
 ومقدمي لآلباء المستشفى إلى صولوال معلومات

الصحية الرعاية

 تصميم وأعيد ، والحماية للنظافة مختلفة تدابير المستشفى نفذ ، Covid 19 - الصحية الطوارئ فترة في

.أمانًا أكثر المرافق إلىالصحية  الرعاية ومقدمي المرضى وصول من أجل البيئات بعض تكوين و المساحات

 في والبقاء  ينمستعد للوصول ملك مفيدة التالية المؤشرات تكون قد المسؤولة، السلوكيات مع جنب إلى جنبًا

Meyer أكبر بهدوء. 

 للوصول المسار وإظهار المعلومات من بمزيد لتزويدك المتاحين الموظفين على االعتماد يمكنك ، المدخل عند

.إليها ستذهب التي الخدمات إلى

 ممنك نطلب. الموعد احترام المهم من ، المستشفى مرافق داخل التجمعات لتجنب الزمنية الجداول احترام

 الهيكل، خارج االنتظار عليك فسيتعين ، جدًا مبكًرا وصلت إذا. دقيقة 20 بـ الموعد قبل المستشفى إلى الحضور

.خاصة مغطاة منطقة إعداد تم حيث

 .يةالهو من للتحقق جاهزة الصحية البطاقة على بالحفاظ مننصحك

 صحيح بشكل لكمامة الجراحيةا مرتديًا المستشفى تدخل أن يجبالكمامة الجراحية و الحرارة درجة قياس

 .فوق وما السادسة سن من األطفال على ينطبق هذا. والفم األنف ىويغط

 .أيًضا الصغار ايرتديه أن المستحسن فمن ، أمكن إذا

 37.5 من أعلى تكون أن يمكن ال والتي ، والرفيق الطفل جسم حرارة درجة طاقم عنكشف الي ، المدخل عند

 .درجة

. يدينالب الفمو االنفو العينين لمس وتجنب. ند كل مدخلع مطهر جيل أو المستشفى في ستجد يناليد نظافة

 .المرفق ثنية في أو منها التخلص يمكن مناديل على السعال أو العطس

 الحياة مستلزمات وفي المنزل في والصابون بالماء متكرر بشكل أيديهم غسل على األطفال يعتاد بأن نوصي

 .األخرى

 .التشخيصي الفحص من أجل ، الرعاية مقدم/  الوالدين أحد مع الدخولر قاص لكل يمكن فقط واحد رفيق

 الوالديناحد  بقاء يضمن ولكن واألصدقاء األقارب اتزيار يجب عدم .االستشفاء على أيًضا القاعدة هذه تنطبق

 الطويل االستشفاء على تنطبق ، الوالدين تناوب مع ، مختلفة مؤشرات. المستشفى في العالج أثناء الطفل بجانب

 (.المكثفة شبه ، الوالدة لحديثي المركزة العناية ، اإلنعاش) الحرجة المنطقة وفي

 .والمخاوف القلق تقليل أو نبتج، و الجميع سالمة لضمان الطريقة هذه لفهم مطفلك وإعداد بإستعدادكم مننصحك

/  الوالدين وحدات بين دالتباع تضمن بطريقة المستشفى في االنتظار غرف تنظيم يتم الناس بين التباعد

 .المستشفى ىمقه أو صفال في وتكون عندما حتى المسافة بمراقبة مننصحك . ئالت االخرىوالعا األطفال

 .عاطفية وليست جسدية المسافة أن مألطفالك وتشرح بأن نوصي



 في فقط المستشفى في ، الفيروس وجود احتمالية لتشخيص ، والبلعوم الفم/  األنف مسحة إجراء يتم مسحات

 .التخدير تتطلب التي الغازية اإلجراءات أو العاجلة التدخالت حالة في أو لمبرمجةا الجراحة أو االستشفاء حالة

 

 إذا مألطفالك  الرعاية استمرارية بضمان ملك يسمح. تطبيب عن بعدال يعرض عليكميمكن أن  التطبيب عن بعد

 .المتابعة أعمال جداول في مدرجين كانوا

 أن ويمكن بعد عن المريض مع الطبيب يتفاعل حيث ، األخصائي قبل من تفعيله يتم ، طبي تشخيصي عمل هو

 .الزمةال العالجات أو األدوية اليه يصف

 الويب صفحة على واالطالع التوضيحات من المزيد طلب في وتتردد فال ،التطبيب عن بعد عليكم اقترحذا إ

www.meyer.it/cura-e-assistenza/televisita 

 

 مسارين المستشفى أنشأتقد  ، الطوارئ قسم إلى الذهاب التي تستوجب ضرورةال حالة فياألولية اإلسعافات 

 19 كوفيد بفيروس باإلصابة توحي أعراض من يعانون الذين والشباب لألطفال مخصص أحدهما ،ختلفينم

: جميع حمايةو سالمة بضمان المنفصلة المسارات هذه لنا تسمح. األخرى االحتياجات لجميع مخصص واآلخر

 .الصحية الرعاية في والمتخصصون الرعاية ومقدمو المرضى

للكمامات  السليم واالستخدام اليدين ونظافة الجسدية المسافة قواعد احترام يجب، المساراتهذه في  حتى

 .الجراحية

 

 urp@meyer.it إلى اكتب تقارير أو معلومات على للحصول
 


