
Inova Visitation Guidelines Effective July 19th, 2021 – Amharic

ለበለጠ መረጃ በ inova.org/visit ይመልከቱ

INOVA የጉዞ መመርያዎች
ከጁላይ19፣ 2021 ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ

ሁሉም ጎብኝዎች
•	ወደ Inova ተቋም የሚመጣ ሁሉም ሰው ከ COVID-19 ምልክቶች ነፃ መሆን ኣለበት፡፡

•	ጠያቂው ዕድሜ 16 ወይ ከዛ በላይ መሆን አለበት፡፡

•	አሁን ካለው የ በሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማእከል (Centers for Disease Control (CDC)) መመርያ መሰረት	
የክትባት ሁኔታው እንተጠበቀ ሆኖ ሁሉም	ወደ ጤና እንክብካበ ግቢ	የሚገቡ ሰዎቸቸ ግቢው በሚኖራቸው ቆይታ ማስክ 
ማድረግ አፍና አፍንጫቸውን መሸፈን እንዳለባቸውና እያንዳንዱ ሰው የስድስት ጫማ ርቀት መጠበቅ እንዳለበት ያስቀመጠው 
ለመተግበር፡፡
◦  ማስክን በአግባ ማድረግ ካልቻሉ እንዲወጡ ይጠየቃሉ፡፡
◦  የሚከተሉት ዓይነት መሸፈኛዎች በ Inova ውስጥ ተቀባይነት የላቸውም፡

-  የገምባሌ ዓይነት
-  ሻርፕ
-  መተንፈሻ ያላቸው ማስኮች

•	COVID-19	እንዳለቸው ለተጠረጠሩ ወይ ለተረጋገጠባቸው ደንበኞች የህይወት መጨረሻ ቡኔታ ካልሆነ በስተቀር ጠያቂ 
አይፈቅድም፡፡

•	ታካሚው ከጠየቁ ለአዋቂና ታዳጊ ታካሚዎች ቨርችዋል ጥየቃ ዝግጁ ናቸው፡፡

በሆስፒታል ውስጥ ተኝቶ የሚታከም
•	የጥየቃ ሰዓት በየቀኑ ከ 9 ከሰዓት በፊት - 6፡30 ከሰዓት በኋላ ነው፡፡

◦		ለሂወት መጨረሻ፣ ምጥ ላይ ላሉና ካህናት ሊፈቀድ ይችላል፡፡

•	አዋቂ ታካሚዎች ከተወከለው ድጋፍ ሰጪ ሰው (Designated Support Person (DSP)) በተጨማሪ ሁለት ጠያቂዎች 
ሊጠይቃቸው ይችላል*፡፡

•	ህጻናት ታካሚዎች 24/7 ሁለት ወላጆች/አሳዳጊ ሊኖራቸው ይችላል፡፡
◦		ICU-ያልሆኑ ታካሚዎች ሁለት ተጨማሪ ጠያቂዎች ሊገቡ ይችላሉ፣ ነገር ግን በመጠየቅያ ሰዓት ብቻ ነው፡፡
◦		ለ PICU	NICU ታካሚዎች ተጨማሪ ጠያቂዎች በእያንዳንዱ ጉዳይ መሰረት የሚወሰን ይሆናል፡፡

ሆስፒታል ተመላላሽ ተካሚዎች/አደጋ ጊዜ ክፍል (EMERGENCY ROOM (ER))
•	ተመላላሽ ለሆነ አዋቂ ታካሚ ከ ከምድብተኛ አጋዥ ሰው (Designated Support Person (DSP)) ተጨማሪ አንድ 

ጠያቂ ሊያየው ይችላል*፡፡

•	ህፃናት ተመላላሽ ቦታ ወላጆች/አሳዳጊዎች ብቻ ሊኖራቸው ይችላል፡፡
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*ዝርዝሩን በገፅ 3 ይመልከቱ 

1



Inova Visitation Guidelines Effective July 19th, 2021 – Amharic

INOVA የጥየቃ መመርያ የቀጠለ
ከጁላይ19፣ 2021 ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ

የባህሪ ጤና ተኝቶ ታካሚ
•	የአዋቂ ተኝቶ ታካሚ ጥየቃ፡ ታካሚው ከጠየቁ ቨርችዋል ጥየቃ ይፈቀዳል፡፡

•	የታዳጊ ተኝቶ ታካሚዎች ጥየቃ፡ የጥየቃ ሰዓት ከ 6-6:30 ከሰዓት በኋላ በሳምንት ሰባት ቀን፡፡
◦  ጠያቂው ዕድሚያቸው 18 ወይ ከዛ በላይ መሆን አለበት፡፡
◦  ጠያቂው መጠን ሁለት ወላጅ ወይ የተፈቀደለት ተወካይ ብቻ የተገደበ ነው፡፡
◦  በግለሰቡ ጥያቄ መሰረት ከእንክብካቤ ቡድኑ ጋር በመሆን በቅድሚያ ሊዘጋጅ ይችላል፡፡
◦  ወደ ክፍሉ ለመግባት ጠያቂው የእንክብካቤ ቡድኑ የሰጠውን ኮድ ማቅረብ አለባችው፡፡
◦  ጠያቂዎች በሚገቡበት ጊዜ መታወቅያ ፎቶ እንዲያሳዩና እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ፡፡
◦  ጥየቃው የሚካሄደው በተወሰነው ቦታ ላይ ብቻ ነው፡፡

የሴቶች ጤና
•	በዚህ ሰዓት ዕድሚያቸው ከ16 ዓመት በታች የሆኑ እህት/ወንድም በሴቶች የጤና አካባቢ እንዲገቡ አይፈቀድም፡፡

የወሊድና ማዋለድ ጥየቃ
•	በማዋለጃና ወሊድ ክፍል አንድ ደጋፊ ሰው 24/7 እንዲገባ ይፈቀዳል፡፡

•	በወሊድ ጊዜ ሁለት ተጨማሪ ጠያቂ (16 ዓመትና ከዛ በላይ) ይፈቀዳል፡
◦  ይህም ባለሙያ፣ አንድ ጠያቂና አንድ ደጋፈ ሰው ሊሆን ይችላል (በአጠቃላይ ሶስት)
◦  ይህም ሁለት ጠያቂዎችና አንድ ደጋፊ ሰው ሊሆን ይችላል (በአጠቃላይ ሶስት)

ድህረ ወሊድና ከፍተኛ ስጋት ላይ ያለ ቅደመ ወሊድ (HIGH RISK PERINATAL (HRP)) ጥየቃ
•	በድህረ ወሊድና HRP	24/7 አንድ ደጋፊ ሰው ይፈቀዳል፡፡

•	ሁለት ተጨማሪ ጠያቂ (16 ዓመትና ከዛ በላይ) በመደበኛው የሆስፒታል ጥየቃ ሰዓት፤ ከታካሚው ጋር ከበዛ ሶስት ጠያቂ 
ይፈቀዳል፡፡

ቅድመ ወሊድ ምርመራ ማእከል (ANTENATAL TESTING CENTER (ATC)) ጥየቃ
•	በምርመራ ከፍል ውስጥ ከታካሚዋ ጋር አንድ ሰው እንዲገባ ይፈቀዳል፡፡
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INOVA የጉዞ መመርያዎች
የተወከለው ድጋፍ ሰጪ ሰው ሲገለፅ

ታካሚው በማህበረሰቡ ድጋፍ እንደሚያስፈልገው የሚገልጽ በምርመራ የተረጋገጠ የአካል ጉዳት ካለው እሱ ወይ እሷ 
ከተመደበ አጋዥ ሰው (Designated Support Person (DSP)) ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ሊጠይቅ ይችላል፡፡ DSP 
ዕድሚው ከ18 ዓመት በላይ እና ታካሚው ከአካል ጉዳቱ ጋር በተያያዘ ያለው ፍላጎት ዕውቀት ያለው መሆን አለበት፡፡ 
DSP 24/7 በተመደበለት ቦታ ሊቆይ ሊፈቀድለትና ህንፃውን ከ 6 ከሰዓት በፊት- 11 ከሰዓት በኋላ ባለው ሰዓት ከህንፃው 
እንዲወጣና እንዲገባ ይጠየቃል፡፡ እስከ ሁለት ሰዎች DSP ሃላፊነት ሊኖራቸው ይችላል፤ ነገር ግን በአንድ ቀን ውስጥ አንድ 
ሰው ብቻ ይፈቀዳል፡፡

በማህበረሰቡ ውስጥ በግለ ሰብ ድጋፍ የሚደረግለት የአካል ጉዳት ያለው ሰው ወደ ሁሉም የ Inova ቦታዎችና የህክምና 
ማዕከላት DSP ይዞ መምጣት ይችላል፡፡
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