بومونت هيلث ________________________
لإلطراءات أو المخاوف ،اتصل بالرقم_____________________ :

المعلومات الخاصة بزيارة مريض حامل لفيروس كورونا (كوفيد )19-بالنسبة للمرضى واألُسر ()Arabic

COVID-19 Visitation Information for Patients and
Families
لتوفير الحماية للمرضى ،واألسر ،وطاقم العمل أثناء تفشي جائحة كوفيد ،19-قمنا بوضع إرشادات تحد من الزيارة حتى ينتهي الخطر الذي يمثله هذا
الفيروس ،ونحن ندرك أن هذه أوقات عصيبة؛ ومن ثَم فقد بدأنا طرقًا جديدة ً للتواصل عبر الهواتف ،والهواتف الذكية ،واألجهزة اللوحية لتبقى على اتصال
بأحبائك.

إرشادات الزيارة
المرضى الذين تم تشخيصهم أو االشتباه في إصابتهم بكوفيد:19-
ال يُسمح بوجود أي شخص داخل غرف المرضى الذين خضعوا الختبارات فيروس كوفيد 19-وكانوا في انتظار النتيجة أو من ظهرت نتيجتهم
وتبين أنها إيجابية إال في حالة االحتضار ،أو المرضى ممن دون  21عا ًما ،أو السيدات أثناء المخاض ،أو الحاالت الحرجة األخرى التي تفوق
الفائدة من تواجد الشخص خطر تعرضه لفيروس كوفيد.19-
•
•
•
•
•

يُسمح في حاالت االحتضار بوجود ما ال يزيد عن شخصين مرافقين على جانب السرير ،ويُحتسب رجل الدين المجتمعي واحدًا من الشخصين
المرافقين.
يُسمح بوجود شريك والدة واحد مع النساء أثناء المخاض ،أو الوالدة المبكرة ،أو َمن تحتاج إلى والدة قيصرية.
يُسمح بوجود أحد الوالدين/األوصياء القانونيين بجانب األطفال الذين هم دون  21عا ًما.
يجب موافقة مسؤول اإلشراف السريري على استثناءات الحاالت الحرجة األخرى.
يُسمح ببقاء مرافق مع الشخص الذي يتم إدخاله للمستشفى حتى يتم تسجيله ،وحينها يجب على المرافق مغادرة المبنى.

المرضى غير المصابين أو غير المشتبه في إصابتهم بكوفيد 19-ما يلي:
ال يسمح ألي شخص بالزيارة باستثناء الحاالت التالية:
يُسمح بوجود مرافق واحد في الحاالت التالية:
• السيدة التي تعاني من مضاعفات الحمل.
• الشخص الذي في حالة خطيرة أو حرجة أو يتلقى رعاية المحتضرين.
• البالغ الذين يعاني من إعاقة إدراكية أو بدنية أو عقلية ويحتاج لمساعدة في التواصل ،أو الرعاية البدنية اليومية ،أو الدعم العاطفي.
• الشخص الذي يخضع لعملية جراحية.
• الشخص الذي يخضع الختبارات في العيادات الخارجية ،أو يتلقى إجرا ًء طبيًا ،أو عال ًجا يحتاج إلى دعم لمساعدة المريض أثناء الذهاب إلى الموعد
أو العودة منه .يجب إجراء الترتيبات مسبقًا.
• الشخص الذي يجب أن يحصل على توكيل طبي أو وصاية معينة من المحكمة بخصوص المريض.
يُسمح بوجود مرافقين في الحاالت التالية:
• بالنسبة إلى المرأة في مرحلة المخاض ،يجوز وجود كل من المرافق والقابلة.
• األطفال الذين هم دون  21عا ًما يُسمح بوجود الوالدين/الوصيين القانونيين باستثناء أُسر األطفال في وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة ()NICU
الذين يجب عليهم التحدث مع الطبيب/الممرضة حول الزيارة الخاصة للوحدة.
• الشخص في مرحلة االحتضار يُسمح بوجود شخصين بجانبه ،ويُحتسب رجل الدين المجتمعي واحدًا من الشخصين.

مركز الطوارئ ()EC
ما لم يكن وجود المرافق ضروريًا لرعاية المريض كما هو موضح باالستثناءات الواردة أعاله ،فإن كل موقع يحدد ما إذا كان يجوز للمرافق البقاء بعد تسجيل
دخول المريض أو استقباله من قِبل أحد الموظفين بمركز الطوارئ .يُرجى التحقق بمجرد الوصول إلى مركز الطوارئ.

ال يسمح ألي شخص دون  16عا ًما بالزيارة ،إال في الظروف الحرجة.

للتغيي.
تخضع هذه المعلومات
ر

ُي ى
رج زيارة
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بومونت هيلث ________________________
لإلطراءات أو المخاوف ،اتصل بالرقم_____________________ :
مواعيد العيادات الخارجية:
إذا لزم األمر لصحة المريض البدنية أو العاطفية ،يجوز لمرافق واحد أو الوالدين/الوصيين القانونيين لألطفال دون  21عا ًما ،حضور زيارات العيادات
الخارجية .ويجب على جميع اآلخرين االنتظار خارج المبنى حتى يصبح المريض مستعدًا للمغادرة .يجب على المرضى عدم إحضار األطفال الذين تقل
أعمارهم عن  16عا ًما خالل موعدهم بالمستشفى ،ويجب عليهم إعادة تحديد الموعد إذا كان من غير الممكن تركهم لدى خدمات رعاية األطفال.
عند تقديم طلب ألخذ موافقة على زيارة تخالف الضوابط السابقة ،سيقوم فريق اإلشراف السريري بمراجعته.

إرشادات عامة
كل شخص يقوم بالزيارة يجب عليه اآلتي:
•
•

•
•
•
•
•
•

منتظرا لنتائج اختبار كوفيد.19-
الخلو من أعراض كوفيد 19-ومن التشخيص كمصاب به ،كما يجب أال يكون الشخص
ً
استكمال التقييم الصحي لكوفيد 19-في كل مرة يتردد خاللها على بومونت.
 oلن يُسمح بالزيارة لألشخاص اإليجابيين في نتائج الفرز.
 oسيتم إعطاء األشخاص السلبيين في نتائج الفرز "ملصقًا" يجب عليهم ارتداؤه طوال الوقت.
ت مرتديًا الكمامة ،فسيتم توفيرها لك.
ارتداء كمامة الوجه التي تغطي األنف والفم في جميع األوقات .وإذا لم تأ ِ
تطبيق التباعد االجتماعي بالحفاظ على مسافة  6أقدام بينك وبين اآلخرين في جميع األوقات.
البقاء داخل غرفة المريض في جميع األوقات ،إال عند الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام أو لشراء طعام.
تطهير اليدين في كل مرة يدخل فيها الفرد منطقة رعاية المرضى ويخرج منها.
خلع القفازين والتخلص منهما.
مغادرة مبنى بومونت بمجرد انتهاء زيارتك.

قد يُطلَب من الزائر مغادرة منطقة الرعاية في حالة عدم القدرة على الحفاظ على السالمة أو التباعد االجتماعي.
البقاء على اتصال
إذا كنت معرضًا لخطر اإلصابة بمضاعفات كوفيد 19-بصورة كبيرة ،فإننا نشجعك على البقاء في المنزل .انظر أدناه للحصول على أفكار حول كيفية البقاء
على اتصال باستخدام الهواتف والتقنيات األخرى.
إيصال المريض بالعائلة/األصدقاء
• اتصل على هاتف المستشفى "تحويلة الغرفة".
• استخدم الهاتف الجوال أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول
إلجراء المكالمات الصوتية أو المرئية أو إرسال الرسائل النصية.
• يمكن للمرضى استعارة جهاز آيباد أو جهاز لوحي مملوك لبومونت
للتواصل معك عبر تطبيق الفيديو .يمكن العثور على توجيهات
التطبيقات هنا عبر إرشادات المرضى وأفراد العائلة.
يمكنك تسجيل الرسائل والموسيقى والصلوات وما إلى ذلك،
•
وإعطاؤها إلى ممرضة أحبائك حتى تتمكن من تشغيلها لهم.

للتغيي.
تخضع هذه المعلومات
ر

ُي ى
رج زيارة

إيصال العائلة بفريق الرعاية الصحية
صا واحدًا "متحدثًا باسم العائلة" للتحدث مع أعضاء فريق
• حدد شخ ً
الرعاية الصحية.
حدد موعدًا منتظ ًما مع ممرضة أحبائك لتطلعك على التحديثات
•
اليومية والمشاركة في القرارات الطبية ،وإطالعك على تقرير
تغيير المناوبة وخطة الخروج من المستشفى.
• اسأل عن مدى إمكانية الحصول على التحديثات عبر الرسائل
النصية .يلزم الحصول على موافقة موقَّعة من مريضكم العزيز.
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