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 السادة والسیدات األفاضل،

 15ابتداًء من األربعاء الموافق  فت حكومة والیة ھیسن من لوائح زیارة المستشفیات. سیتم تطبیق القواعد الجدیدة في جمیع أنحاء ھیسنخفَّ 
 جمیع األسئلة بصدق. مستشفى فولدا. یُرجى اإلجابة عن . سالمة المرضى ھي األولویة القصوى في2020یولیو/تموز 

 
 ): إجراء لزیارة المرضى أو مرافقتھمCOVID-19فیروس كورونا (

وم لمدة ساعة واحدة. یُسمح بتغییر األشخاص في الحاالت االستثنائیة فقط. یمكن زیارة المرضى أو مرافقتھم من قِبَل شخص واحد كحد أقصى، في الی
 مساءً  5صباًحا حتى الساعة  11مساًء، السبت، واألحد، والعطالت الرسمیة: من الساعة  6مساًء حتى  2من االثنین إلى الجمعة من الساعة  :أوقات الزیارة

 
 المریض:

   االسم الشخصي والعائلي:

   المیالد:تاریخ 

   الجناح والغرفة:

 الزائر أو الشخص المرافق:
   االسم الشخصي والعائلي:

 
   العنوان:

   التلیفون:

 ---------------------------إلى الساعة  -----------------الوقت: من الساعة   التاریخ: : الحضور
 ه المستشفى)(تملؤ

 

 المسائل الصحیة

 یوًما (انظر القائمة المرفقة)؟ 14واحدة من مناطق الخطر وفقًا لقائمة معھد روبرت كوخ في آخر  ھل زرتَ 
 ال نعم 

 أو السعال؟ ،أو صعوبة التنفس ،مثل الحمى ،نفلونزاھل لدیك أعراض تشبھ أعراض اإل
 ال نعم 

 الشم أو التذوق؟ ھل الحظت مؤخًرا فقدان حاستَي
 ال نعم 

 یوًما الماضیة؟ 14خالل الـ  SARS-CoV-2على اتصال بشخص مصاب بفیروس كورونا  ھل كنتَ 
 ال نعم 

 یوًما الماضیة؟ 14ھل كنت على اتصال بشخص موجود أو كان موجوًدا في الحجر الصحي خالل الـ 
 ال نعم 

 
. لك الحریة في رفض تقدیم معلومات حول ھذا النموذج أو التوقیع على النموذج. وفي ھذه بموجب توقیعي، أؤكد على صحة واكتمال بیاناتي الواردة أعاله

مك بأنھ یجب علینا أن نسألك مجدًدا تلك األسئلة في كل یُرجى منك تفھُّ الحالة، نحتفظ بالحق في استخدام قانون المنزل الخاص بنا، ونمنعك من الدخول. 
 زیارة.

 

    
 التوقیع المكان، التاریخ

 
ورقة المعلومات الخاصة بحمایة البیانات الشخصیة وورقة المعلومات الخاصة بتدابیر النظافة الصحیة والتدابیر بموجب ھذا المستند، أقر بأنني تلقیت 

 تدابیر النظافة الصحیة والتدابیر السلوكیة، وسوف أتبعھا وألتزم بھا. ، واطلعت علیھما وأخذت بھما علًما. لقد فھمتُ السلوكیة
 

    
 التوقیع التاریخ

  1 الصفحة:  )00-1( استبیان الصحة KH-FB اسم الملف:
 13/7/2020 تاریخ اإلنشاء: )ات(محاسبة الخدم االمتثال)، إنغرید فریز(القانون / باربل شفالم المؤلف:

 13/7/2020 تاریخ اإلصدار: )VSبوركھارد بینجل ()، VSالمحاضر الخاص الدكتور توماس مینزیل ( اإلصدار:
 

 ومن ثم تحقق بانتظام من تحدیث النسخة -یمكن أن تتقادم النسخ المطبوعة 
  مستشفىKlinikum Fulda gAG ي فولداف   

 جمیع الحقوق محفوظة. االستخدام والنسخ والنقل والتخزین فقط بموجب إذن صریح
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