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زيارات المرضى  -معلومات للزوار
تتطلب جائحة كورونا بعض التدابير الصحية عند زيارة أقاربك في مستشفى  ،KRHوالتي نود أن نوضحها لك:
من فضلك ال تأتي للزيارة إذا قمت باالتصال بشخص مصاب بمرض  COVID-19أو يشتبه في إصابته به في الـ  14يو ًما
الماضية .أيضًا ،ال تأتي للزيارة أبدًا إذا كانت لديك أعراض ،مثل الحمى ،والسعال ،وضيق التنفس ،وفقدان حاستي الشم
والتذوق ،وشكاوى المعدة واألمعاء.
نحن ملزمون بتسجيل بيانات االتصال الخاصة بك واالستفسار عن الشكاوى المحتملة قبل كل زيارة .يحدث هذا عند المدخل
إذا تم تحديد أي أعراض لديك ،فال يمكنك زيارة قريبك .من أجل سالمتك ،نحتفظ بالحق في تقييد الزيارات للمرضى في
قسمنا إذا كان ذلك ضروريًا ألسباب صحية أو ألسباب تتعلق بالعدوى .نرجو دعمكم وتفهمكم.
يجب عليك ارتداء الكمامة طوال فترة إقامتك في مستشفى  .KRHويجب عليك إحضارها معك .نوصي بارتداء كمامة تستخدم
لمرة واحدة.
يرجى تطهير يديك قبل دخول القسم  /غرفة الزائرين وبعد المغادرة.
يرجى الحفاظ على الحد األدنى المطلوب للمسافة البالغ  1.5م  2 -م عند الزيارة .االتصال الجسدي مع أقاربك (المعانقة،
والتقبيل ،والمصافحة ،وما إلى ذلك) غير ممكن.
كإجراء وقائي ،نوصي بالتهوية المنتظمة خالل ساعات الزيارة .واألفضل من ذلك ،قم بإمالة النافذة أثناء زيارتك إذا كان
الطقس جيدًا.
ال يسمح باألكل والشرب أثناء الزيارة .ال يسمح بإحضار أي طعام .المطاعم الصغيرة الموجودة في المستشفى مغلقة أمام
الزوار.

يسمح فقط بزائر واحد لكل مريض في اليوم
لاللتزام بقواعد النظافة ،يسمح بتواجد زائر واحد فقط في كل غرفة مرضى .إذا كانت هناك زيارة بالفعل لمريض آخر في
الغرفة ،فيرجى التنسيق معه .من الممكن أيضًا أن تحضر زيارتك في غرفة الجلوس أو في أي مكان آخر خارج غرفة
المرضى .وفي هذه الحالة ،يرجى االنتباه إلى الحد األقصى المسموح به لعدد األشخاص في غرفة الجلوس وقاعدة المسافة.
ينتهي وقت زيارتك بعد  45دقيقة بحد أقصى .يرجى الخروج بعد ذلك على أبعد تقدير .تنتهي الزيارة الساعة  7مسا ًء (وحدات
العناية المركزة الساعة  6مسا ًء).
ال يمكن التحدث مع الطبيب خالل وقت الزيارة.
يرجى حمل بطاقة الزائر التي تم تسليمها لك عند المدخل معك .ويرجى تركها عند المخرج أثناء مغادرة المستشفى.

يرجى االلتزام الصارم بالتدابير الالزمة! سيسعد موظفونا باإلجابة على أي أسئلة لديك.

إدارة المستشفى
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