
INOVA تعلي�ت الزيارات يف
ترسي اعتباًرا من 19 يوليو 2021

جمع الزوار
.COVID-19 يجب أن يكونوا خال� من أعراض •

• يجب أن تكون أع�رهم فوق 16 عاًما.

 ،(Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) وفًقا للتوجيهات الحالية الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها •
بغض النظر عن حالة التطعيم، يجب عىل كل فرد يف منشأة رعاية صحية ارتداء ك�مة تغطي فمه وأنفه طوال فرتة بقائه يف املنشأة.

◦ يف حالة عدم ارتدائك الك�مة بشكل صحيح، سيُطلب منك مغادرة املكان.
:Inova ال £كن ارتداء أغطية الوجه التالية يف أي موقع من مواقع ◦

▪ الك�مات الشبيهة بالجراميق
▪ عصابات الرأس

▪ الك�مات املزودة بفتحات تنفيس
• ال يُسمح بدخول زوار لحاالت COVID-19 املشتبه بهت أو املؤكّدة، باستثناء حاالت االحتضار.

مرىض املستشفى الداخليون
• ساعات الزيارة: من الساعة 9 صباًحا وحتى الساعة 6:30 مساًء يوميًا.

◦ يُستثنى من ذلك حاالت االحتضار ومرىض دور الوالدة النشط ورجال الدين.

.*(Designated Support Person (DSP)) َّكن للمرىض البالغ� استقبال زائَرين اثن� باإلضافة إىل الشخص املُرَاِفق املُع�Ò •

• Òكن أن يتواجد الوالدان/اثنان من األوصياء مع األطفال املرىض بجانب الرسير عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع.

◦ Òكن لألطفال املرىض غÙ الوجودين يف ICU استقبال زائرين إضافي�، خالل ساعات الزيارة فقط.
◦ سيتم تحديد الزائَرين اإلضافيَّ� ملرىض PICU و NICU عىل أساس كل حالة عىل حدة.

◦ Òكن للمرىض الخارجي� من األطفال استقبال الوالدين/األوصياء فقط.

(EMERGENCY ROOM (ER)) مرىض املستشفى الخارجيون/غرفة الطوارئ
.*(Designated Support Person (DSP)) َّكن للمرىض الخارجي� البالغ� استقبال زائر واحد باإلضافة إىل الشخص املُرَاِفق املُع�Ò •

• Òكن للمرىض الخارجي� من األطفال استقبال الوالدين/األوصياء فقط.

الصحة السلوكية
• تظل الزيارة االفرتاضية متاحة لجميع املرىض الداخلي�.

• زيارة املراهق� تبدأ من الساعة 6 مساًء وحتى الساعة 6:30 مساًء ألحد الوالدين أو املمثل املفوَّض.
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*انظر التعريف عىل الجهة الخلفية.

Inova Visitation Guidelines Effective July 19th, 2021 – Arabic



INOVA تعلي�ت الزيارات يف

(DESIGNATED SUPPORT PERSON (DSP)) َّ�تعريف الشخص املَُراِفق املُع

ين  إذا كان لدى املريض تشخيص موثَّق إلعاقة موجودة مسبًقا تتطلب دعً� مستمًرا يف املجتمع، فيجوز له طلب الدعم واملساعدة املستمرَّ

من الشخص املَُراِفق املُع�َّ (Designated Support Person (DSP)). ويجب أن ُعمر DSP أك� من 18 سنة وأن يكون عىل دراية 

باحتياجات املريض املحددة ذات الصلة باإلعاقة. وقد يُسمح لـ DSP بالبقاء مع املريض يف مناطق محددة عىل مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع، ويُطلَب منه دخول املبنى أو مغادرته ب¤ الساعة 6 صباًحا والساعة 11 مساًء. و¦كن لشخص¤ مشاركة واجبات DSP؛ ولكن يُسمح 

لشخص واحد فقط يف اليوم.

 Inova إىل جميع مواقع DSP و¦كن للشخص الذي يعا¿ من إعاقة موجودة مسبًقا ويحصل عىل دعم مستمر من شخص يف املجتمع إحضار

ومراكز العالج.
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