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 أعزائي المرضى وأفراد األسرة:

 COVID-19. نظًرا للوضع المستمر والمتغير سريعًا الذي يحدث مع مأحبائكرعاية أو  معلى السماح لنا برعايتك منريد أن نشكرك

للقيود الجديدة التي تفرضها إدارة الصحة العامة بوالية ماساتشوستس ، قمنا بتغيير سياسة الزوار لدينا للحفاظ على سالمتك أنت  واستجابةً 

 ومقدمي الرعاية لدينا.

ذ قيود الزائرين الجديدة هذه للمرحلة الثانية. نحن نعلم أنه في كل حالة هناك ظروف على الفور ، وحتى إشعار آخر ، سننف تطبيقه ساري

خاصة ، وسيتم إجراء االستثناءات على أساس كل حالة على حدة. نحن نشجعك أنت وأحبائك على البقاء على اتصال عبر الهاتف أو 

ب منك أن تناقش مع فريق الرعاية الخاص بك. نشكرك على تفهمك اتصاالت الفيديو أو الرسائل النصية ، وإذا كان هناك أي حاجز ، نطل

 أن أولويتنا القصوى هي الحفاظ على سالمتك. اعلمو

ألعراض  ميخضع جميع الزوار القادمين إلى المستشفى لعملية فحص. وهذا يشمل: قياس درجة حرارتهم ؛ ويتم فحصه الفحص:

COVID-19 كمامة. إذا كان الزائر إيجابيًا ألي من هذه ، فلن يُسمح له بالزيارة. يجب على جميع الزوار ارتداء. 

أو الخاضعين للمراقبة بزائر واحد PUI  قيد التحقيق غير المرضى أو COVID الذين ال يعانون من: يُسمح للمرضى المرضى الداخليون

غير  وأ COVIDليس لديهم و فى نهاية حياتهم. قد يسمح للمرضى الذين Memorialأو  Universityمستشفيات في كل مرة في 

يُسمح . قد قيد التحقيق المرضىأو  COVIDزوار للمرضى إيجابيي يُسمح ب. ال ائرينبزأو الخاضعين للمراقبة  قيد التحقيق المرضى

دقيقة في زيارة لمرة واحدة. يجب على الزوار والموظفين اتباع  30ن لمدة يزائرب حياتهمفي نهاية اإليجابيين والذين  COVIDمرضى ل

 إجراءات نهاية العمر.

عاًما. لن يسمح  18عد االجتماعي. يجب أن يزيد عمر الزائرين عن ابتاليُسمح بالزيارة المحدودة في قسم الطوارئ بسبب  قسم الطوارئ:

 30على والذين بنهاية حياتهم  COVIDلمرضى اإليجابيين لـ ابالزوار في الوقت الحالي. ستقتصر زيارات  يناإليجابي COVIDلمرضى 

 .COVIDلـ  يننهاية الحياة اإليجابيمرضى زيارة دقيقة بحد أقصى زائرين في الزيارة لمرة واحدة. يجب على الزوار اتباع إرشادات 

 بالغينن اليالزائر تلقىال يُسمح للزوار البالغين باالنتظار في غرفة االنتظار وسيُطلب منهم االنتظار في سيارتهم أو في الخارج. سي

ليكونوا مع أحبائهم. لن يُسمح للزوار بدخول غرفة انتظار الجهاز التنفسي. سيُطلب  قسم الطوارئمكالمة هاتفية عندما يمكنهم الذهاب إلى 

قسم بالمريض  الحاقمن الزائر االنتظار في منطقة االنتظار الرئيسية أو سيتم تشجيعه على العودة إلى المنزل وانتظار التحديث. إذا تم 

 المريض إلى وحدة المرضى الداخليين.المرضى الداخليين ، فسيكون بإمكان أحد الزائرين مرافقة 

 أحد الوالدين فقط مع المريض أثناء وجوده في غرفة االنتظار. قد يتواجد كال الوالدين بمجرد وضع طب األطفال:لقسم الطوارئ 

مع المريض وسيتم وضع الغرفة على  إيجابي كون فحصهمعاًما الذين ي 18المرضى تحت سن  ينفي الغرفة. قد يبقى والد المريض

 عاًما بدخول المستشفى. 18. وال يسمح إلخوة المرضى الذين تقل سنهم عن قيد التحقيق المرضىاحتياطات 

 د االجتماعي.تباعلزوار بمرافقة المرضى بسبب الامحدود من  بعدد سيسمح  :يةاإلسعافمركز الرعاية 

بدون أعراض و زائر  للمساندة المخاض والوالدة بشخص واحد للدخول بقسم حضرونسيسمح لجميع المرضى الذين ي مركز األمومة:

 المستشفى.فترة اإلقامة بأثناء  ان يبقى للمساندة. ويسمح لشخص واحد 18واحد بدون أعراض فوق سن 

الجناح الشرقى بالطابق الخامس و وحدة الرعاية المركزة لألطفال:  ،وحدة الرعاية المركزة لحديثى الوالدة ،قسم طوارئ طب األطفال

 يمكن تحديد شخص بالغ. األطفال حديثي الوالدة في المركز الطبي و األطفالقسم مرضى ل السرير جانبب لألوصياءوالدين / ليُسمح ل

قادر على البقاء أو إذا كان بحاجة إلى شخص عاًما ليبقى مع المريض عندما يكون الوالد أو الوصي غير  18ومسؤول يزيد عمره عن 
من خالل المدير أو يجب الموافقة عليها االستثناءات  جميع جانب السرير هو اثنين. المسموح عليالحد األقصى لعدد األشخاص  داعم.
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يتم فحصهم لداعمين عاًما بدخول المركز الطبي كزائر. جميع المرضى واألشخاص ا 18المشرف. لن يسمح ألي أطفال/أشقاء دون سن 
ألطفال ، أو وحدة المرضى الداخليين طب اقسم الطوارئ لبفرز المنطقة  او Remillardمدخل ب Universityلمستشفى صول فور الو

 .Memorialمستشفى لألطفال والمدخل الشرقي الرئيسي في 

 

 .بالزيارةالمرضى الداخليين زوار محدود من  بعدد سيسمح  الطب النفسي:


