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األرسة العزيزة،
�كث العزيز عىل قلبكم يف املستشفى يف جناح كورونا. هذا الجناح هو جناح مخصص لعالج مرىض كورونا مع طاقم ماهر متعدد التخصصات. يهتم 

الطاقم باملرىض واحتياجاتهم عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع، ويعملون عىل توف� رعاية نوعية وتسهيل إقامة املرىض يف الجناح قدر اإلمكان.

رئيس القسم: د. جاي دوري

مديرة التمريض: جاليت دانييل

األخصائية االجتªعية: أوسنات هومي©

التواصل مع جهة االتصال باسم األرسة - املرافق الرئييس
نحن عىل علم ²خاوفكم وسنبذل قصارى جهدنا للتخفيف عنكم وتزويدكم باألمان واملعلومات حول صحة عزيزكم.

عند دخول العزيز عىل قلبكم إىل املستشفى و²وافقته، تم إدخال تفاصيل مرافقه الرئييس يف النظام املحوسب وسيكون 

جهة االتصال الذي ستمنح له معلومات حول الحالة الطبية للعزيز عىل قلبكم. يف بداية املكاملة الهاتفية، سيُطلب من جهة 

االتصال اإلشارة إىل رمز التعريف الذي يظهر يف رسالة SMS ملرسلة فور دخول املستشفى. يف الحاالت التي ال �كن فيها 

الحصول عىل موافقة املتعالج، سيتم تقديم املعلومات إىل الجهة ذات الصلة/ الويص، وفًقا لإلجراءات املتبعة للمستشفى.

سيحاول الطاقم الطبي، يوميًا، إجراء اتصال هاتفي مع املرافق الرئييس وإطالعه عىل الحالة الطبية. تتم هذه املحادثة عادة يف 

فرتة الظهر، يف نهاية جولة زيارات األطباء للمتعالجÉ. نعتذر مقدًما، إذا كان بسبب االزدحام يف الجناح، فقد يكون هناك تأخ� 

يف إجراء هذه املكاملة.

نؤكد أنه نظرًا اللتزامنا بالحفاظ عىل الرسية الطبية، لن نقدم أي معلومات إىل أي فرد آخر من أفراد األرسة. لتجنب االنزعاج، 

يرجى الحرص، وفًقا ملوافقة العزيز عىل قلبكم، إطالع أفراد األرسة اآلخرين عىل املعلومات.

باإلضافة إىل التحديث اليومي من قبل الطبيب املعالج، سيكون األخصاÒ االجتªعي يف القسم عىل اتصال باملرافق الرئييس 

وسيساعد قدر اإلمكان.

رقم الهاتف يف القسم، للحصول عىل معلومات من قبل املرافق الرئييس: 6494241-04 أو 6494531-04 نطلب منكم، قدر 

اإلمكان، االتصال بÉ الساعات 13:00 - 15:00



زيارة أحد أفراد األرسة للجناح
نحن ندرك أهمية زيارة أحد أفراد األرسة للجناح ونتيح، برتتيب مسبق فقط، بزيارة قص�ة ألحد أفراد 

األرسة من الدرجة االوىل.

تتم املوافقة عىل زيارة لفرد واحد فقط من العائلة يف كل مرة.

نجري زيارات منسقة مسبًقا طوال أيام األسبوع يف ساعات ما بعد الظهر 16:00-18:00.

ال تتم املوافقة عىل الزيارة ملن يلزمه القانون يف العزل أو يعاÖ من أعراض.

قبل دخول القسم، يقوم احد افراد الطاقم ²ساعدة الزائر بوضع مالبس حªية كاملة وفقا للقواعد املطلوبة.

يتم الدخول إىل الجناح والخروج منه ²رافقة احد افراد الطاقم فقط.

يحظر ادخال اغراضك الشخصية (حقيبة، مفاتيح، هاتف نقال، إلخ) إىل القسم ونويص بتجنب زيارة مع أغراض ×ينة ألننا لسنا 

مسؤولÉ عن هذه األغراض.

أثناء الزيارة، يجب عىل الزائر البقاء بجانب املتعالج فقط، وتجنب أي اتصال باملرىض اآلخرين املاكثÉ قي املستشفى وعدم التجول يف 

الجناح.

يدخل زوار الجناح من املدخل الخلفي ملبنى رقم 6 (منطقة العريشة الربتقالية).

لتنسيق موعد الزيارة عليك االتصال بسكرتارية القسم عىل هاتف 046494241-04.

نقل الطرود للمتعالجÉ يف املستشفى

�كنك توصيل الطرود للعزيز عىل قلبكم. من املهم أن يكون الطرد مغلق ويحمل اسم املتعالح بوضوح. يجب تسليم الطرد إىل حارس األمن 

عند مدخل املبنى. يرجى تجنب إحضار أشياء قابلة للكرس أو أغراض ×ينة يف الطرد.

نتمنى لكم الشفاء العاجل والسالمة

طاقم القسم

.Éللتسهيل، املعلومات الواردة يف هذه الصفحة مكتوبة بصيغة مذكر، ولكنها موجهة إىل كال الجنس *


