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  COVID-19 Visitation Information (91-زيارة مريض حامل لفيروس كورونا )كوفيد

يجب على الجميع:

 91-كمصاب به، كما يجب أال يكون الشخص منتظًرا لنتائج اختبار كوفيدومن التشخيص  91-الخلو من أعراض كوفيد.

 .ارتداء كمامة الوجه التي تغطي األنف والفم في جميع األوقات، وإذا لم تأِت مرتدًيا الكمامة، فسيتم توفيرها لك

  أقدام بينك وبين اآلخرين في جميع األوقات. 6تطبيق التباعد االجتماعي بالحفاظ على مسافة

 .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

  انتهاء زيارتك.غادر مبنى بومونت بمجرد  

 شكًرا لك على ثقتك بنا في رعاية عائلتك.

من الصعب وغير اآلمن التواجد مًعا بصفة شخصية، في سعينا إلى منع انتشاره. 91-جائحة كوفيد ُندرك مدى أهمية تواجد األسرة مًعا. ولسوء الحظ، جعلت

 تهديًدا ونكون حينها قادرين على استقبال العائلة واألصدقاء دون قيود. 91-إننا نتطلع إلى اليوم الذي لن يمثل فيه كوفيد

91-أسئلة فرز المصابين بكوفيد 

  يوًما الماضية 91تشخيص كوفيد في خالل الـ
  91-اختبار كوفيدفي انتظار نتيجة
  مخالطة شخص مصاب بكوفيد خالل

 يوًما الماضية 91الـ 
  درجة  922ارتفاع درجة الحرارة ألكثر من

 فهرنهايت
 سعال مؤخًرا
 ضيق في التنفس مؤخًرا
  ،أعراض شبيهة ألعراض األنفلونزا مؤخًرا

 مثل آالم في الجسم
 بداية إسهال مؤخًرا
 فقدان حاسة التذوق أو الشم حديًثا

قد ُيطلَب من الزائر مغادرة منطقة رعاية المريض في حالة عدم القدرة على الحفاظ 
 على السالمة أو التباعد االجتماعي.

في كل مرة  91-اإلجابة عن أسئلة فرز المصابين بكوفيد من خالل الصحييجب على كل زائر إكمال التقييم 
 يأتي فيها إلى بومونت.

 لن ُيسمح بالزيارة لألشخاص اإليجابيين في نتائج الفرز. •

سيتم إعطاء األشخاص السلبيين في نتائج الفرز "ملصًقا" يجب عليهم ارتداؤه طوال الوقت. •

عند الوصول لحضور موعد بالعيادات  91-ز المصابين بكوفيديجب على كل مريض اإلجابة عن أسئلة فر
بالنسبة إلى األشخاص اإليجابيين في نتائج الفرز، سيتم تزويدهم بالتوجيهات حول  الخارجية أو إجراء عملية.
 كيفية متابعة موعدهم بأمان.

يجب ارتداء معدات الحماية الشخصية في جميع األوقات. 

معلومات عامة 

ساعد على منع انتشار العدوى:
o .ابَق في المنزل عندما تكون مريًضا
o .اغسل يديك كثيًرا بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين، خاصًة قبل تناول الطعام، وبعد السعال أو العطس، وبعد استخدام الحمام
o  طريق السعال أو العطس في مرفق الذراع.عليكم تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس عن

o .عليكم التخلص من المناديل الورقية على الفور وغسل أيديكم
o .تجنَّب التالمس أو االتصال القريب باألشخاص المرضى
o .تجنَّب مالمسة العينين أو األنف أو الفم
o ف األشياء واألسطح التي يتكرر لمسها باستخدام الرذاذ أو المناديل المبلل ة المخصصة للتنظيف المنزلي.نظِّ

http://www.beaumont.org/



