
لماذا يستخدم مركز جونز هوبكنز لألطفال نظام 
شارات تعريف الزوار المزودة بصورة؟

يعمل نظام شارات التعريف المزودة بصورة على تعزيز معايير األمان الحالية المتبعة في 
مبنى المستشفى لدينا. ويستخدم هذا النظام في العديد من مستشفيات األطفال الرائدة 

على مستوى الواليات المتحدة وقد ثبتت فعاليته بجدارة. 

من الزوار الذين يجب أن تكون لديهم شارة 
تعريف مزودة بصورة؟

يتعين على جميع األشخاص الذين يدخلون مبنى مركز تشارلوت آر بلومبرج لألطفال، سواًء للزيارة 
أو برفقة مريض، تقديم بطاقة هوية سارية وصادرة من جهة حكومية الستالم شارة تعريف زوار 
مزودة بصورة. من جهة أخرى سيواصل أعضاء فريق العمل بالمستشفى والمتطوعون والطالب 

بكليات الطب استخدام بطاقة تعريف المستشفى المزودة بصورة.
يجب على جميع أولياء األمور واألوصياء القانونيين وأفراد أسر المرضى والزوار ارتداء 	 

شارات التعريف المزودة بصورة ووضعها في مكان واضح أثناء وجودهم داخل المبنى.
سيتم إصدار عصابة معصم للزوار األطفال دون سن السادسة عشر ويجب أن يدخلوا برفقة 	 

شخص بالغ.
•  يتعين على األطباء والموظفين والمتطوعين وطالب كليات الطب ممن ليست لديهم بطاقة 

التعريف المزودة بصورة الخاصة بالمستشفى أن يحصلوا على شارة التعريف المزودة بصورة 
وارتداؤها خالل اليوم.

ما أشكال تعريف الهوية المقبولة؟
رخصة قيادة صادرة من الوالية	 
بطاقة هوية صادرة من الوالية	 
جواز سفر أمريكي	 
جواز سفر أجنبي صادر من الحكومة، أو بطاقة هوية أخرى تحمل صورة.	 
بطاقة هوية مدرسية	 

من أين سأحصل على شارة التعريف 
المزودة بصورة الخاصة بي؟

تتواجد شارات التعريف المزودة بصورة في مكانين وهما:
في مكتب االستقبال بالطابق األرضي بمبنى مركز تشارلوت آر بلومبرج	 
في منطقة االستقبال بالطابق األوسط بمبنى مركز تشارلوت آر بلومبرج	 

يرحب فريق العاملين بمركز جونز هوبكنز لألطفال بشدة بك وبطفلك وبأسرتك 
وأصدقائك. وكجزء من التزامنا بتوفير بيئة آمنة لجميع الزوار والباحثين عن الرعاية، 

سيتم تطبيق نظام شارات التعريف المزودة بصورة اعتباًرا من 18 ديسمبر 2017. ُيعد 
نظام شارات التعريف المزودة بصورة وسيلة سهلة وفعالة لزيادة نسبة األمان عن طريق 

التعرف على جميع من يدخل المستشفى.
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الخطوة 1: توقف عند واحد من مكاني االستقبال الموجودين داخل مركز األطفال. 	 
للحصول على الخدمة بأقصى سرعة، ُيرجى تجهيز بطاقة الهوية المزودة بصورة 

الخاصة بك.
الخطوة 2: سنقوم بطباعة شارة التعريف المزودة بصورة الخاصة بك كزائر الرتدائها 	 

طوال فترة بقائك داخل المبنى. ستعمل شارة التعريف على تمييزك كولي أمر أو وصي 
قانوني أو زائر، وترشدك إلى الوحدة المسموح لك بالوصول إليها ورقم غرفة المريض.

بالنسبة ألولياء األمور واألوصياء القانونيين: إذا كان طفلك مريًضا ومقيًما 
بالمستشفى، فسوف تتلقى تصريح مرور خاص بولي األمر الصطحابه إلى واحٍد من 
موقعي الخدمة الموجودين. سيتعين عليك تقديم تصريح مرور ولي األمر الخاص بك 

وبطاقة التعريف المزودة بصورة للحصول على شارة تعريف مزودة بصورة لولي 
األمر. إذا كان طفلك مريًضا خارجًيا ممن لديهم موعد لزيارة العيادة، أو التصوير 

بالرنين المغناطيسي أو إجراء جراحة في نفس اليوم، فسوف تتلقى شارة زائر عند واحد 
من مكاني الخدمة قبل الذهاب إلى الموعد أو إجراء الجراحة.

سيتعين على أولياء األمور واألوصياء القانونيين والزوار وأعضاء فريق العمل إظهار شارة 
التعريف المزودة بصورة الخاصة بهم عند دخول باحة المصعد الموجودة بالطابق األرضي 

والطوابق الوسطى بمركز األطفال ووحدات المرضى المقيمين أيًضا.

تم تثبيت ماسح ضوئي للشارات خارج كل وحدة من 
وحدات المرضى المقيمين.* وسيستخدم أولياء األمور 
والزوار الماسح الضوئي على الوحدة المخصصة لهم 

للدخول. لن يتمكن أولياء األمور أو األوصياء أو 
الزوار الذين لم يحصلوا على شارة من الوصول إلى 

الوحدة. حفاًظا على سالمة المرضى لدينا، نطلب 
منك عدم السماح ألشخاص آخرين بالدخول بعدك.

* نظًرا لطبيعة الطابق الرابع )وحدة العناية المركزة 
لألطفال، ووحدة الرعاية قبل التخدير وبعد التخدير( ومناطق العناية بالمرضى في 

الطابق12 ، نرجو منك استخدام جرس االتصال لدخول هذه الوحدات. 

ما اإلجراءات المتبعة للحصول على 
شارة التعريف المزودة بصورة ؟

أين سيتم فحص شارة التعريف 
المزودة بصورة الخاصة بي؟

كيف تعمل الشارات؟ 

متى تنتهي صالحية شارتي؟

سيتعين على أولياء أمور المرضى المقيمين واألوصياء تجديد شارات أولياء األمور التي 
يحملونها كل سبعة أيام. يمكن ألولياء األمور تجديد شاراتهم في مكتب االستقبال 

بالطابق األرضي أو المستوى األوسط. سيتعين تجديد الشارات أيًضا إذا تم نقل الطفل 
إلى وحدة أخرى للمرضى المقيمين.

تصلح شارات الزوار اآلخرين لمدة يوم فقط من إصدارها. ستنتهي صالحية الشارات 
تلقائًيا عند انتهاء ساعات الزيارة في يوم صدورها. ُيرجى تسليم شارة الزوار الخاصة بك 

إلى مسؤول األمن في أحد مكاتب االستقبال الموجودة عند انتهاء زيارتك.

نحن نبذل قصارى جهدنا دائًما لتقديم رعاية ممتازة وتجربة ممتازة للمرضى واألسر ولجميع من يدخل مبنى مركز األطفال. شكًرا لدعمنا في االلتزام بخلق بيئة آمنة 
ومعالجة. ندعوك لمشاركة ما لديك من اقتراحات وأسئلة وأفكار مع أفراد فريق العمل لدينا. 
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