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 اعزائي المرضى ، 
 

 لديكم موعد للدخول الى المشفى بغرض العالج، أو تم إدخالك المشفى بسبب حالة طارئة. 
 حفاظا على سالمتك وسالمتنا نرجوا المحافظة على قواعد السالمة التالية: 

 
 في حالة االدخال بموعد مسبق: 

  كإجراء احترازي يتم فحص كل مريض يتم قبوله في المشفى ضد فيروس كورونا . في حالة وجود موعد ادخال يتم عمل
 ساعة قبل اإلدخال.  ٢٧الفحص 

  في حالة ثبوتية وجود الفايروس عن طريق الفحص، سيتم العزل في غرفة انفرادية وعمل العالج المناسب كل حسب حالته
 ممكنة بالرغم من اإلصابة بالفايروس.  يمنع استقبال الزوار في حالة ثبوتية وجود الفايروس. الصحية. متابعة العالج 

 
 في حالة اإلدخال الطارئ: 

  .يتم فحص جميع المرضى ضد فايروس كورونا عند اإلدخال 
  كل حسب حالته في حالة ثبوتية وجود الفايروس عن طريق الفحص، سيتم العزل في غرفة انفرادية وعمل العالج المناسب

 الصحية. متابعة العالج ممكنة بالرغم من اإلصابة بالفايروس.  يمنع استقبال الزوار في حالة ثبوتية وجود الفايروس. 
 

 في حالة إدخال مريض فايروس الكورونا: 
 كورونا في حالة ثبوتية وجود الفايروس وكذلك في حاالت االشتباه يتم إدخال المريض في أقسام خاصة لعزل مرضى ال

 صممت خصيصا لهذا السبب. 
  في حالة وجود سبب صحي آخر لإلدخال غير فايروس الكورونا، يتم معالجة المريض في غرف العزل التابعة لألقسام

 المخصصة. اليسمح بمغادرة الغرفة في هذه الحالة واليسمح باستقبال الزوار. 
 

 الزيارة : 
 دة ال تزيد عن الساعة او مرتين في اليوم لكل زيارة بوقت ال يزيد عن يسمح بزيارة المرضى لمرة واحدة في اليوم بم

 ٨١الزائر يجب ان ال يقل عن  مرالثالثين دقيقة ومن قبل شخص واحد فقط يتم توثيق اسمه في المشفى عند الدخول. ع
 عاما. 

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

والوالدة وكذلك العناية التلطيفية، يجب مراعاة القوانين الخاصة بهم والمذكورة في مستند  األطفالبالنسبة لمرضى اقسام 
 منفصل.

   .اليسمح زيارة المرضى الذين ثبت وجود فيروس كورونا لديهم 
ل والوالدة والعناية في حاالت الزيارة االستثنائية غير ما ذكر يكون القرار بيد  الطبيب االختصاصي. في أقسام األطفا                 

 التلطيفية يرجى قراءة التعليمات الخاصة فيهم. 
 

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

 المريض. 
 تم التعرف على هوية المريض بسرعة ومنع خلط كل مريض يتلقى اسوارة تعريفية. الغرض من هذه االسوارة أن ي

 الهويات مع المرضى اآلخرين. 
 هذه االسوارة تمنحك أحقية الدخول إلى المشفى في حال الرغبة بالذهاب للمشي في الحدائق التابعة للمشفى. 

 لج في الغرفة. سيتم اعطاؤك قناع للفم واالنف. يرجى استعماله في حالة وجود مرضى آخرين او وجود الطبيب المعا 
  .يرجي عدم مغادرة المشفى بدون إذن. التأمين الصحي اليغطيك في حالة مغادرة المشفى بدون إذن 
  مسافة متر ونصف بينك وبين المرضى اآلخرين، باألخص خالل وجودك في المشفى.  إبقاءاحرص على 
 .الزيارات العائلية بأعداد كبيرة ممنوع وكذلك التجمعات أمام المشفى 

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

 السالمة العامة. 
 

 نتمنى لكم وافر الصحة ودمتم ، 
 

  WKKفريق المشفى في 

 


