للمريض مع أشخاص آخرين خارج املستشفى إىل 
تطبيق إجراءات العزل.   

   يجب مراعاة لوائح النظافة طوال الوقت. يرجى تذكر الحد األدىن ملسافة التباعد هي 1.5 
مرت، فضاًل عن االلتزام بارتداء قناع الوجه واملحافظة عىل نظافة اليدين.

يستمر الحظر العام للزيارات
عىل جميع املرىض الذين يعانون من فريوس كورونا وجميع الحاالت التي 

يشتبه يف إصابتها بالفريوس وكذلك جميع مرىض الرعاية املركزة.

ال يُسمح للمرىض املعرضني لخطر اإلصابة بالعدوى بسبب مرضهم )العزل 
العكيس( بتلقي الزيارات. ال يُسمح بدخول الزوار الذين يعانون من أعراض 

الحمى والربد.
يُستثنى من ذلك، آباء األطفال حديثي الوالدة وأقارب املرىض الذين يتلقون 

ا. املسكنات وأحد والدي األطفال واملراهقني حتى سن 16 عاًم
ا ا واجتامعيً ميكن مناقشة تقديم استثناءات مربرة طبيً

مع الجهة املعنية عرب الهاتف وذلك قبل
ميعاد الزيارة املحدد.

ا يف  ميكن مرافقة شخص واحد فقط للحوامل الاليت من املتوقع أن يضعن قريبً
غرفة الوالدة. من املمكن االنتقال إىل غرف عائلية يف ظل ظروف معينة.

 غرف الطوارئ مفتوحة عىل مدار الساعة لجميع حاالت الطوارئ. عياداتنا 
الخارجية مفتوحة للمرىض الذين لديهم موعد محدد. ميكن أن يرافق املرىض 

يف تلك الحاالت شخص واحد فقط يف حاالت استثنائية وبعد التشاور مع 
فريق العالج.

مالحظات

انتبه

لها

قواعد الزيارة

يحتاج الزائر إلى:
ا    تلقي التطعيم الكامل منذ أكثر من 15 يوًم

)مع اإلثبات( أو
  ختبار PCR / اختبار المستضدات 

السريع )أقل من 24 ساعة( أو
  التعافي من فيروس كورونا )مع اإلثبات(


