
 

 لألشخاص المرافقینمبادئ التوجیھیة السلوكیة للزوار/ال
 استمارة

 
 

 
 Covid-19لألشخاص المرافقین في إطار جائحة فیروس كورونا مبادئ التوجیھیة السلوكیة للزوار/ال

 
 

 عزیزي الزائر،
 

 من أعراض البرد، كما نطلب منك أیًضا اتباع المبادئ التوجیھیة السلوكیة التالیة: أيال یمكن زیارة المستشفى إال إذا لم یكن لدیك 
 
 

 

 الحفاظ على المسافة
وما إلى  ،وأماكن االنتظار ،متر من األشخاص اآلخرین في جمیع المناطق العامة 1.5یُرجى االحتفاظ بمسافة ال تقل عن 

  ذلك.

 

 الفم واألنف (الكمامة) واقيارتداء 
) طوال فترة اإلقامة في مستشفى فولدا، وال یُسمح يقناع المجتمعالأو  ،الفم واألنف واقيیُرجى ارتداء غطاء الفم واألنف (

 باألقنعة المزودة بصمام زفیر.
 یك إال بالقدر القلیل الممكن.ال تالمس غطاء الفم واألنف بیدَ 

 

 یننظافة الیدَ 
 وبعد دخول غرفة المریض وقبل مغادرتھا، وقبل مغادرة المستشفى كذلك.یك عند دخول المستشفى، قم بتطھیر یدَ 

 

 االلتزام بآداب السعال والعطس
 یك.قم بتغطیة فمك وأنفك بمندیل أو باستخدام الكوع المثني، أثناء السعال أو العطس، ثم قم بتعقیم یدَ 

 قم بتغییر حمایة الفم واألنف (الكمامة).فإذا أمكن، 

  

 بدًال من المصافحة االبتسامة
 .نا ابتسامةمن فضلك امتنع عن المصافحة وأھدِ 

 

 وقت الزیارة والسلوك في الجناح
 یُرجى االقتصار على أوقات الزیارة الرسمیة في المستشفى.

 یمكن لزائر واحد فقط البقاء في غرفة المریض لمدة ساعة واحدة.
 التمریض قبل دخول غرفة المریض.یُرجى تسجیل نفسك عند ھیئة التمریض في قاعدة 

 طرد زوار المستشفى. یمكننا استخدام قانون المنزل، و في حالة عدم االلتزام بالسلوكیات وطرق النظافة الصحیة،

 

 تجنب األحداث والفاعلیات العامة
ل الوقت الذي ترغب ھا أعداد كبیرة من األشخاص، خالامة وزیارة األماكن العامة التي فییُرجى تجنب حضور األحداث الع

 زیارة أقاربك في مستشفى فولدا.في فیھ 

 
 

 شكًرا جزیًال!
 

 مجلس إدارة مستشفى فولدا
 

 

  1من  1 الصفحة: )00-1(الخاصة بالنظافة الصحیة  المبادئ التوجیھیة السلوكیة اسم الملف:
 13/7/2020 تاریخ اإلنشاء: )ات(محاسبة الخدم االمتثال)، إنغرید فریز(القانون/ باربل شفالم المؤلف:

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

 النسخةومن ثم تحقق بانتظام من تحدیث  -یمكن أن تتقادم النسخ المطبوعة 
  مستشفىKlinikum Fulda gAG في فولدا   

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