
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Stand: 14.07.2020 Seite 1 von 1 
 

 

 القواعد الحالية للزوار      

St. Hedwig لزوار مشفى 

 

St. Hedwig أعزائي زوار مشفى 

   . حماية مرضانا, أقربائهن و موظفيناإلجراءات و القواعد السارية تساعد قي     

 

 

 نرجو منكم أخذ االعتبار من األشياء التالية

  زائر واحد في اليوم   -طفل واحد 
  على مدار الوالدة  -شخص واحد  -المخاض في 
  قي اليوم   -شخص واحد  -في النفاس 
  في اليوم -شخص واحد  -مريضة واحدة  

 

 الزيارة في مشفنا تكون لألسف غير ممكنة في حال

  ؟2-الماضية مرتبطة بفيروس سارس كوف 14تعاني حاليا أعراض أو شهدت أعراض في األيام ال  .1

 الحالي في الحجر الصحيانتم في الوقت  .2

 ؟ 2-أيام الماضية على اتصال مع شخص مصاب أو أصيب بمرض السارس كوف ١٤هل كنتم في ال .3

 

 كزائر يجب عليكم

 .التسجيل المسبق لزيارتك عن طريق المريض أو مع األطفال عن طريق الوالدين المريضين 

 ملء أسئلة األعراض المرضية بشكل صادق. 

  هاتف و التوقيع لإلذن لتخزين البياناتتسجيل االسم مع رقم. 

 االلتزام بقوانين النظافة و الحفظ المسافة. 

 يطلب من جميع الزوار ارتداء أقنعة )غطاء الفم واألنف( وشرط الحفاظ باستمرار على مسافة ال تقل عن 

1,50m ألشخاص آخرين إذا كان ذلك ممكنا. 

 

 خالل الزيارة في مشفانى يرجى االنتباه للتالي

 الزيارة المشتركة من اآلباء أو األوصياء غير ممكنة لألسف في المشفى ألسباب الحماية من العدوى. 

 .ومع ذلك، يمكن للوالدين أن يتناوبا في المرافقة/الزيارة

 :www.besucheranmeldung.deهنا يمكنكم التسجيل كزوار

  الزائر من دائرة أقرب أفراد العائلة من يوم آلخر. ومع ذلك، ينبغي تجنب التغيير المتكرريمكن أن يختلف. 

 يمكن تعيين زائر من خارج دائرة العائلة فقط لإلقامة بأكملها. 

  اليجب أن يكون زائر واحد فقط في غرفة من سريرين. يرجى التشاور مع زائر زميل المريض لاللتزام بقواعد النظافة و المسافة( 

 ينطبق على المرافقين لمرضى القصر) .

 يرجى تجنب استخدام المصعد إن لم يكن ضروريا, و إن كان من الضروري استخدامه, يجب مراعاة قواعد المسافة و النظافة. 

 إذا كان المريض الذي ترغب في زيارته في جناح العزل )على سبيل المثال في حاالت 

covid-19 أو المرض المؤكد ،  في قسم األشخاص من الفئة األولى 

 .الذين قاموا باالتصال بالمرض( فإن الزيارة ال يمكن إال عن طريق ترتيب فردي 

 ال يجوز لهم القدوم كزوار الى المشفى 65األشخاص فوق عمر ال. 

 

! نشكركم لمساعدتكم و تفهمكم  . حبائكمأعن طريق االتصال الهاتفي يمكنكم الوقوف بجانب  -االمتناع عن الزيارة يحد من خطر العدوى    
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