عزيزي اﻷب،

حر ً
صا ﻣﻧا عﻠﻰ حﻣاية ﻣرضاﻧا وﻣجتﻣعﻧا بشكل أفضل ،ﻧريد أن ﻧخبرك بالخطوات الﻣهﻣة التي ﻧتخذها لحﻣاية طفﻠك ﻣن فيروس  COVID-19واﻷﻣراض اﻷخرى .فهذه
الخطوات تتبﻊ توصيات ﻣراكز .CDC
قيود ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ زوار ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ :Inova Children’s Hospital
 ﻻ يعتبر اﻵباء/اﻷوصياء القاﻧوﻧيون ﻣن الزوار .وإﻧﻧا ﻧتفهم الدور الﻣهم الذي تؤديه ﻣن أجل صحة طفﻠك.
 ﻧرحب باﻵباء واﻷوصياء وﻧشجعهم عﻠﻰ البقاء ﻣﻊ أطفالهم ً
ليﻼ.
 قد تفرض بعض الوحدات قيو ًدا إضافية .وسيبﻠغك فريق الرعاية الﻣتابﻊ لحالتك بهذه القيود.
 لن يُسﻣح بدخول الزوار اﻹضافيين في الوقت الحالي.
ﻣؤﺧرا إلﻰ ﻣنطقﺔ ﺷديدة الﺧطورة ﺑﺳﺑب الﻔيروس ،أو إذا كنت ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺷﺧص ﻣﺻﺎب إﺻﺎﺑﺔ
إذا كنت ﻣﺻﺎﺑًﺎ ﺑﻔيروس  ،COVID-19أو كنت قد ﺳﺎفرت
ً
ﻣؤكدة ﺑﺎلﻔيروس ،اﺑق فﻲ الﻣنزل.
 إذا كﻧت تعاﻧي ﻣن الحﻣﻰ أو السعال ،فابق في الﻣﻧزل بعد  24ساعة عﻠﻰ اﻷقل ﻣن زوال الحﻣﻰ دون استخدام أدوية ﻣضادة لﻠحﻣﻰ.
 إذا كﻧت قد عُدت ﻣؤخرً ا ﻣن ﻣﻧطقة صﻧفتها ﻣراكز  CDCعﻠﻰ أﻧها عالية الخطورة ،أو كﻧت في سافرت في رحﻠة ﻣؤخرً ا ،أو اتصﻠت بشخص ثبُت أﻧه ﻣصاب
بفيروس  ،COVID-19يُرجﻰ التحدث إلﻰ ﻣﻣرضة طفﻠك قبل زيارته.
 إذا كﻧت عﻠﻰ اتصال بأي شخص ﻣريض ،وخاصة اﻷطفال اﻵخرين الﻣوجودين في الﻣﻧزل .يُرجﻰ إعﻼم الﻣﻣرضة أو الطبيب الﻣتابﻊ لحالتك ،لﻧتﻣكن ﻣن تحديد ﻣا
إذا كاﻧت هﻧاك أية احتياطات إضافية قد يُوصﻰ باتخاذها.
كثيرا!
اغﺳل يديك واﺳﺗﺧدم ِجل أيدي ﻻ يحﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺎء
ً
 يعتبر غسل اليدين الطريقة اﻷكثر فعالية لﻣﻧﻊ اﻧتشار الﻣرض.
 استخدم ِجل أيدي ﻻ يحتوي عﻠﻰ ﻣاء قبل دخول غرفة طفﻠك وبعد الخروج ﻣﻧها.
 استخدم ِجل أيدي ﻻ يحتوي عﻠﻰ ﻣاء قبل وبعد لﻣس طفﻠك أو أي شيء في البيئة الﻣحيطة بطفل .وذ ّكر أي شخص عﻠﻰ اتصال بطفﻠك باستخدام "الجل" لغسل يديه.
 إذا لﻣست وجهك أو أﻧفك أو شعرك ،ضﻊ الجل عﻠﻰ يديك قبل لﻣس أي شيء آخر.
إذا كاﻧت لديك أسئﻠة أخرى ،فيُرجﻰ التحدث إلﻰ طبيب طفﻠك أو ﻣﻣرضته.
ﻣﻊ وافر التحية،
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