
INOVA የጉዞ መመርያዎች
ከጁላይ19፣ 2021 ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ

ሁሉም ጎብኝዎች
•	ከ COVID-19 ምልክቶች ነጻ መሆን አለባቸው፡፡

•	ዕድሚያቸው 16 እና ከዛ በላይ መሆን አለበት፡፡

•	አሁን ስራ ላይ ያሉ የ በሽታ መከላከል ማዕከል (Centers for Disease Control) እና መቆጣጠር (CDC) መመርያዎች የመከተብ 
ሁኔታ ግምት ውስጥ ሳይገባ፤ ሁሉም በጤናእንከብካቤ ግቢ ውስጥ የሚገባ ሰው በግቢው ውስጥ በሚኖረው ቆይታ አፉንና አፍንጫውን 
የሚሸፈን ማስክ ማድረግ አለበት፡፡
◦  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፡፡

በሆስፒታል ውስጥ ተኝቶ የሚታከም
•	መጠየቅያ ሰዓት በየቀኑ 9 ኤኤም - 6:30 ፒኤም፡፡

◦		ለሂወት መጨረሻ፣ ምጥ ላይ ላሉና ካህናት ብቻ የተፈቀደ፡፡

•	ተመላላሽ ለሆነ ታካሚ ከ ምድብተኛ አጋዥ ሰው	(Designated Support Person (DSP)) ተጨማሪ አንድ ጠያቂ ሊያየው 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፡፡
◦		ህፃናት ተመላላሽ ቦታ ወላጆች/አሳዳጊዎች ብቻ ሊኖራቸው ይችላል፡፡

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፡፡

ባህሪያዊ ጤና
•	የቨርችዋል ጉብኝት ለሁሉም አልጋ ይዘው የሚታከሙ ተዘጋጅቷል፡፡

•	የታዳጊ ጉብኝት ከ6 ፒኤም - 6:30 ፒኤም አለንድ ወላጅ ወላጅ ወይም ለተፈቀደለት ሰው የተፈቀደ ነው፡፡

*መገለጫው ወደ ኃላ ይመልከቱ፡፡

ለበለጠ መረጃ በ inova.org/visit ይመልከቱ
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INOVA የጉዞ መመርያዎች
ምድብተኛ አጋዥ ሰው (DESIGNATED SUPPORT PERSON (DSP))

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	በተፈቀደ በተፈቀደ ቦታ ከታካሚው ጋር 24/7 
እንዲቆይ ሊፈቀድለት ይችላል፤ ከ 6 ኤኤም - 11 ፒኤም ሰዓታት ደግሞ ከህንጻው መግባትና መውጣት ይፈቀድለታል፡፡ ሁለት DSP ሊመደቡ 
ችላሉ፤ ነገር ግን አንድ ለአንድ ቀን ይመደባል፡፡

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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