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 الكبرى سينسيناتي مدينة مستشفيات في الزيارة على المفروضة القيود تحديث
 المستشفى في الخاصة المهنية والسالمة التشغيل احتياجات على بناء   القرارات اتُخذت

  
وال . لدى منطقتنا سجل حافل من العمل التعاوني في األمور التي تؤثر على الصحة والرعاية الصحية – 2020مارس  16سينسيناتي، أوهايو، 

 التابع لمؤسسة  الكبرى سينسيناتي مدينة في للكوارث التأهب ائتالف عن طريق. استثناء  ( COVID-19)يُعد تفشي فيروس كورونا 

The Health Collaborativeاون بين جميع أعضاء االئتالف للتصدي لفيروس كورونا ، يمكننا تسهيل التنسيق اإلقليمي والتع 

COVID-19. 
  

 مستشفى، إلى زيارة إلجراء تخطط كنت إذا .الزيارات على المفروضة القيود تحديث تم منطقتنا، في والمقيمين المرضى سالمة على للحفاظ

 .الموقع حسب المحددة القيود من المزيد لمعرفة الويب على اإللكتروني موقعه زيارة أو مباشرة بالمستشفى االتصال فيُرجى

  
 :التالية الحاالت في الزوار المستشفيات ستقبل

 فرد واحد مسؤول عن نقل مريض قادم إلجراء أو مريض سيخرج من المستشفى. 

 شريك واحد معين أو مقدم رعاية أساسي لألمهات الالتي يضعن مولود ا. 

 حاالت قرب انتهاء الحياة. 

 :يلي ما سيطبق بزيارتهم، المسموح المرضى من المختارة المجموعة لهذه بالنسبة

 ا 18 عن أعمارهم تقل الذين المرضى باستثناء* ال يُسمح للمريض إال بزائر واحد في المرة  عام 

  ا 14ال يُسمح للزوار تحت سن  .عام 

  السعال، والعطس، ورشح األنف، والحمى وما إلى )ال يُسمح للزوار برؤية المرضى إذا ظهرت عليهم أي أعراض ألمراض الجهاز التنفسي

 (ذلك

  ا الماضية 14ال يُسمح للزوار في حالة سفرهم دولي ا خالل الـ  .يوم 

  السعال أثناء وجودهم في المناطق المشتركة في المنشأةيتعين على جميع الزوار اتباع احتياطات النظافة الشخصية التنفسية وآداب. 

 كل أساس على الحسبان في أخرى استثناءات الخدمات ومقدمو المستشفيات ستأخذ .للفحص تخضع أن فتوقع للزيارة، موافقة على حصلت إذا

 .حدة على حالة

  
 راض والوقاية منهانحن على استعداد دائم بأحدث المعلومات واإلرشادات من مراكز مكافحة األم

 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC )تتخذ منطقتنا تدابير االستعداد مثل جرد . وإدارات الصحة بالوالية

وتقييم مخزننا اإلقليمي للمعدات الطبية ومستلزمات السالمة، ومتابعة سعة المستشفى، وتعلم أفضل الممارسات لمواقع إجراء االختبار المحددة، 

 .مواقع إلقامة خيام تابعة للمستشفى إذا دعت الحاجة

  
 :وهي الوقاية تدابير اتباع مواصلة هو فعله الكبرى سينسيناتي سكان على يتعين الذي أهمية األكثر األمر الحالي، الوقت في

https://healthcollab.org/disaster-preparedness/


  الحكومات المحلية وحكومات الوالياتاتبع إجراءات الحفاظ على مسافة بينك وبين اآلخرين في التجمعات االجتماعية والتي حددتها. 

  ثانية على األقل 20أكثر من غسل يديك بالصابون والماء لمدة. 

 بادر بتغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس بثنية كوعك أو أعلى ذراعك. 

 الزم البقاء في المنزل وال تذهب إلى العمل، والمدرسة، واألنشطة عند مرضك. 

  اإلضافية االحتياطات هذه مراجعة فيُرجى المعرضين لخطورة عالية،إذا كنت من األشخاص. 

 https://healthcollab.org/covid-19/ :، بادر بزيارةCOVID-19لمزيد من المعلومات عن فيروس 

  
-###- 

 
هي منظمة غير ربحية تقود التحسينات   Health CollaborativeTheمؤسسة  Collaborative Health The مؤسسة عن نبذة

 لمزيد من المعلومات حول مؤسسة . القائمة على البيانات والتي تؤدي إلى صحة أفضل من أجل األفراد، ورعاية أفضل، وتكاليف أقل
Health CollaborativeThe بادر بزيارة ، healthcollab.org. 
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