)Infoblatt Besucher, arabisch (Corona
عند زيارة أقاربكم لعيادة  KRHيلزم االمتثال لعدد من اإلجراءات الصحية الناتجة عن جائحة الكورونا ،وهي كاآلتي:
يجوز لكل مريضة وكل مريض مرة واحدة في اليوم استقبال زيارة واحدة ال تزيد مدتها على  60دقيقة .من حيث
المبدأ ال يسمح لزوار آخرين.
للقيام بالزيارة ،عليك إبراز ما يثبت النتيجة السلبية الختبارك لكوفيد 19-الصادر عن أحد مراكز االختبار المعتمدة
(اختبار مستضد سريع ال يتجاوز تأريخه  24ساعة أو اختبار  PCRال يتجاوز  48ساعة) .كما يجب تقديم دليال
ساريًا إذا كنت قد تعافيت بالفعل أو تم تطعيمك أو أخذت جرعة منشطة.
يرجى عدم الزيارة إذا كنت على اتصال بشخص مريض بفيروس كوفيد 19-أو يشتبه في إصابته به في آخر 14
يو ًما .كما تُمنع الزيارة تحت أي ظرف من الظروف إذا الحظت على نفسك أعراضًا مثل الحمى أو السعال أو ضيق
التنفس وفقدان الشم والتذوق ومشاكل في المعدة واألمعاء.
نحن ملزمون بتوثيق تفاصيل االتصال الخاصة بك قبل كل زيارة ،للتحقق من صالحية شهادة اختبار كوفيد19-
واالستعالم عن الشكاوى الصحية المحتملة .ويتم القيام بذلك مباشرة عند المدخل .يرجى إظهار اإلثبات دون أن يطلب
منك ذلك وتسليم استمارة التسجيل المكتملة والموقعة هناك.
إذا ظهرت عليك أعراض العدوى ،فال يمكنك زيارة أقارباك .من أجل سالمتك الخاصة ،نحتفظ بالحق في تقييد
الزيارات للمرضى في جناحنا إذا كان ذلك ضروريًا ألسباب تتعلق بالنظافة أو العدوى .نطلب دعمك وتفهمك.
يجب عليك ارتداء قناع  FFP2بدون صمام زفير طوال فترة إقامتك في عيادة  .KRHعليك أن تحضره بنفسك.
يرجى تطهير يديك قبل دخول الجناح  /غرفة الزيارة وبعد المغادرة.
يرجى التحدث إلى موظفينا في الجناح لإلعالن عن زيارتك.
عند الزيارة يرجى الحفاظ على التباعد المطلوب بما ال يقل عن 1.5م إلى 2م .ال يجوز االتصال الجسدي مع األقارب
(العناق ،التقبيل ،المصافحة ،وما إلى ذلك).
كإجراء احترازي ،نوصي بالتهوية المنتظمة خالل ساعات الزيارة .ومن المستحسن ،إذا سمح الطقس بذلك ،فتح
النافذة أثناء زيارتك.
يمنع األكل والشرب أثناء الزيارة .ال يُسمح أيضًا بإحضار أي طعام .نقاط الكافتيريا مغلقة للزوار.
م ن أجل االمتثال للوائح النظافة ،يمكن أن يتواجد زائر واحد فقط في كل غرفة مريض .في حالة وجود زائر لدى
مريض آخر بنفس الغرفة ،يرجى التواصل فيما بينكما حول ذلك .قد يكون من الممكن أيضًا أن تتم زيارتك في الصالة
أو في أي مكان آخر خارج غرفة المريض .في هذه الحالة ،يرجى أيضًا االنتباه إلى الحد األقصى لعدد األشخاص
المسموح بهم في الصالة وشرط التباعد.
ينتهي وقت زيارتك بعد  60دقيقة كحد أقصى .يرجى التوجه إلى المخرج بحلول ذلك الوقت على أبعد تقدير .تبدأ
ساعات الزيارة العامة في الساعة  2مسا ًء وتنتهي في الساعة  7مسا ًء (وحدات العناية المركزة من  4مسا ًء حتى 6
مسا ًء).
ال يجوز التحدث مع الطبيب خالل ساعات الزيارة ،وإنما يتم ذلك عبر الهاتف.
يرجى االلتزام الصارم باإلجراءات الالزمة! إذا كانت لديك أي أسئلة ،فسيكون موظفونا سعداء باإلجابة عليها.
مجلس إدارة العيادة

معلومات حول جمع بياناتك الشخصية
وفقًا للمادة  13والمادة  14من الالئحة العامة لحماية البيانات
عزيزتي المريضة ،عزيزي المريض،
عزيزتي الزائرة ،عزيزي الزائر،
نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية فيما يتعلق بالزيارات إلى مستشفانا حصريًا في سياق قوائم الزيارة وفقًا للوائح كورونا السارية
في ساكسونيا السفلى .الغرض من المعالجة هو فرض سياسة الزيارات الخاصة بنا ،والتي تهدف إلى منع المزيد من اإلصابات
بفيروس  .Sars-CoV2األساس القانوني لمعالجة البيانات هو المادة  9الفقرة  2الحرف " "iمن ( DSGVOالمعالجة ألسباب
تتعلق بالمصلحة العامة فيما يتصل بالحماية من التهديدات الصحية الخطيرة عبر الحدود) بالتوازي مع قواعدنا الداخلية .متلقي
البيانات الشخصية هم حصريًا موظفو  Klinikum Region Hannover GmbHوالشركات التابعة لها وتلك التابعة لخدمات
الحراسة واألمن في عياداتنا.
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Stadionbrücke 6 ،30459  وعنوانها، ممثلة بمجلس إدارتها،Klinikum Region Hannover GmbH إن عيادة
 موظف حماية البيانات للطرف المسؤول موجود في نفس العنوان وتحت عنوان. هي مسؤولة عن معالجة بياناتك،Hannover
 الجهة اإلشرافية. لديك الحق في تقديم شكوى إلى الجهة اإلشرافية المختصة. للبريد اإللكرتونيdatenschutz@krh.eu
) هي مفوض والية ساكسونيا السفلى لحماية البياناتKlinikum Region Hannover( المسؤولة عن عيادة منطقة هانوفر
.Barbara Thiel ،Prinzenstrasse 5 ،30159 Hannover باربرا ثيل
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