تقييم كوفيد 19-لغير الموظفين

COVID-19 ASSESSMENT FOR NON-EMPLOYEES

يجب على كل شخص يطلب الدخول إلى منشأة بومونت إكمال التقييم الصحي ألعراض كوفيد 19-وعوامل الخطر كل يوم
قبل الدخول .سوف يُجري الم َقيِّمون الصحيون هذا التقييم شفهيًا ،حيث ال يتعين على غير الموظفين إكمال النموذج الورقي.

ال

نعم

صا تم تشخيصه أو االشتباه في إصابته بكوفيد19-
)1في خالل الـ  14يو ًما الماضية ،هل خالطت شخ ً
(في نطاق مسافة  6أقدام لمدة  10دقائق دون ارتداء كمامة)؟
)2هل تم تأكيد تشخيصك أو االشتباه في إصابتك بكوفيد 19-خالل الـ  14يو ًما الماضية ،أو هل تنتظر حال ًيا نتيجة اختبار
كوفيد19-؟
 )3هل تعاني من أي مما يلي؟
• ارتفاع درجة الحرارة ألكثر من  100درجة فهرنهايت

مؤخرا
• ضيق في التنفس
ً

مؤخرا ،مثل آالم
• أعراض شبيهة ألعراض األنفلونزا
ً
في الجسم

مؤخرا
• إسهال
ً

مؤخرا
• سعال غير طبيعي
ً

مؤخرا
• فقدان لحاسة التذوق أو الشم
ً

إذا كانت اإلجابة عن جميع األسئلة هي "ال":
فع ِّقم يديك ،وارت ِد كمامة تغطي األنف والفم ،ثم تقدم إلى وجهتك.
إذا كانت اإلجابة عن السؤال األول هي "نعم":
بالنسبة إلى المريض  -يع ّقم يديه ،ويرتدي كمامة تغطي األنف والفم ،ثم يتقدم إلى وجهته.
بالنسبة إلى العائلة  -يع ِّقمون أيديهم ،ويرتدون كمامات تغطي األنف والفم ،ويطلبون موعدًا (للعيادات الخارجية) أو
يتواصلون مع الوحدة (بالنسبة للمرضى داخل المستشفى) ،ويتبعون التعليمات.
بالنسبة ألفراد المجتمع (مثل مندوبي التوصيل ،والطالب ،وغيرهم)  -يع ِّقمون أيديهم ،ويرتدون كمامات تغطي األنف
والفم ،ثم يتقدمون إلى وجهتهم.
إذا كانت اإلجابة عن السؤال الثاني أو الثالث أو كليهما هي "نعم":
بالنسبة إلى المريض  -يتم إبالغه بعدم إمكانية دخوله ،ثم االتصال بالوجهة ال ُمحدَّ د لديها الموعد ،واتباع التعليمات.
بالنسبة إلى العائلة  -يتم إبالغهم بأنه ال يمكنهم الزيارة أو مرافقة المريض إلى وجهته.
بالنسبة إلى أفراد المجتمع (مثل ،مندوبي التوصيل ،والطالب ،وغيرهم)  -يتم إبالغهم بأنه ال يمكنهم الدخول ،ثم
االتصال بالوجهة ،واتباع التعليمات.
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