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 اعزائي الزوار ، 
 

المنطقة  إدارة، قامت هولشتاين وباألخص في ديتمارشيننظرا لالعداد المتدنية من المصابين بفيروس كورونا في والية شليسفش 
 بتخفيف قوانين الزيارة للمستشفيات.

 
 والشعور بالمسؤولية.  مراعاة القوانينبالرغم من هذه التخفيفات، تتطلب منا األوضاع الحالية قدر عالي من 

 
 على الزوار مراعاة القوانين التالية عند الزيارة:

 
 في اليوم لكل زيارة بوقت ال يزيد عن  يسمح بزيارة المرضى لمرة واحدة في اليوم بمدة ال تزيد عن الساعة او مرتين

 ٨١ان ال يقل عن  ائر يجبالز مرعند الدخول. عفي المشفى واحد فقط يتم توثيق اسمه الثالثين دقيقة ومن قبل شخص 
 عاما. 

 ال يسمح بزيارتهم بتاتا. المرضى الذين تم تشخيص فيروس كورونا لديهم او هناك حالة اشتباه باصابتهم بالفيروس 
 في حالة وجود استثناء من الحاالت السابقة يقوم الطبيب االختصاصي باجراء هذا االستثناء.

مستند والوالدة وكذلك العناية التلطيفية، يجب مراعاة القوانين الخاصة بهم والمذكورة في  األطفالم بالنسبة لمرضى اقسا
 منفصل.

 
  تباه ويجب تعبئة استبيان لنفي وجود اشيوجد حراسة. كزائر سيتم تسجيل اسمك عند االستقبال عند مدخل المستشفى

 استثناء.  أيعلى الجميع ملء هذا االستبيان وال يوجد  باالصابة بفيروس كورونا. يجب
. يمكنك لتخفيف عبء قد تحدث حاالت تأخير وانتظاراالستقبال د عن تدقيقبسبب كثرة الزوار وال اة أنهيرجى مراع

من موقعنا مع توقيع الشخص المذكور. يمكنك تحميل هذا االستبيان ممتلئ مع البيانات المطلوبة االنتظار احضار االستبيان 
 على شبكة االنترنت. 

 
  مكتوب عليها االسم والوقت المسموح للزيارة. هذه االسوارة يمنع عند االستقبال يقوم الزائر المذكور اسمه بتلقي اسوارة

. يمكن التعويض ويجب ان يتم لبسها طوال الوقت في حال البقاء في المشفى تناقلها واعطاؤها الشخاص غير مخولين
 باسوارة جديدة في حالة تلف االسوارة القديمة. 

 
  الثبوتية.  األوراقفي حالة الشك بشخصية الشخص الزائر يحق لموظفي المشفى السؤال عن 

 
 .عند الحاجة يتلقى الزائر قناع )ماسك( لمنع انتقال العدوى 

 
  .يجب المحافظة على مسافة متر ونصف من المريض وكذلك من جميع العاملين في المشفى 

 
  عند الدخول والخروج من غرفة الرجاء مراعاة تعقيم االيدي بالمواد الخاصة لذلك قبل وبعد الخروج من المشفى وكذلك

 المريض. 
 

 ت . الدخول في هذه الحالة يكون تحدخول المشفىك من هام جدا ! في حالة لديك اعراض المرض يحق من العاملين منع
 طائلة المسؤولية وعرضة للغرامات والمخالفات. 

 
تطيع من الحد من انتقال المرض والفيروس بمراعاتنا القوانين ووسائل نشكركم مقدما على المحافظة على هذه القوانين ونتمنى أن نس

 السالمة العامة. 
 

 نتمنى لكم وافر الصحة ودمتم ، 
 

  WKKفريق مشفى 


