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با هم، همگی می توانیم Safe@Inova باشیم

ش� چگونه می توانید کمک کنید

واقف هستیم که عیادت کنندگان به سالمت روانی بی�ران کمک می کنند. با پیروی از این قوانین، به ما کمک کنید 

عیادت ها را برقرار نگه داریم.

• فاصله فیزیکی 6 فوت از سایرین را حفظ کنید

• سیاست های ما در مورد استفاده از ماسک و عیادت ها را رعایت کنید

• دست های خود را به طور مکرر بشویید/ضدعفونی کنید

این قوانین برای ایمنی ش�، ایمنی بی�ران و ایمنی پرسنل ما است. از مشارکت ش� در Safe@Inova سپاسگزاریم.

همه عیادت کنندگان در ¥ام 

مدتی که در بی�رستان حضور 

دارند، باید ماسکی* بزنند که 

دهان و بینی آنها را پوشش 

دهد. اگر ماسک را به طور 

صحیح نزنید، از ش� خواسته 

خواهد شد محل را ترک کنید.

*زدن ماسک های گرت، رسبند و 
ماسک های سوپاپ دار در هیچ 
یک از مراکز Inova مجاز نیست.

محدودیت های موقتی عیادت 

کنندگان را رعایت کنید:

• محدودیت ساعات برای 

بی�ران بسرتی: 

1 ب.ظ - 5 ب.ظ

• محدودیت مالقاتی: یک نفر 

در روز با برخی استثناها 

– م� کامل سیاست 

 inova.org/visit ها در

موجود است

• ساعات مالقات می تواند 

تغییر کند.

در �امی اماکن و در �ام 

اوقات، شامل اتاق های 

بی�ران، ماسک خود را به 

صورت داشته باشید. عیادت 

کنندگان فقط در کافه یا 

اماکن خدمات غذایی مجاز به 

خوردن و آشامیدن هستند.

نظافت ایمنتجهیزات ایمنرویه های ایمنمراکز ایمن

• فاصله گذاری اجت�عی

COVID-19 جداسازی بی�رهای •

• تابلوها و عالیم واضح

• غربالگری عالیم و بررسی دمای بدن

• آموزش جامع اعضای تیم

• پروتکل های مشخص خودمراقبتی اعضای تیم

• امداد و راهن�یی واضح بی�ران

• ماسک الزامی است

• تجهیزات کافی

• ارائه PPE به بی�ران و عیادت کنندگان در بدو ورود

• ¥امی Inova  اعضای تیم و عیادت کنندگان ملزم 
هستند در مدت حضور در مراکز ما، به طور ¥ام 

وقت ماسک به صورت داشته باشند

• نظافت و ضدعفونی سازی دقیق

• نظافت رستارسی هر شب

برای کسب اطالعات بیشرت درباره محدودیت های 
موقتی عیادت کنندگان، به اینجا مراجعه کنید:
https://www.inova.org/visit
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