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 فیروس الكورونا
 

ساعدونا في منع انتشار العدوى   
 

2020 یولیو 29 تمت المراجعة في  

 قیود زیارة المرضى
مرتفع الحالي:المستوى   

ر فیروس الكورونا.اتضع صحة المیرسي قیوداً على زیارة المرضى لمنع انتش  

  القسم الزیارةب المسموح لھم    

، ویمكنھ البقاء في أول ساعتین الوالدةالزوج أثناء 
 بعد نقل األم إلى قسم الوالدات.

ویُسمح ألزواج جمیع نزیالت قسم الوالدة بالزیارة 
 مساًء. 8ـ  4لمدة ساعتین فیما بین الساعة 

خدمات األمومة    

.بالزیارة في الیوم الواحد ح ألحد الوالدین فقطسمَ یُ   
.الطوارئیسمح لھما بالتواجد معاً في قسم   

، (NICU)وحدة الرعایة المركَّزة لحدیثي الوالدة 
 ، جناح األطفال (SCN)حضانة الرعایة الخاصة

 ممنوع الزیارة.
مرضى رعایة یمكن مناقشة استثناءات الزیارة ل

حیاتھم، مع والمرضى الذین في نھایة تخفیف األلم، 
.مدیرة الجناح  

بالمستشفى النزالء جمیع المرضى اآلخرین  

 

 ممنوع المرافقین.
لدین بالحضور مع األطفال دون سن ح ألحد الوایُسمَ 
 عاماً.16

 جمیع مرضى العیادات الخارجیة

 البالغین. ال یُسَمح بمرافقین مع المرضى 
 16یُسَمح بحضور الوالدین مع األطفال دون سن 

 عاماً.

 قسم الطوارئ
  

النزالء  مرضى الصحة النفسیة والعقلیةوحدات  انظر ملصقات الحائط الخاصة بذلك في الموقع.
 المیرسيبمستشفى 

 سمح باستثناءات للمرضى ذوي الخلفیات الثقافیة واللغویة المتنوعة.قد یُ 
 االستثناءات، بالموافقة الُمسبَقة فقط.
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 فیروس الكورونا
 

ساعدونا في منع انتشار العدوى   
 

2020یولیو 29تمت المراجعة في   

 قیود زیارة المرضى
منع انتشار عدوى فیروس الكورونا یمكنكم مساعدتنا في  

  :كنت إذا امتنع عن الزیارة

 االنفلونزا؛ أو البرد أعراض شخص لدیھ مؤخراً برعایة قمتَ  أو یرام، ما على لستَ  •
  الماضیة؛ 14 الـ األیام في الخارج سافرَت إلى •
 تم تشخیصھ بفیروس الكورونا تشخیصاً مؤكداً. بشخص اتصال على كنت •

 

  :زیارتك أثناء

 المبنى تدخل مرة كل في ادعك یدیك بمطھر كحولي أو والصابون، بالماء یدیك اغسل •
 تخرج من أیھما. أو المریضة غرفة أو
  ممكناً. ذلك كان إذا المشتركة، المناطق وتجنب مریضتك، غرفة في البقاء حاول •
 .أوغیرھا من الناس بینك وبین مریضتك متراً  1.5  مسافة على حافظ •

 
 الطوارئ،احتیاج الطفل لرعایة عاماً بدخول المستشفى كزوار. ولكن في حالة  16ون سن لألطفال د ال یُسَمح

 فینبغي على الوالدین مرافقة الطفل إلى قسم الطوارئ.

 شكراً لكم على تعاونكم ودعمكم. 
 

ر ھییُرجى االستمرار في الحفاظ على المسافات اآلمنة بین األشخاص، واتباع قواعد تط 
 . األیدي

 

المیرسيصحة   


