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 ، تم تحدید الزیارات في مرافق الرعایة الصحیة لدینا. 19-بسبب جائحة كوفید
 انظر أدناه لمعرفة معلومات عن بدالت الزوار واالستثناءات المحددة:  

 

 المستشفیات 
 ما تحتاج إلى معرفتھ —الحد أقصى اثنین من الزوار في الیوم 

) من الزوار  2، یمكنھم استقبال اثنین (19- اإلیجابیین والمشتبھ بإصابتھم بكوفیدالمرضى الداخلیون بالمستشفى، بما في ذلك المرضى 
 المحددین یومیًا. ویجب تحدید الزوار في السجل الطبي اإللكتروني للمریض.* 

 اشتراطات الزائرین:  

المعصم أو شارة  یجب إبراز بطاقة ھویة تحمل صورة صادرة عن جھة حكومیة عند الوصول. وسیتم إصدار سوار  •
 الزائر ویجب ارتداؤھا طوال الوقت. 

بغض النظر عن حالة   —ال یزال ارتداء الكمامة المقدمة من المستشفى الزًما في جمیع أنحاء مرافق الرعایة الصحیة  •
 التطعیم. ویُرجى وضع الكمامة على األنف والفم طوال الوقت. 

 كل یوم مساًء  7  —صباًحا  8یُسمح بالزیارة في الفترة من   •
 أو یكون قد خالط أحد المصابین مؤخًرا  19- یجب أال یعاني الزوار من أعراض كوفید •
 عاًما  18ال یُسمح بتواجد زائرین ممن تقل أعمارھم عن  •

 تفاصیل الزیارات المتعلقة بحاالت األمومة والوالدة: 

) یتم تحدیده. ویجب  1واحد () داعم (مع سوار معصم صادر من المستشفى) وزائر 1المخاض والوالدة: شخص واحد (  •
أن یبقى الشخص الدعم أثناء اإلقامة بأكملھا من وقت دخول حالة الوالدة وحتى الخروج. باإلضافة إلى الشخص الداعم  

 ) محددة بمجرد بدء حالة المخاض ودخولھا إلى سریر الوالدة. 1والزائر، یُسمح باصطحاب مساعدة والدة واحدة (
ة إبراز بطاقة الھویة ویجب ارتداء بطاقة مكتوب علیھا البیانات المؤسسیة أثناء وجودھا في  سیُطلب من مساعدات الوالد •

والمعمول بھا في   19-المستشفى. ویجب أن تلتزم مساعدات الوالدة بكافة بروتوكوالت وإجراءات األمان الخاصة بكوفید
 مایة وعزل العین المعتمدة. مركز ویكسنر الطبي بوالیة أوھایو، بما في ذلك توفیر وارتداء وسائل ح

) یتم تحدیده. وبعد الوالدة  1) داعم (مع سوار معصم صادر من المستشفى) وزائر واحد (1بعد الوالدة: شخص واحد ( •
 یجب على الزائر المحدد االلتزام بساعات الزیارة العامة للمستشفى.

 . MyChart Bedsideالسریر * یمكن للمرضى إدخال أسماء زوارھم في الجھاز اللوحي الموضوع بجانب 

 

 االستثناءات 
 االستثناءات: 

 العملیات الجراحیة واإلجراءات الطبیة:  •
o إجراءات العیادات الخارجیة 
o   المرضى الذین یدخلون إلجراءات داخل العیادات الخارجیة (على سبیل المثال، األشعة التداخلیة) التي تتطلب إقامة

 زیارة المرضى المقیمین داخل المستشفىلیلة واحدة، سوف یتبعون إرشادات 
) بالغ فقط لمرافقة المریض إذا كانت إعاقتھ الجسدیة أو اإلدراكیة تؤثر على قدرتھ على  1یُسمح بوجود شخص واحد ( •

 المشاركة بفعالیة في رعایتھ الطبیة. ویجب أن یوافق فریق الرعایة على طلب الزیارة في غیر أوقات الزیارة. 
 ) فقط لتقدیم الدعم في قسم النساء والوالدة 1ة: یُسمح بتواجد شخص واحد ( األمومة والوالد •
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 طلب زیارة استثنائیة
 إذا شعرت أن المریض یستوفي أحد استثناءات الزیارة، فیٌرجى االتصال بأحد أعضاء فریق رعایة المریض. 

 إذا كنت بحاجة إلى مزید من المساعدة، یُرجى االتصال بقسم خبرات المرضى: 

 مستشفى جامعة والیة أوھایو، مستشفى روس للقلب، مستشفى دود إلعادة التأھیل  :614-293-8944

 مستشفى ھاردینغ في والیة أوھایو :614-293-9600

 مستشفى إیست في والیة أوھایو  :614-257-2310

 مستشفى جیمس للسرطان ومعھد سولوف البحثي  :614-293-8609
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 قسم الطوارئ 
 المعلومات التي یتعین معرفتھا —واحد كحد أقصى زائر 

یُسمح بتواجد زائر واحد تم تحدیده مسبقًا لكل مریض في الیوم. ویجب على الزائر البقاء في الخارج حتى یدخل المریض إلى 
 السریع جاءت سلبیة.   19-الغرفة وإلى أن یتبین أن نتیجة اختبار كوفید

 اشتراطات الزائرین::

اقة ھویة تحمل صورة صادرة عن جھة حكومیة عند الوصول. سیتم إصدار سوار المعصم أو شارة الزائر  یجب إبراز بط •
 ویجب ارتداؤھا طوال الوقت. 

بغض النظر عن حالة   —ال یزال ارتداء الكمامة المقدمة من المستشفى الزًما في جمیع أنحاء مرافق الرعایة الصحیة  •
 ف والفم طوال الوقت. التطعیم. ویُرجى وضع الكمامة على األن

 یجب أن یبقى الزائر في غرفة مریضھ أثناء الزیارة •
 عاًما  18ال یُسمح بتواجد زائرین ممن تقل أعمارھم عن  •
 مساًء.  7صباًحا إلى الساعة   8بمجرد دخول المریض، یجب على الزائر اتباع إرشادات الزیارة: من الساعة  •

المؤكدین أو المشتبھ بھم، إال في حاالت االحتضار (ما لم یكن المریض قاصًرا    19-كوفیدال یُسمح بتواجد زائرین لمرضى 
 ) فقط ویقتصر على أحد الوالدین/األوصیاء). 1عندھا یُسمح بتواجد زائر واحد (

 
 االستثناءات 

 االستثناءات: 

 یُسمح بوجود ما یصل إلى زائرین اثنین ألھداف مؤتمر الرعایة  •
 لتخطیط لنھایة الحیاة حاالت "االحتضار" وا   •

o  یجوز أن تكون الزیارات محدودة وفقًا لتقدیر فریق الرعایة السریریة 
o یقتصر الزائرون على أفراد األسرة المقربین 
o   یُسمح للمریض بزیارة شخصیة واحدة من قبل رجل الدین الخاص بھ للحصول على دعم روحي موجز وذلك

 المؤكدة أو المشتبھ بھا   19-الت كوفیدبناء على طلب المریض واألسرة، بما في ذلك حا
o تشمل  19-والمشتبھ في إصابتھم بكوفید  19-یُسمح بالزیارة في حاالت االحتضار للمرضى المصابین بكوفید .

واقي للعینین، ثوب  ، N-95معدات الحمایة الشخصیة التي یجب على الزوار ارتداؤھا ما یلي: كمامة من نوع 
ویجوز أن  ). CDCرشادات مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (المستشفى وقفازات. یجب اتباع إ

 تكون الزیارات محدودة وفقًا لتقدیر فریق الرعایة السریریة. 
) بالغ فقط لمرافقة المریض إذا كانت إعاقتھ الجسدیة أو اإلدراكیة تؤثر على قدرتھ على  1یُسمح بوجود شخص واحد ( •

 یة المشاركة بفعالیة في رعایتھ الطب
 یُسمح بتواجد شخص واحد فقط لتقدیم الدعم أثناء المخاض والوالدة  –مرضى قسم النساء والوالدة   •

o   عند الدخول في حاالت المخاض والوالدة، یمكن توفیر شخص داعم واحد فقط بسوار أخضر (یحمل كلمة زائر
واحد بحیث یرتدي ھذا السوار  باإلضافة إلى االسم األول للزائر) لمرافقة المریضة. یُسمح بتواجد شخص داعم 

 خالل فترة اإلقامة الكاملة بدایة من المخاض وحتى الخروج
 عاًما)  18) من الوالدین/األوصیاء على الطفل القاصر (أقل من 1یُسمح بتواجد شخص واحد ( •

االحتضار كما ذكرنا آنفًا (ما لم یكن  المؤكدین أو المشتبھ بھم، باستثناء حاالت   19-ال یُسمح بتواجد زائرین لمرضى كوفید
 ) فقط ویقتصر على أحد الوالدین/األوصیاء) 1المریض قاصًرا فعندھا یُسمح بتواجد زائر واحد (
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 طلب زیارة استثنائیة
 إذا شعرت أن المریض یستوفي أحد استثناءات الزیارة، فیٌرجى االتصال بأحد أعضاء فریق رعایة المریض. 

 زید من المساعدة، یُرجى االتصال بقسم خبرات المرضى: إذا كنت بحاجة إلى م

 مستشفى جامعة والیة أوھایو، مستشفى روس للقلب، مستشفى دود إلعادة التأھیل  :614-293-8944

 مستشفى ھاردینغ في والیة أوھایو :614-293-9600

 مستشفى إیست في والیة أوھایو  :614-257-2310

 مستشفى جیمس للسرطان ومعھد سولوف البحثي  :614-293-8609

 العیادات الخارجیة / مرافق اإلسعاف
 االستثناءات  —ممنوع الزیارة 

بغض النظر عن   —ال یزال ارتداء الكمامة المقدمة من المستشفى الزًما في جمیع أنحاء مرافق الرعایة الصحیة طوال الوقت 
 حالة التطعیم. ویجب على جمیع األشخاص وضع الكمامة على األنف والفم طوال الوقت.  

 االستثناءات: 

 لمنطقة المخصصة لذلك ) بالغ فقط في یوم الجراحة في ا 1یُسمح بتواجد شخص واحد ( •
) بالغ فقط لمرافقة المریض إذا كانت إعاقتھ الجسدیة أو اإلدراكیة تؤثر على قدرتھ على  1یُسمح بوجود شخص واحد ( •

 المشاركة بفعالیة في رعایتھ الطبیة. 
o المنزل   بالنسبة للمرضى الذین یعانون من إعاقات جسدیة أو إدراكیة بالغة والذین كانوا یعیشون سابقًا بنجاح في

بالنسبة للمرضى الذین  و) بالغ فقط برفقة المریض. 1مع مقدمي الرعایة، یُسمح بوجود مقدم رعایة واحد (
یعانون من إعاقات جسدیة أو إدراكیة جدیدة، أو المرضى السابقین في مستشفى دود إلعادة التأھیل، سیتم  

 ج الناجح والخروج من المستشفى. السماح بتدریب مقدمي الرعایة وتعلیمھم بشكل فردي لتعزیز العال
 عاًما)  18یُسمح بتواجد أحد الوالدین/األوصیاء على الطفل القاصر (أقل من  •
 یُسمح لشخص واحد بالغ بمرافقة مرضى السرطان الجدد في مستشفى جیمس •
 یُسمح لشخص واحد بالغ بمرافقة المریض قبل وبعد زراعة األعضاء  •
 ) في المواعید التالیة فقط: 1م بالغ واحد (المرضى من األمھات: یُسمح لشخص داع •

o  زیارة الوالدة الجدیدة 
o  عند إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتیة التولیدیة 
o  لحضور االستشارات الطبیة بشأن األم والجنین 
o  زیارة ما قبل الجراحة 

 یُسمح بوجود ما یصل إلى زائرین اثنین ألھداف مؤتمر الرعایة  •

المؤكدة أو المشتبھ بھا (إال إذا كان المریض قاصًرا في ھذه الحالة یُسمح   19-ي حاالت كوفیدال یُسمح بتواجد الزائرین ف
 بتواجد أحد الوالدین/األوصیاء) 

یُرجى االتصال بمكتب مقدم الخدمة الذي تتعامل معھ مباشرةً لمناقشة االستثناءات  
 قبل زیارتك

 االتصال بمكتب مقدم الخدمة الخاص بك مباشرةً لمناقشة االستثناءات قبل زیارتك.بالنسبة لمواقع العیادات الخارجیة، یُرجى 
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 موقع اللقاحات بمستشفى إیست 
 االستثناءات  —ممنوع الزیارة 

 إذا احتاج شخص ما إلى الدعم، فیمكن أن یكون برفقتھ مقدم رعایة بالغ.  •

 

 الزیارة االفتراضیة 
الرجاء قراءة نصائحنا للعائالت التي تعمل على البقاء على اتصال متواصل مع أحد أفراد األسرة المحتجز في المستشفى 

 (باإلنجلیزیة). 

 

 فیسبوك ماسنجر 

  MyChart Bedsideاآلن على األجھزة اللوحیة " Facebook Messengerیتوفر برنامج فیسبوك ماسنجر "
الموضوعة بجوار السریر للمرضى الذین یدخلون إلى المستشفى لدعم الزیارة االفتراضیة مع أحبائھم. یمكن للمرضى تسجیل  

محادثة فیدیو مع عائالتھم وأصدقائھم أثناء تواجدھم في  الدخول باستخدام معلومات حسابات الفیسبوك الخاصة بھم إلجراء 
 المستشفى.

الموضوعة بجوار    MyChart Bedside" اآلن على الشاشة الرئیسیة لألجھزة اللوحیة Zoomیتوفر برنامج زووم " 
 سریر المریض 

 MyChartوحي عند الدخول إلى المستشفى، یجوز للمریض ووكیل الرعایة الصحیة الخاص بھ استخدام الجھاز الل
Bedside   الموضوع بجوار سریر المریض والمقدم من قبل مركز ویسكنر الطبي. باستخدام الكمبیوتر اللوحي الموضوع

المعلومات الطبیة، ومراجعة المواد التعلیمیة حول حالتك،  یمكنك طلب وجباتك، وعرض ، "Bedsideبجوار السریر "
وإرسال رسائل غیر عاجلة إلى فریق الرعایة الخاص بك والتواصل مع أفراد أسرتك وأحبائك باستخدام برنامج زووم 

"Zoom ." 

".  Zoomووم "الستخدام األجھزة اللوحیة الموضوعة بجوار السریر أو برنامج ز MyChartال یلزم أن یكون لدیك حساب 
وعقد اجتماعات مع األسرة واألصدقاء إذا كنت قادًرا على القیام "  Zoomستحتاج إلى إنشاء حساب على برنامج زووم "

یمكن ألعضاء فریق الرعایة تقدیم  ، "Zoomبذلك. بالنسبة للمرضى غیر القادرین على إنشاء حساب على برنامج زووم "
 المساعدة. 
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 فحص الزائرین
 فحص جمیع الزائرین في مرافق المستشفیات ومرافق اإلسعاف للتحقق من عدم وجود أعراض سیتم  •
سیُطلب من الزائرین مغادرة المنشأة إذا ظھرت علیھم األعراض خالل األربع والعشرین ساعة الماضیة أو في حالة مخالطتھم   •

 لمرضى الجائحة خالل األیام العشرة الماضیة
 ر علیھم األعراض عدم زیارة المستشفى ولكن یجوز لھم طلب الرعایة الطبیة یجب على الزائرین الذین تظھ •
 یجب على الزائرین غسل أیدیھم أو استخدام معقم الیدین قبل وبعد مغادرة غرف ومباني المستشفى •

 سیتم إغالق مداخل المباني ھذه مؤقتًا أمام الجمھور: 
 جنوبيمستشفى والیة أوھایو للمخ والعمود الفقري: المدخل ال •

o  في عطالت نھایة األسبوع واإلجازات الرسمیة، یُغلق المدخل الشرقي أیًضا. ویُرجى استخدام المدخل الرئیسي
 للمستشفى الجامعي. 

 12مستشفى جیمس للسرطان ومعھد سولوف البحثي مدخل شارع   •
• 12th Ave . یجب على جمیع المرضى والزائرین التوجھ إلى المدخل األرضي للدخول إلى   تم إغالق مدخل جسر المرآب)

 المستشفى الجامعي)
 أمام المرضى والزائرین في عطالت نھایة األسبوع واإلجازات الرسمیة 12المستشفى الجامعي: یتم إغالق مدخل شارع   •

o مرآب  ساحات االنتظار البدیلة: یُرجى من المرضى والزائرین إیقاف سیارتھم فيSAFE AUTO   واستخدام
 المدخل الرئیسي لمستشفى الجامعة

 

 الرعایة الصحیة بتقنیات االتصال عن بعد
ئل  لقد قمنا بتنفیذ تدابیر السالمة المعززة في جمیع منشآتنا حفاًظا على سالمة المرضى. ومع ذلك، إذا كنت ستشعر باألمان، فإن أحد البدا

. حتى إذا لم یكن لدیك مقدم رعایة أولي، فیمكنك  موعد الرعایة الصحیة عن بعد بنظامتك القادمة لزیارة منشآتنا ھو تحدید موعد زیار 
 عن بُعد لرؤیة أحد أطباء والیة أوھایو الیوم.  الرعایة الفوریة الصحیةاالستفادة من 
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