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 .العدوى انتشار لمنع االضافية االحتياطات معا نتخذ أن علينا يجب كورونا، بجائحة يتعلق فيما
 

باالتصال بنا في أقرب وقت ممكن  قم. االجابةنموذج  في المدرجةاألسئلة  على باالجابةفي آخر عشرة أيام قبل موعدك،  يوم، كل منك نطلب
 االخطارهذا لنا  يسمح. موعدالذي لديك فيه  اليوم في  األسئلة من أكثر أو سؤال على بنعم االجابة عليك يجب أنهاذا أشارت الظروف الى 

على رقم الهاتف في خطاب االشعار الذي  العثور بامكانك. الجميع لصالح وهذا. االنتظار قوائمفي  تزايداحداث  نموعدك دو بتعديلالمبكر 
    تتلقاه. 

 
في المستشفى. إذا كان عليك اإلجابة بنعم على أي من األسئلة في اليوم  تواجدكلتقليل خطر اإلصابة أثناء  الدخوللقد أدخلنا نظام التحكم في 

وإظهاره  به موعدالنموذج في اليوم الذي لديك  علىXعالمة  وضع. نطلب منك الهاتف عن طريقبذلك . أخبرنا تحضر، ال الذي لديك به موعد

 في االختيار. مرغوب بهأنه موعد غير  على
 صديق قريب واحد أوبمرافقة  السماحقد تكون هناك استثناءات لما يصل إلى ومن األقارب إلى المستشفى.  حدأ يأأو  صديقيجب أال يرافقك  

بعض  دىل المصاحبينفيما يتعلق بالوالدة. قد تختلف قاعدة عدد األمر  ينطبقإذا كان ذلك ضروريًا للغاية إلجراء الفحص أو العالج ، وكذلك 
 اكهن في النموذج. المدرجةبـ "ال" على جميع األسئلة  لك المصاحب يجيبيجب أن و هذاحالة. ال هذهفي  منا اشعار على ستحصلالمرضى. 

الزيارة اشعار القسم ببـ "ال" على جميع األسئلة أدناه ، ويجب  االجابة المستشفى. يجب على كل زائر في زيارة المرضى قيود مفروضة على 
 .مسبقا وقبل المجيء الى المستشفى

 
 

 نعم ال لموعدك دخولكاإلجابة عليها قبل أن  عليكاألسئلة التي يجب 
   التاجي وما زلت في العزل المنزلي؟هل تم تأكيد إصابتك بالفيروس 

   أو السعال أو صعوبة في التنفس؟ مصحوبة بالحمىفي األيام العشرة الماضية ، هل أصبت بعدوى تنفسية جديدة 
   ؟ سببدون مصحوبة بالحمى خالل األيام العشرة الماضية ، هل عانيت من أي مشاكل في المعدة 

العضالت أو فقدان حاسة الشم بعانيت من أي أعراض جديدة مثل التهاب الحلق أو ألم خالل األيام العشرة الماضية ، هل 
 و / أو الذوق؟

  

في الحجر  ال تزالأنت لذلك وبأنه مصاب بالفيروس التاجي ،  أسرتكأحد أفراد  تم تشخيصفي األيام العشرة الماضية ، هل 
 الصحي؟

  

   ال تزال في الحجر الصحي؟أنت  وبذلكهل كنت في الخارج خالل األيام العشرة األخيرة ، 
ال تزال  أنتالفيروس التاجي ، لذلك اصابته بفي األيام العشرة األخيرة ، هل كنت على اتصال وثيق مع شخص اكتشف 

 في الحجر الصحي؟
  

 
 

 موعدك ونطلب منك اآلتي:  للحضور الىعلى كل األسئلة ، فأنت مرحب بك  "الب "إذا كانت اإلجابة 
 

  .تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن 

  نظافة  ىعل المحافظة على كنحثنحن  .تغادرها أنتتدخل المستشفى و قم بتطهير يديك وأنت
عد المرحاض وب دخولفي المستشفى ، خاصة بعد  بقاءكاليدين بشكل متكرر طوال فترة 

 درابزين.اللمس نقاط االتصال الشائعة مثل مقابض األبواب وأزرار المصاعد و

 مع المرضى اآلخرين. ابق على بعد مترين إذا استطعت ، وعلى عن قرب  تواصلال تجنب
أثناء الفحص أو العالج نفسه ، ولكن  االجراءهذا  يطبق. ال اآلخرين عناألقل متًرا واحدًا 

 .المستشفى في ودكوجطوال فترة 

  نم انتهاءك فورالمستشفى  وغادر الموعد، من طويل وقت قبل المستشفى الى تحضرال 
 .موعدك

 
 
 

معلومات مهمة -فايروس كورونا  


