
INOVA دستورالعمل های عیادت
قابل اجرا از 19 ژوئیه 2021

*تعریف در پشت صفحه.

همه عیادت کنندگان

• باید فاقد عالیم COVID-19 باشند.

• باید سن 16 ساله یا باالتر باشند.

• پیرو رهنمود کنونی مرکز کنرتل و پیشگیری بی�ری ها (Centers for Disease Control and Prevention (CDC))، فارغ از وضعیت واکسیناسیون 
افراد، �امی افراد حارض در مراکز درمانی باید در �ام مدت حضورشان در این مراکز، ماسکی بزنند که دهان و بینی را پوشش دهد.

◦ اگر ماسک را به طور صحیح نزنید، از ش� خواسته خواهد شد محل را ترک کنید.
◦ زدن این نوع صورت پوش ها در هیچ یک از مراکز Inova مجاز نیست:

▪ ماسک های سبک گرت
▪ رسبندها

▪ ماسک های سوپاپ دار
• برای بی�رانی که مشکوک به COVID-19 هستند یا ابتالی آنها تأیید شده است هیچ عیادت کننده ای مجاز نیست، به جز در وضعیت های 

پایان حیات.

بی�ران بسرتی بی�رستان

• ساعت عیادت از 9 ق.ظ تا 6:30 ب.ظ روزانه.

◦ وضعیت های پایان حیات، بی�ران زای�ن فعال و روحانی ها مستثنی هستند.

• بی�ران بزرگسال می توانند دو نفر عیادت کننده عالوه بر فرد پشتیبان انتخابی (Designated Support Person (DSP))* داشته باشند.

• بی�ران بخش اطفال می توانند دو نفر والدین/رسپرست به صورت 24 ساعته 7 روز هفته در کنار بالین داشته باشند.

◦ بی�ران غیر ICU بخش اطفال می توانند دو نفر عیادت کننده بیشرت داشته باشند،  اما فقط در ساعات عیادت.
◦ عیادت کنندگان بیشرت برای بی�ران PICU و NICU بر حسب مورد تعیین خواهد شد.

◦ برای بی�ران رسپایی اطفال، فقط حضور والدین/رسپرست ها مجاز است.

(EMERGENCY ROOM (ER)) بی�ران رسپایی بی�رستان/بخش اورژانس

• بی�ران رسپایی بزرگسال می توانند یک نفر عیادت کننده عالوه بر فرد پشتیبان انتخابی (Designated Support Person (DSP))* داشته باشند.

• برای بی�ران رسپایی اطفال، فقط حضور والدین/رسپرست ها مجاز است.

رفتاردرمانی

• عیادت مجازی برای Ìامی بی�ران بسرتی در دسرتس خواهد ماند.

• ساعت عیادت از نوجوانان از 6 ب.ظ تا 6:30 ب.ظ برای یکی از والدین یا یک نفر Íاینده قانونی است.
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(DESIGNATED SUPPORT PERSON (DSP)) تعریف فرد پشتیبان انتخابی

اگر بی�ری دارای تشخیص مستند کم توانی قبلی است که به حیت مستمر در اجتع نیاز دارد، می تواند درخواست پشتیبانی و کمک مداوم از 

فرد پشتیبان انتخابی (Designated Support Person (DSP)) خود داشته باشد. سن DSP باید باالی 18 سال باشد و باید از نیازهای خاص مربوط 

به کم توانی بی�ر مطلع باشد. DSP اجازه دارد به صورت 24 ساعته 7 روز هفته در محدوده های مشخص همراه بی�ر �اند و ساعات ورود/خروج 

او از ساخت�ن باید بین 6 ق.ظ تا 11 ب.ظ باشد. حداک» دو نفر می توانند وظایف DSP را به طور مشرتک به عهده بگیرند؛ اما فقط یک نفر در هر 

روز مجاز است.

افراد دارای کم توانی قبلی که پشتیبانی مستمر از فردی در اجت�ع دریافت می کنند می توانند یک نفر DSP در µامی مجموعه ها و مراکز درمانی 

Inova به همراه بیاورند.
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