
 

 

 

 

 

 

 

 

مًعا، �كننا 
جميًعا أن نكون 

Safe@Inova

– إن السالمة يف Inova أك� من مجرد قا�ة مرجعية

 Safe@Inova فهي أساس كل ما نقوم به. ويُعترب برنامج

املخصص للرعاية الشاملة َوْعًدا منا بح�يتك.

تنظيف آمنإمدادات آمنةم�رسات آمنةمواقع آمنة

• تباعد اجت�عي

COVID-19 عزل ملرىض •

• الفتات واتجاهات واضحة

• كشف عن أعراض املرض 
وفحوصات لدرجة الحرارة

• تدريب شامل ألعضاء الفريق

• بروتوكوالت رعاية ذاتية 
ألعضاء الفريق

• توعية وإرشادات واضحة 
للمرىض

• رضورة ارتداء أقنعة الوجه 
والك�مات

• إمدادات كافية

• توفPPE Æ للمرىض والزوار 
فور وصولهم

• يتعÊ عىل جميع أعضاء فريق 
Inova والزوار ارتداء األقنعة 
والك�مات يف جميع األوقات 

أثناء تواجدهم يف منشآتنا

• تنظيف وتعقيم دقيقان

• تنظيف عميق كل ليلة
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Safe@Inova كننا جميًعا أن نكون	مًعا، 

كيف 	كنك املساعدة
إننا ندرك أن الزوار يساهمون يف الرفاهية النفسية للمرىض. فساعدونا عىل إبقاء الزيارة مفتوحة 

باتباع القواعد.

• التزم بالتباعد الجسدي ملسافة 6 أقدام
• احرتم سياساتنا الخاصة بارتداء الك�مات والزيارة

• اغسل/عقم يديك بشكل متكرر

لقد وضعنا هذه اإلجراءات من أجل سالمتك وسالمة مرضانا وموظفينا. فشكرًا لك عىل االلتزام بها 
.Safe@Inova واملشاركة يف أن يكون كل شخص

يجب عىل جميع الزوار ارتداء ك�مات* تغطي أفواههم وأنوفهم 

طوال فرتة بقائهم يف املستشفى. فإذا µ ترتِد الك�مة بشكل 

صحيح، فسيُطلب منك املغادرة.

*ال 	كن ارتداء هذه األنواع من الك�مات 
 :Inova يف أي موقع من مواقع

الك�مات التي تشبه وشاح 
الرقبة أو الك�مات التي 

تشبه العصابات الق�شية 
أو الك�مات 

ذات الفتحات.

احرتم قيود الزيارة املؤقتة:

• ساعات محدودة للمرىض 
 :Ìالداخلي

1 ظهًرا - 5 مساًء

• عدد محدود من الزوار: شخص 
واحد يوميًا، باستثناءات معينة 
- راجع السياسة الكاملة عىل 

inova.org/visit

.Ïساعات الزيارة قد تتغ •

ارتِد الك�مة أو القناع داÐًا يف جميع املواقع ويف جميع األوقات، 

Òا يف ذلك غرف املرىض. يُسمح للزوار بتناول الطعام والرشاب 

فقط يف املقاهي/مناطق تقديم الطعام.

تَعرَّف عىل املزيد حول قيود الزيارة املؤقتة عىل: 
https://www.inova.org/visit
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