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ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
در ﻣوارد زﯾر ﻣﻼﻗﺎت ﻧﮑﻧﯾد:
• اﮔر ﮐﺳﺎﻟت دارﯾد ﯾﺎ از ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻋﻼﺋم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﯾﺎ آﻧﻔوﻻﻧزا دارد ﻣراﻗﺑت ﮐرده اﯾد.
• اﮔر در  14روز ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺳﻔر ﮐرده اﯾد.
• اﮔر ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯽ در ﺗﻣﺎس ﺑودهاﯾد ﮐﮫ اﺑﺗﻼی او ﺑﮫ وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت.
در طول ﻣﻼﻗﺎت:
• ھر ﺑﺎر ﮐﮫ وارد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﯾﺎ اﺗﺎق ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽ ﺷوﯾد ﯾﺎ از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔردﯾد دﺳت ﺧود را ﺑﺎ آب و
ﺻﺎﺑون ﯾﺎ ﻣﺣﻠول اﻟﮑﻠﯽ ﺑﺷوﯾﯾد.
• درﺻورت اﻣﮑﺎن در اﺗﺎق ﻋزﯾزان ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد و از ورود ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺧودداری ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺧود را ﺣداﻗل ﺑﮫ اﻧدازه  1.5ﻣﺗر ﺑﺎ ﻋزﯾزان ﺧود و ﺳﺎﯾرﯾن ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﮐودﮐﺎن دارای ﺳن زﯾر  16ﺳﺎل ﻣﺟﺎز ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﯾﺳﺗﻧد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺣﺿور در ﺑﺧش
اورژاﻧس ،واﻟدﯾن آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را در آن ﺑﺧش ھﻣراھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
از ﺣﻣﺎﯾت ﺷﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم.
ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺑﮭداﺷت ﺧود اداﻣﮫ دھﯾد.

ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣرﺳﯽ
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ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧدﮔﺎن
ﺳطﺢ ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ :ﺑﺎﻻ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣرﺳﯽ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ ﻣﻼﻗﺎﺗﮭﺎ را ﻣﺣدود ﮐرده اﺳت.

ﺑﺧش

اﻓراد ﻣﺟﺎز ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت

ﺧدﻣﺎت زاﯾﻣﺎن

ھﻣﺳران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ھﻧﮕﺎم زاﯾﻣﺎن و ﺗﺎ  2ﺳﺎﻋت
ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺑﺧش ﺑﻌد از زاﯾﻣﺎن ﺣﺿور
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﺳران ﺑﯾﻣﺎران ﺑﺧش ﺑﻌد از زاﯾﻣﺎن
ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد روزی  2ﺳﺎﻋت ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺗﮭﺎی  3ﻋﺻر
ﺗﺎ  7ﺷب ﺟﮭت ﻣﻼﻗﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﺑﺧش ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی وﯾژه ﻧوزادان )(NICU
ﺑﺧش ﻧوزادان ) (SCNﺑﺧش ﮐودﮐﺎن

در ھر روز ﻓﻘط ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای
ﻣﻼﻗﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
واﻟدﯾن ھر دو ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﺑﺧش اورژاﻧس
ﺣﺿور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.

ﺳﺎﯾر ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺑﺳﺗری

ﺑدون ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧده .در ﻣورد ﺷراﯾط وﯾژه ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﯾﻣﺎران ﻣراﻗﺑت ﺗﺳﮑﯾﻧﯽ و اﻓرادی ﮐﮫ در ﻣرﺣﻠﮫ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽ ﺑرﻧد ﺑﺎ ﻣدﯾر ﺑﺧش
ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﺳرﭘﺎﯾﯽ

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

ﺑﺧش اورژاﻧس

ﺑﯾﻣﺎران ﺑزرﮔﺳﺎل ،ﺑدون ھﻣراه .ﺣﺿور واﻟدﯾن
ﺑﮫ ھﻣراه ﻓرزﻧد زﯾر  16ﺳﺎل ﺧود ﻣﺟﺎز اﺳت.

ﺑﺧش ﺑﺳﺗری ﺳﻼﻣت روان ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣرﺳﯽ

ﺑﮫ ﭘوﺳﺗرھﺎی ﻣوﺟود در ﺑﺧش ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑرای اﻓراد دارای ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺗﻔﺎوت در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.
در ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد اﻓزاﯾش ﺳﺎﻋت ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ھﻧﮕﺎم ﭘذﯾرش ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
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