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 ھذا المرجع ھو ألغراض تعلیمیة فقط. إذا كانت لدیكم أي أسئلة،

 م الرعایة الصحیة.   ھ بھذه األسئلة إلى مقدّ ُیرجى التوجّ  
 الحیاة األفضل لكل طفل ومراھق #

 

 

 
 

كجزء من فریقنا، ولیس ، فإنھم یصلون CHEOمو الرعایة مع طفلھم إلى مستشفى األطفال في شرق أونتاریو عندما یأتي الوالدان ومقدّ 
مون معلومات صحیة في غایة األھمیة ال یعرفھا غیرھم كما ویقدّ . إنھم یعملون معنا بشكل فعال كجزء من فریق العنایة بطفلھم، زوارك

 م الرعایة.  مون الدعم العاطفي بطریقة ال یقدر علیھا سوى األب أو األم أو مقدّ یقدّ 
 

ى ، فإن كل شخص یأتي إلى مستشف19-المحافظة على كل شخص بسالمة وأمان وتقلیص فرصة انتقال العدوى خالل جائحة كوفید وحتى نستطیع
ثبت أنھم  االكشف علیھم بشكل سریع قبل دخول المستشفى، ولن ُیسمح لھم بالدخول إذ ، سیتمّ زوارمي الرعایة والبما في ذلك مقدّ  CHEOاألطفال 

للزیارات العالجیة، أو قسم الطوارئ في الحاالت  مي الرعایة الدخول عبر المدخل الرئیسيمرضى. ویجب على جمیع األطفال، والمراھقین ومقدّ 
   الطارئة. جمیع المداخل األخرى مغلقة.

 

 

 

  زوارمي الرعایة والالتي یتبعھا مستشفى األطفال تجاه الوالَدین/مقدّ  19-كوفیدالسیاسات العامة بخصوص 

 یتبعھا المستشفىلعـًا على آخر المعلومات بشأن السیاسات العامة التي لتكون مطّ    cheo.on.ca/covid-19فضل بزیارةت
  . زوارالرعایة وال ميتجاه الوالَدین/مقدّ 

 
وقد نضطر في  19-الذین ُیسمح لھم أن یكونوا بجانب سریر المریض سیخضع للتغییر خالل فترة جائحة كوفید زوارمي الرعایة والإن عدد الوالَدین/مقدّ 

 بعض األحیان ألن یقتصر ھذا العدد على شخص واحٍد فقط.  
 

    یومیـًا بالبقاء إلى جانب سریر المریض. screeningخضعوا للكشف السریع ُیسمح فقط لألشخاص الذین 
 

 السیاسة العامة بخصوص اللقاحات
ل ضرًرا على ، یجب على كل شخص تعبئة وإكمال فحص سریع للدخول وذلك للتأكد أن ھذا الشخص ال یشكّ CHEOھ إلى مستشفى األطفال قبل التوجّ 

عبر االنترنت وشخصیـًا سؤاالً عن اللقاحات التي حصل علیھا. إننا نطلب من جمیع اآلباء  سالمة األخرین.  ویشمل ھذا الفحص السریع الذي یتمّ 
    طالما كان ذلك بإمكانھم.، حفاظـًا على سالمة الجمیع، أن یحصلوا على اللقاحات المطلوبة زوارمي الرعایة والواألمھات/مقدّ 
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قد حصلوا على اللقاحات كاملة.  زوارعلى أن یكون جمیع ال CHEOبعة في مستشفى األطفال اإلجراءات المتّ  تنصّ 
من الذین لم یحصلوا على اللقاحات/أو حصلوا على بعضھا بالدخول إلى المستشفى إال إذا حصلوا  زوارولن ُیسمح لل

   .على استثناء من ھذا الشرط ألسباب رحیمةجانب فریق الرعایة الصحیة 
 

رعایة ھم أعضاء مھمین ضمن فریق الرعایة الصحیة، سُیسمح لھؤالء مي الولكن، حیث أن الوالَدین/مقدّ 
ھ إلى مستشفى بالتوجّ األشخاص الذین لم یحصلوا حالیـًا على اللقاحات المطلوبة أو حصلوا على بعضھا فقط 

   .CHEOاألطفال 
 

  ضـًا:یإذا لم تكن مر
 

 بقدر اإلمكان.یمكنك البقاء مع طفلك، ولكن حاول أن تبقى في داخل غرفة الطفل  •
اطلب من  –ق بنظافة الیدین كلما توجھت خارج غرفة الطفل أو داخلھا ب األقسام األخرى من المستشفى وكن حریصـًا للغایة فیما یتعلّ تجنّ 

فریق الرعایة الصحیة الحصول على أحدث قائمة لطلب الطعام إلى داخل الغرفة وذلك حتى ال تكون مضطًرا للذھاب إلى الكافیتریا أو 
 عبر التطبیق (room service)اطلب الطعام إلى غرفة المریض مباشرة أو  (coffee shop)مكان بیع القھوة 

 
 

  إذا كنت مریضـًا:
 

 .ضـًایفي البیت إذا كنت مریجب أن تبقى  •

 – CHEOیجب أن تخبرنا بذلك وسنعمل معك حتى نتأكد أن طفلك سیحصل على الدعم الكافي أثناء وجودھم في مستشفى األطفال  •
 مع طفلك خالل ھذه الفترة.  ب من العائلة البقاء یمكنك عمل ترتیبات بحیث یستطیع أحد أفراد العائلة أو صدیق مقرّ 

ك أیة یإذا كانت لد 3078داخلي  613-737-7600على رقم الھاتف  (Patient Experience)ربة المریض اتصل بدائرة تج •
   أسئلة أو كنت بحاجة للمزید من الدعم في ھذا المجال.

 

 إذا ظھرت علیك أي أعراض مرض أثناء وجودك مع طفلك: 
ذلك أنھ من الضروري للغایة أال تغادر غرفتك، حتى ال تنقل العدوى إلى طفل آخر في مستشفى  –یجب أن تبقى داخل غرفة طفلك  •

    CHEOاألطفال 

 یجب أن ُتخبر الممرضة التي تعتني بطفلك  •
 

    CHEOأثناء وجودك في مستشفى األطفال 

  الدخول

  مي الرعایةلدى دخولك المستشفى، ستخضع للفحص السریع بموجب برنامج فحص الوالَدین/مقدّ 
 

   األماكن العامة المشتركة

   م فیما یلي بعض النصائح لمنع انتشار العدوى إلى اآلخرین:بقدر اإلمكان. نقدّ  19-إننا بحاجة لتقلیص خطر انتشار مرض كوفید
 

ُیرجى أن تسأل فریق الرعایة الصحیة كیف  –الوقت في األماكن العامة مثل الكافیتریا أو محل بیع القھوة أو الصیدلیة  ب قضاءتجنّ  •
 یمكنك الحصول على ما ترید مع البقاء في داخل غرفة طفلك.  

   وإلیھ بدون الحاجة لالنتظار في بھو المستشفى. ىُیرجى العمل على وضع ترتیبات النتقالك من المستشف •



  19-حضور األب/األم/مقدم الرعایة أثناء جائحة كوفید
 

 

 

 الحیاة األفضل لكل طفل ومراھق #

  القفازات
  طریقة للمحافظة على نظافة الیدین ھي بواسطة الغسل بانتظام بالماء والصابون أو باستعمال معقّم الیدین.ُیرجى عدم ارتداء القفازات. إن أفضل 

 
  اماتالكمّ 

   امة التي حصلت علیھا عندما:. ُیرجى ارتداء الكمّ CHEOامات في مستشفى األطفال مي الرعایة والمرضى على الكمّ ء/األمھات/ مقدّ باسیحصل جمیع اآل
 

 المراھق صحیة إلى داخل غرفة طفلك أو ابنك مي الرعایة المقدّ یأتي أحد  •
 خارج غرفة طفلك أو ابنك المراھق تخرج أنت إلى •

 ال یكون باإلمكان المحافظة على قواعد التباعد الجسماني (بما في ذلك داخل الغرف المشتركة)  •
 

      وفحصھم سریعـًا؟لحمایة المرضى ما ھي األمور األخرى التي یقوم بھا مستشفى األطفال 
 

 بفحص جمیع المرضى والزوار بشكل فّعال.  CHEOیقوم الموظفون في مستشفى األطفال  •
وضعك تحت إجراءات احتیاطیة أخرى وتقییم حالتك لمعرفة ما إذا كان من الضروري إجراء  واستناًدا لنتائج فحصك العام السریع قد یتمّ 

وتساعد فریق ھذا الفحص على المزید من الفحوصات. كما ستحصل على إسورة تشیر إلى أنك قد خضعت للفحص السریع الشامل 
 معرفة إجراءات السالمة المطلوبة أثناء زیارتك.  

o  د في المستشفى أو وحدة المریض الداخلي. إن م الرعایة إلى مكان موعدك المحدّ مرافقي األب/األم/مقدّ یمكن أن یأخذك أحد
ھؤالء المرافقین یعملون لدعمك ومساعدتك ولھذا ُیرجى أن تخبرھم إذا كانت لدیك أي أسئلة عن فحصك السریع الشامل أو 

 مستشفى.  عن إجراءات السالمة التي یجب أن تتبعھا أثناء وجودك في ال

فریق منع العدوى وضبطھا في ھذا المستشفى یعمل بشكل وثیق مع دائرة الصحة العامة في أوتاوا وغیرھا من الھیئات الصحیة  •
 للمساعدة في توجیھ صانعي القرار والحصول على آخر المعلومات عن ھذا الفیروس.   

ة الموردین، والمتعاقدین، والزوار أن یكونوا قد حصلوا على اللقاحات إننا نشترط من جمیع العاملین في المستشفى، والمتطوعین، والباع •
  CHEOإذا كانوا قادمین إلى مستشفى األطفال 

 
 

  أسئلة أو استفسارات؟
أن ھذا لیس  شكًرا لما تقدمونھ من مساعدة في المحافظة على سالمة جمیع األطفال، والمراھقین، والعائالت، والعاملین في مستشفى األطفال. إننا ندرك

  فریق الرعایة الصحیة الذي یشرف على طفلكم. ر مساعدتكم. ُیرجى توجیھ أي أسئلة لدیكم إلى باألمر السھل، كما أننا نقدّ 
 

  احصلوا على آخر المعلومات
. ُیرجى   cheo.on.ca/covid-19وذلك بزیارة موقع المستشفى على االنترنت  CHEOاحصلوا على آخر األخبار من مستشفى األطفال 

. إن ھذا ھو األسلوب 19-تحدیث سیاساتنا العامة بشأن كوفید إرسال اإلشعارات لكم عندما یتمّ  تسجیل اشتراككم على ھذه الصفحة وسوف یتمّ 
 .  19-بآخر التطورات الخاصة بفیروس كوفیداألفضل لتكونوا دائمـًا على معرفة 

 

 ؟ 19-ھل لدیكم أي أسئلة عن اللقاحات ضد فیروس كوفید
ین. إذا كنت من موالید العام التي تحافظ على سالمة األطفال والمراھق 19-أھمیة اللقاحات ضد فیروس كوفید CHEOُیدرك مستشفى األطفال 

م لك ھذا اللقاح. إذا أردت الحصول على المزید من المعلومات، أو ما قبل وتحتاج الحصول على اللقاح، فإن فریقنا یمكنھ بكل سرور أن یقدّ  2009
-737-7600أو اتصل على رقم الھاتف    patientvaccinations@cheo.on.caن رجى االتصال بواسطة البرید اإللكتروني على العنوایُ 

 وذلك للتحدث مع فریق اللقاحات.   6513داخلي  613
 

(للمعاقین  1-888-999-6488لغة على الرقم  300في مقاطعة أونتاریو بأكثر من  19-اللقاحات ضد فیروس كوفیدر خط الھاتف للمعلومات عن یتوفّ 
  ) 1-866-797-0007سمعیـًا على الرقم 
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 ھذا المرجع ھو ألغراض تعلیمیة فقط. إذا كانت لدیكم أي أسئلة،

 ُیرجى التوّجھ بھذه األسئلة إلى مقّدم الرعایة الصحیة.    
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