التدابير المتخذة بالنسبة لزوار مستشفيات منطقة الن ديل )(Lahn Dill
.

إصدار2020 13.07 :

أعزائي المرضى ،أعزائي الزوار،
لقد تم تقييد زيارات المرضى النزالء مرة أخرى .ومع ذلك ،فمن الضروري للزوار التقيد بقواعد
النظافة.
يُسمح لكل مريض)ة( فقط بزائرين محددين مسجلين بأسمائهما كحد أقصى
وتستغرق الزيارة ساعة واحدة في اليوم كحد أقصى.
يرجى اتباع قواعد الزيارة التالية:
• يمكن للمرضى الذين يأتون إلينا لتلقي العالج الطبي بالمستشفى تحديد زائرين اثنين كحد أقصى.
لسوء الحظ ،ال يمكن تغيير هؤالء األشخاص طوال فترة إقامتهم ألسباب صحية.
• يقوم الزائر قبل كل زيارة بترتيب موعد هاتفيا إما عبر استمارة االتصال على موقعنا أو
عبر الخط الساخن للزوار ،والذي يكون متاحا الستقبال اتصاالتكم من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9
صباحا وحتى الساعة  12ظهرا:
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•
•
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•

✓ رقم الهاتف بالنسبة للزوار من فيتزالر ) (Wetzlarوبرونفيلز )06441 : (Braunfels
79 – 2079
✓ رقم هاتف الزوار من ديلنبور)02771 396 – 4012: (Dillenburg
يسمح لكل زيارة فقط بزائر واحد.
ظهرا حتى الساعة السادسة مسا ًء .ال تتعدى
حددت ساعات الزيارة يوميًا من الساعة الواحدة
ً
الزيارة ساعة واحدة كحد أقصى في اليوم.
نظرا ألن عدد الزوار محدود في اليوم الواحد ،فمن الممكن إجراء زيارتين كحد أقصى في
و ً
األيام الستة األولى من إقامة المرضى النزالء .وابتداءا من اليوم السابع ،يمكن القيام بثالث
زيارات كحد أقصى في األسبوع لكل مريض وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المرضى من
الزيارة.
يُسمح لألطفال دون سن  14عا ًما والشباب دون سن  18عاما بالزيارة فقط في حاالت استثنائية
بقرار من الطبيب.
يتم تسجيل اسم الزائر .كما يتم حفظ اسمه في نظام معلومات المستشفى.
يُطلب من الزائر زيارة الموقع اإللكتروني لمستشفيات الن ديل ) (Lahn-Dillوطباعة قائمة
الفحص الصحي وملئها بصدق وتمعن .وفي كل زيارة يتم إحضار قائمة فحص صحي حالية
معك وتقديمها إلى مصلحة تسجيل الزوار .في حالة ما تبتت مخالطتك ألحد المصابين
بالفيروس ،سيتم نقل بياناتك إلى السلطات الصحية المسؤولة .كما سيتم مسح قائمة الفحص
الصحي بعد شهر واحد من الزيارة .إن أحكام المواد  13و 15و 118و 20من القانون
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( 679/2016االتحاد األوروبي) للبرلمان والمجلس األوروبيين المصادق عليهما بتاريخ 27
أبريل  2016بشأن حماية األفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية ،وحرية حركة البيانات
وإلغاء المبادئ التوجيهية ( EG / 46 / 95القانون األساسي لحماية البيانات) المؤرخ يوم 27
أبريل )No. L 127 P. 2 2018 ،No. L 314 P. 72 ،OJ.EU No. L 119 P. 1( 2016
المتعلق بالحق في تقديم المعلومات والوصول إليها ،ال تنطبق على البيانات الشخصية.
يتم عند كل زيارة التحقق من هوية الزائر عند مصلحة تسجيل الزوار .لذا يرجى إحضار بطاقة
هوية صالحة معك (بطاقة الهوية أو جواز السفر أو رخصة القيادة).
يتلقى كل زائر مسجل بطاقة زائر مدون عليها اسمه وتاريخ وتوقيت الزيارة .يجب وضع هذه
البطاقة بمكان مرئي بوضوح للجميع.
يجب على الزائر التوجه مباشرة إلى المريض أثناء زيارته .كما ال يحق له التواجد أو التوقف
في مناطق أخرى من العيادة (كالكافتيريا ،منطقة التدخين ،إلخ) .كما نحث الزوار على اتباع
التعليمات المقدمة من قبل موظفي المستشفى.
يجب على كل زائر إحضار وارتداء الكمامة الواقية طوال مدة زيارته للمستشفى .واالمتثال
ضا االلتزام بدقة
بذلك لتدابير النظافة والوقاية التي يحث عليها موظفو المستشفى .كما يجب أي ً
بتدابير النظافة والوقاية المحددة في الجناح المتواجد فيه وفي كل مكان بالمستشفى.
 oمراعات آداب السعال والعطس :يجب استخدام المناديل ذات االستعمال الواحد أيضا
للسعال والعطس والتخلص منها عند االنتهاء ،ويمكن استعمال الكوع أيضا كبديل.
 oاالهتمام بنظافة اليدين :غسل وتطهير اليدين بشكل متكرر.
 oالمراعاة الدائمة للحد األدنى لمسافة األمان والمحددة في  1.50م للشخص الذي تمت
زيارته.
 oحضور زائر واحد فقط لكل غرفة إذا كان ذلك ممكنا ً.
 oتجنب المصافحة والعناق وغير ذلك من السلوكيات.
ضا الكمامة أثناء وقت الزيارة.
 oارتداء المريض الذي يقوم الزائر بزيارته أي ً
يجب على الزائر أن يكون خاليًا من أعراض المرض في جميع األوقات وأن يوقع على ذلك في
قائمة الفحص الصحي المقدمة قبل كل زيارة .في حالة وقوع أي تغيير في صحة الزائر أثناء
زيارته للمريض ،يجب عليه إبالغ طاقم المستشفى بذلك على الفور .كما ال يُسمح قطعا
لألشخاص المصابين بعدوى الجهاز التنفسي بدخول المستشفى.
ال تزال زيارات وحدة العناية المركزة ممنوعة .الزيارات ممكنة فقط في الحاالت االستثنائية
المبررة طبيا وبقرار من الطبيب المشرف.
ال يسمح بزيارة األجنحة المخصصة لمرضى فيروس كورونا المستجد  COVIDوألجنحة
المشتبه في حملهم لهذا الفيروس( .تتم إحالة زوار هؤالء المرضى إلى "جسر اتصال" .لمزيد
من المعلومات يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت).

يرجى تقديم قائمة الفحص الصحي لموظفي المستشفى قبل كل زيارة.
شكرا لتفهمكم!
حافظوا على صحتكم.
فريق مستشفيات Lahn-Dill
www.lahn-dill-kliniken.de

