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 ویروس کرونا
 

کمک کنیددر جلوگیری از عفونت بھ ما   
 

UPDATED 29 JULY 2020 

 محدودیت ھای مالقات کنندگان
 .بھ ما کمک کنیدشیوع ویروس کرونا شما می توانید در جلوگیری از 

 

 در موارد زیر مالقات نکنید:

 یا آنفوالنزا دارد مراقبت کرده اید.اگر کسالت دارید یا از شخصی کھ عالئم سرماخوردگی  •
 روز گذشتھ بھ خارج از کشور سفر کرده اید. 14اگر در  •
 ویروس کرونا تأیید شده است.بھ  او یاید کھ ابتالاگر با شخصی در تماس بوده •

 
 در طول مالقات:     

را با آب و گردید دست خود  خارج می ھر بار کھ وارد ساختمان یا اتاق بیمار می شوید یا از آن •
 صابون یا محلول الکلی بشویید.

 درصورت امکان در اتاق عزیزان خود باقی بمانید و از ورود بھ مکانھای عمومی خودداری نمایید. •
 متر با عزیزان خود و سایرین حفظ نمایید. 1.5فاصلھ فیزیکی خود را حداقل بھ اندازه  •
 

در بخش  نیاز کودکان بھ حضوردر صورت  سال مجاز بھ مالقات نیستند. 16کودکان دارای سن زیر 
 . ھمراھی نمایندبخش آن در آنھا نیز باید آنھا را ، والدین اورژانس

 از حمایت شما سپاسگزاریم. 

 بیمارستان مرسی

 

 .ادامھ دھیدفاصلھ گذاری فیزیکی و بھداشت خود  بھ رعایتلطفاً  
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    محدودیت ھای مالقات کنندگان  
 باالسطح محدودیت ھای کنونی: 

 .مالقاتھا را محدود کرده استجلوگیری از شیوع ویروس کرونا بیمارستان مرسی جھت 

 بخش افراد مجاز برای مالقات

ساعت  2و تا د ھنگام زایمان می توانن ان ھمسر
از انتقال مادر بھ بخش بعد از زایمان حضور پس 

ھمسران بیماران بخش بعد از زایمان  داشتھ باشند.
عصر  4 ساعتھای ساعت بین 2می توانند روزی 

 مالقات مراجعھ نمایند. جھتشب  8تا 

 خدمات زایمان

می تواند برای فقط یکی از والدین  روزدر ھر 
 د.مالقات مراجعھ نمای

والدین ھر دو می توانند در بخش اورژانس 
 حضور داشتھ باشند.

 )NICUویژه نوزادان (بخش مراقبتھای 
 بخش کودکان )SCNبخش نوزادان (

در مورد شرایط ویژه مالقات بدون مالقات کننده. 
بیماران مراقبت تسکینی و افرادی کھ در مرحلھ 

با مدیر بخش پایانی زندگی بھ سر می برند 
 صحبت نمایید.

 سایر بخشھای بستری
 

یکی از والدین می تواند بھ ھمراه  .بدون ھمراه
 حضور داشتھ باشد.خود سال  16کودک زیر 

 کلیھ بخشھای سرپایی

والدین حضور  بدون ھمراه. ،بزرگسالان بیمار
 مجاز است.خود سال  16زیر فرزند بھ ھمراه 

 بخش اورژانس

 مرسیبخش بستری سالمت روان بیمارستان  بھ پوسترھای موجود در بخش مراجعھ نمایید.

 .در نظر گرفتھ شودممکن است شرایط استثنایی برای افراد دارای پیشینھ فرھنگی و زبانی متفاوت 

 یید افزایش ساعت مالقات می توانید در ھنگام پذیرش صحبت کنید.أدر مورد ت


