)Infoblatt Besucher, arabisch (Corona
فرضت جائحة كورونا اتخاذ بعض اإلجراءات الصحية الضرورية عند زيارة أقاربك في Klinikum Region Hannover GmbH
التي نود أن نوضحها لك:
يمكن لكل مريض أن يستقبل زيارة واحدة يوميًا مدتها  60دقيقة بحد أقصى .غير مسموح بصورة عامة بوفود آخرين أثناء
الزيارة.
من أجل الزيارة ،يجب أن توفي بالشروط التالية:
 oالحصول على التلقيح الكامل ( 15يو ًما بعد التلقيح الثاني) .إثبات لبطاقة التلقيح أو شهادة رقمية للتلقيح معترف بها.
 oنتيجة سلبية لالختبار (اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل أو اختبار المستضدات) من أحد مواقع االختبار المعترف بها (ال
تزيد مدة إصداره عن  24ساعة) .إثبات الشهادة من مركز االختبار أو الدخول في تطبيق التحذير من كورونا.
 oالتعافي من اإلصابة بمرض فيروس كورونا خالل آخر ستة أشهر .إثبات على الشهادة الطبية.
 oالتعافي من اإلصابة بمرض فيروس كورونا لمدة تزيد عن  6أشهر ثم الحصول على تلقيح مرة واحدة ( 15يو ًما بعد
تاريخ التلقيح) .إثبات للشهادة الطبية وبطاقة التلقيح/شهادة التلقيح الرقمية المعترف بها.
يرجى التأكد من االمتناع عن الزيارة إذا كنت على اتصال بشخص مصاب بفيروس كوفيد 19-أو يشتبه في إصابته به خالل
آخر  14يو ًما .كما يجب عليك االمتناع عن الزيارة  -تحت أي ظرف من الظروف  -إذا كنت شهدت أي عالمة من عالمات
المرض ،مثل :الحمى والسعال وضيق التنفس وفقدان الرائحة والتذوق واضطراب الجهاز الهضمي.
نحن مطالبون بتوثيق معلومات االتصال قبل كل زيارة ،والتحقق من االستحقاق بنا ًء على الحصول على التلقيح ،وحالة االختبار
أو التعافي ،واالستفسار عن الشكاوى المحتملة .وهذا ما يتم عند الدخول .يرجى تقديم اإلثبات دون أن يطلب منك ذلك وتسليم
نموذج التسجيل الموقعة ومكتملة البيانات هناك.
في حالة اكتشاف األعراض عليك ،سيكون من غير الممكن زيارة معارفك .من أجل الحفاظ على سالمتك الشخصية ،نحتفظ
بالحق في تقييد زيارة المرضى في جناحنا إذا كان ذلك ضروريًا ألسباب تتعلق بالنظافة الصحية أو العدوى ،ونلتمس في سبيل
ذلك تفهمك ودعمك.
يجب أن ترتدي كمامة أثناء فترة إقامتك بالكامل في مستشفى  ،Klinikum Region Hannover GmbHويجب أن
تحضرها معك .قبل دخول الجناح/غرفة المريض وبعد المغادرة ،يرجى تعقيم اليدين.
يرجى التحدث إلى العاملين في الجناح لإلعالم بزيارتك.
يرجى الحفاظ على المسافة اآلمنة المطلوبة  1.5م  2 -م عند الزيارة .غير مسموح التالمس الجسدي مع األقارب (العناق،
والتقبيل ،والتصافح باأليدي وما إلى ذلك).
نوصي بالتهوية المنتظمة أثناء ساعات الزيارة كإجراء احترازي .واألفضل من ذلك ،أمل النافذة أثناء زيارتك إذا كان الطقس
مناسبًا.
غير مسموح باألكل والشرب أثناء الزيارة ،وغير مسموح كذلك بإحضار الطعام .والحانات بالمكان غير متاحة للزائرين.
لضمان االمتثال للوائح النظافة الصحية ،ال يمكن أن يتواجد غير زائر واحد فقط في غرفة المريض في الزيارة الواحدة .وفي
حالة وجود مرافق مع المريض في الغرفة بالفعل ،فيرجى التشاور معه لتدبير األمر .كما يمكنك أيضًا أن تحظى بخيار الزيارة
في االستراحة أو في مكان آخر خارج غرفة المريض .وفي هذه الحالة ،يرجى مراعاة قاعدة المسافة والحد األقصى لعدد األفراد
المسموح بهم في االستراحة.
تنتهي مدة الزيارة بعد  60دقيقة بحد أقصى ،ويرجى التوجه للخروج بعد انتهاء هذه المدة .تبدأ فترة الزيارة العامة عند الساعة 2
مسا ًء وتنتهي عند الساعة  7مسا ًء (وحدات العناية المركزة  4إلى  6مسا ًء).
خالل فترة الزيارة ،ال يمكن تقديم االستشارات الطبية ،ويتم ذلك عبر الهاتف.
يرجى التأكد من االلتزام باإلجراءات المطلوبة! إذا كانت لديك أي أسئلة ،سيكون من دواعي سرور العاملين لدينا اإلجابة عليها.

مجلس إدارة المستشفى

معلومات عن جمع بياناتك الشخصية وفقًا للمادة  13و 14من الالئحة األساسية لحماية البيانات
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السيدة المريضة العزيزة ،السيد المريض العزيز،
السيدة الزائرة العزيزة ،السيد الزائر العزيز،
نعالج بياناتكم الشخصية فيما يتعلق بالزيارات إلى مستشفانا حصريًا في إطار قوائم الزيارات وفقًا للوائح الخاصة بجائحة كورونا في والية
ساكسونيا السفلى .الغرض من المعالجة هو فرض سياسة الزيارة لدينا التي ُوضعت لمنع المزيد من اإلصابة بفيروس  .Sars-CoV2األساس
القانوني لمعالجة البيانات هو المادة  )2( 9الحرف ط من الالئحة األوروبية األساسية لحماية البيانات (المعالجة ألسباب تتعلق بالمصلحة
العامة فيما يتعلق بالحماية من المخاطر الصحية الخطيرة العابرة للحدود) بجانب القانون الداخلي لدينا .متلقو البيانات الشخصية هم موظفو
 Klinikum Region Hannover GmbHوالشركات التابعة لها وشركات خدمات الحراسة واألمن المتعاقد عليها في عياداتنا.
الجهة المسؤولة عن معالجة بياناتك هي  ،Klinikum Region Hannover GmbHممثلةً في اإلدارة 6 ،شتاديونبروكيه30459 ،
هانوفر .يمكن الوصول إلى المسؤول عن حماية البيانات على العنوان ذاته وعلى البريد اإللكتروني  datenschutz@krh.eu.لديك الحق
في تقديم شكوى إلى الجهة الرقابية المختصة .الجهة اإلشرافية والرقابية المسؤولة عن  Klinikum Region Hannoverتتمثل في
المفوض الوطني لحماية البيانات في والية ساكسونيا السفلى باربرا تيل 5 ،شارع برينتسينشتراسيه 30159 ،هانوفر.
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