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 عزائي آباء و أمهات المستقبل، ا
 

المنطقة  إدارةإيعازا الى النسبة الضئيلة من المصابين بفيروس كورونا في والية شليسفش هولشتاين وباألخص ديتمارشين قامت 
 بتسهيل الزيارة القسام الوالدة. 

 
 والمقربين في غرف الوالدة عند محين وقت اإلنجاب يجب التقيد بالتعليمات التالية :  حتى يكون من الممكن وجود اآلباء

 
  يسمح لألزواج مرافقة الحامل وقت االنجاب طوال عملية اإلنجاب . في حالة عدم وجود األب يسمح لشخص واحد يتم

 تسميته من قبل االم بالتواجد طوال الوقت.
 

 وجة والطفل مرة واحدة في اليوم. بسبب التعليمات الحالية يمنع الزوج قضاء الليلة يسمح للزوج بعد اإلنجاب بزيارة الز
كمرافق في المستشفى , كذلك المرافقين اآلخرين. يمنع كذلك استعمال الكفتيريا او صالة الطعام. استعمال الغرف العائلية 

 مشمول كذلك في المنع. 
 

 يل اسمك عند االستقبال ويجب تعبئة استبيان لنفي وجود اشتباه عند مدخل المستشفى يوجد حراسة. كزائر سيتم تسج
 استثناء.  أيباالصابة بفيروس كورونا. يجب على الجميع ملء هذا االستبيان وال يوجد 

يرجى مراعاة أنه بسبب كثرة الزوار والتدقيق عند االستقبال قد تحدث حاالت تأخير وانتظار. يمكنك لتخفيف عبء 
ستبيان ممتل  مع البيانات المطلوبة مع توقيع الشخص المذكور. يمكنك تحميل هذا االستبيان من موقعنا االنتظار احضار اال
 على شبكة االنترنت. 

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

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

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

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

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

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

 المريض. 
 

 ة لديك اعراض المرض يحق من العاملين منعك من دخول المشفى. الدخول في هذه الحالة يكون تحت هام جدا ! في حال
 طائلة المسؤولية وعرضة للغرامات والمخالفات. 

  
  .يتم فحص جميع المرضى لفيروس كورونا عند االدخال 

 
 لة تلقي أية زيارات. يسمح للطفل في حالة ثبوتية وجود الفايروس، سيتم وضع الحامل في غرفة عزل. يمنع في هذه الحا

 البقاء لدى والدته. 
 

  في حالة ثبوتية فيروس الكورنا قبل القدوم الى المشفى، قومي بإعالم القسم المختص عن طريق الهاتف. سيتم تحضير
 بفيروس كورونا ممكن.  اإلصابةالمرافق بما يناسب األمر. االنجاب في مستشفياتنا تحت 

 
 بوجود اعراض قحة او رشح حتى يتم اخذ االحتياطات الالزمة.  اخبري الطاقم الطبي 

 
 

الوقائية هو في نهاية األمر في  باإلجراءاتنشكركم جزيل الشكر على االلتزام بالقوانين والتعليمات وكونوا على ثقة تامة ان األخذ 
 صالح المرضى و الزوار. 

 
  WKKواالنجاب في مستشفى  األطفالقسم 


