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لمستشفى الجامعي في بروكلين

المستشفى الجامعي في بروكلين
كلية الطب
كلية الدراسات العليا
كلية التمريض
كلية المهن الصحية
كلية الصحة العامة

 26يونيو 2020
بخصوص :سياسة الزيارة المقيدة الجديدة
رسالة إلى المرضى وأفراد األسر بالمستشفى الجامعي في بروكلين
شكرا الختيارك المستشفى الجامعي في بروكلين ( )UHBلتلبية احتياجاتك الصحية .إننا في  UHBملتزمون بالحفاظ على سالمة مرضانا
ً
وموظفينا وعائالتنا.
لحماية الجميع من انتقال عدوى فيروس كورونا ،قمنا بتنفيذ العديد من تدابير السالمة على النحو الذي أوصت به وزارة الصحة بوالية
نيويورك ( )DOHومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها (.)CDC
يسعدنا اإلقرار بأهمية الدور الكبير الذي يلعبه األحباء في عملية المرض والشفاء ،ونرغب في توسيع نطاق هذه الفائدة بطريقة تعمل على
استمرار ضمان تمتع الجميع بالصحة والسالمة.
خطرا على المرضى والزوار على حد سواء .لذلك ،نشجعك أنت وأفراد أسرتك بشدة على التفكير في طرق بديلة
يمكن أن تشكل الزيارة
ً
للتواصل ،بما فيها الهاتف أو تطبيق  FaceTimeأو البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو بعض أنظمة رسائل الفيديو األخرى.
أ .المرضى المقيمون:
يُسمح لجميع المرضى المقيمين بزائر واحد ( )1في المرة الواحدة بإجمالي أربع ( )4ساعات بين الساعة  12:00مسا ًء
والساعة  8:00مسا ًء يوميًا.
حاالت االستثناء للمرضى المقيمين:
.1
.2
.3
.4

.5

جميع المرضى المثبت إصابتهم بمرض  :COVIDال يسمح للزوار باستثناء حاالت المخاض والوالدة والحاالت
المتعلقة بطب األطفال والحاالت التي تكون في مرحلة االحتضار.
المرضى المعرضون لموت وشيك :زائر واحد ( )1في المرة الواحدة؛ وسيتم النظر بشكل خاص في أوقات الزيارة.
المرضى ذوو اإلعاقات الذهنية/اإلنمائية :زائر واحد ( )1في المرة الواحدة؛ وسيتم النظر بشكل خاص في أوقات
الزيارة.
خدمات األمومة والطفولة:
 المخاض والوالدة :شخص ( )1واحد لتقديم الدعم ومدربة والدة واحدة ( )1في المرة الواحدة دون قيودزمنية
 ما بعد الوالدة :شخص ( )1واحد لتقديم الدعم ومدربة والدة واحدة ( )1في المرة الواحدة منالساعة  12مسا ًء إلى الساعة  8مسا ًء
 وحدات حديثي الوالدة :ولي أمر/وصي واحد ( )1في المرة الواحدة من الساعة  12مسا ًء إلىالساعة  8مسا ًء
األطفال المرضى :ولي أمر/وصي/شخص داعم واحد ( )1في المرة الواحدة دون قيود زمنية.
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ب .العمليات الجراحية واإلجراءات في اليوم نفسه:
يجوز أن يرافق المرضى الذين يجرون عمليات جراحية وإجراءات في اليوم نفسه في المنشأة مرافق قد يظل مع المريض خالل
عملية جمع المعلومات األولية؛ وقد يرافق المريض مرة أخرى في عملية الخروج .ال يجوز للزوار البقاء في المستشفى في أثناء
اإلجراء وفي الوقت الذي يكون المريض في غرفة اإلفاقة ،باستثناء األطفال وفي حاالت الوالدة والمرضى الذين يعانون إعاقات
ذهنية أو إنمائية أو غيرها من اإلعاقات اإلدراكية.
ج .مواعيد مرضى العيادات الخارجية (األجنحة):
 .1زائر واحد ( )1للمرضى ذوي اإلعاقات الذهنية /اإلنمائية/اإلدراكية.
 .2ولي أمر/وصي واحد ( )1لألطفال المرضى.
 .3زائر واحد ( )1للبالغين الذين يعانون إعاقات وظيفية .يحتاج هؤالء المرضى إلى مساعدة جسدية من شخص آخر.
األشياء التي يجب توفرها لدى الزوار:
 .1أن يكون السن  18عا ًما أو أكبر.
 .2إجراء الفحص للكشف عن الحمى وغيرها من األعراض التي تتعلق بمرض  ،COVID-19أو
التعرض المحتمل لشخص تم تشخيصه باإلصابة بمرض  .COVID-19وسيتم منع الزوار من
الدخول إذا ظهرت عليهم أعراض مرض  COVID-19مع حمى أو من دونها.
 .3تنظيف اليدين بعناية قبل السماح بالدخول إلى المستشفى.
 .4ارتداء قناع للوجه أو غطاء للوجه في جميع األوقات وأي معدات وقاية شخصية ( )PPEأخرى قد
تكون مطلوبة بشكل خاص للمريض.
 .5احترام ممارسة قواعد التباعد االجتماعي في أثناء الزيارة.
إذا كانت لديك أي أسئلة ،يرجى االتصال بمكتب تجربة المريض الخاص بنا على الرقم .(718) 270-1111
نشكرك على تفهمك وتعاونك.

باتريشيا أ .ونستون ،حاصلة على ماجستير في العلوم ( ،)MSوهي ممرضة مسجلة ()RN
نائب الرئيس األول المؤقت/المدير العام
PAW/ba
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