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 4/12/2020الساریة من تاریخ  MaineHealthسیاسة زّوار مستشفیات 

 ال یُسمح بالزّوار/المرافقین في حرم المستشفى، باستثناء ما یلي:
 مناطق المرضى الداخلیین في المستشفى:

 والدَین/وصیَّین في آٍن واحد في المناطق كلھایُسَمح بوجود  طب األطفال: •
ب واحد قسم التولید: •  یُسَمح بوجود زوج/ُمدِرّ
عند القبول في المستشفى أو  لمناقشة خطة الرعایةال یُسَمح بأّي زّوار إّال عند الحاجة زا العنایة الحرجة:مناطق المرضى األخرى كافةً بما في ذلك  •

 .وفقاً لترتیبات فریق الرعایة
  زائر واحد یومیاً في خالف فترة محددة مدّتھا ثالث ساعات وفقاً لما یحدده نظام الصحة المحلي. اطق المرضى الداخلیین األخرى كلھا:من •
ساعة (المناطق  24یجوز ألربعة من أفراد العائلة كحٍدّ أقصى زیارة المرضى الذین من األرجح أن یفارقوا الحیاة في خالل  رعایة الُمحتَضرین: •

 ھذا اإلذن ساٍر لمدة یوم واحد فقط وال یتعدّاه. یجوز لفریق الرعایة إدارة أوقات الزیارات. لھا).ك
یُمنَع دخول أّي زّوار باستثناء في  :19-أو الذین ال یزالون قید التقییم لكشف عدوى كوفید 19-المرضى المعزولون بسبب إصابتھم بعدوى كوفید •

 حاالت االحتضار.
 سنُحِضر المرضى إلى مدخل مناسب الصطحابھم. خروج المرضى:

یجوز  یجب على المرضى البالغین الترتیب إلجراءات إیصالھم واصطحابھم، إّال إذا كانوا یحتاجون إلى مساعدة خاصة. العیادات الخارجیة ومناطق اإلجراءات:
 لوالدَین/وصیَّین مرافقة المرضى األطفال.یجوز  تطبیق استثناءات ُمسبقاً للمرضى الذین یعیشون في مكان بعید.

ستُطبَّق االستثناءات لمناقشة خطة الرعایة وفقاً لترتیبات  ال یُسَمح للزّوار باالنتظار في قسم الطوارئ. ):Emergency Department, EDقسم الطوارئ (
 فال.یجوز لوالدَین/وصیَّین مرافقة المرضى األطفریق الرعایة أو في حاالت االحتضار. 

یجوز لوالدَین/وصیَّین  یجب على المرضى الترتیب إلجراءات إیصالھم واصطحابھم إّال إذا كانوا یحتاجون إلى مساعدة خاصة. مناطق اإلسعاف/التشخیص:
 مرافقة المرضى األطفال.

یحتاجون إلى المساعدة في أمور مثل الحركة أو  یجوز لُمرافق بالغ مساعدة المرضى في أّي بیئة رعایة الذین المرضى الذین یحتاجون إلى مساعدة خاصة:
 رعایتھم من أجل تقدیم المساعدة أو الدعم المطلوب؛ ویحدد مقدمو الرعایة ھذا النوع من الضرورة. تاریخھم الطبي أو التواصل مع فریق الرعایة بشأن

 بدخول َمَرافِق المستشفیات. 19-ذین یظھر علیھم أيٌّ من أعراض كوفیدلن یُسَمح للزّوار/المرافقین ال ن جمیعاً للكشف الُمسبَق.ویخضع الزّوار/المرافق
 یجب على الزّوار/المرافقین:

 تنظیف یدیھم قبل الدخول إلى غرفة المریض/منطقة الرعایة وعند مغادرتھا. .1
 ارتداء قناع طوال مدة وجودھم في المرفق. .2
 تُغِلق مقاھي المستشفیات أبوابھا أمام الزّوار. الذي یزورونھ.عدم التوّجھ إلى أّي أماكن في المرفق باستثناء غرفة المریض  .3

ن احتمال انتشار ھذه القیود مفروضة لحمایة المرضى، والموظفین، والزّوار، والجمھور، وھي تتوافق مع توجیھات السلطات الحكومیة، وتُطبَّق لغرض الحدّ م
  ومدیرھا الطبي. MaineHealthمن رئیس مؤسسة  تُفَرض ھذه القیود بأمرٍ  .19-الفیروس الذي یسبب مرض كوفید
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