
What Patients Should Expect 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  - Arabic 

 

 المرض  ما الذي يجب أن يتوقعه  

وس كورونا    ( 19- كوفيد )   2019مرض فير

 

  التواصل 
ي مستشفانا أثناء 

عىل  أنك وعائلتك، سنتأكد من تواجدك ف 

 دراية بما يجري وُيسعدنا أن نجيب عىل أي أسئلة لديكم. 

ا خصوصيتك 
ً
إىل نحتاج ، ولكننا لنا  من األمور المهمة جد

ي قبل أن تختار رجى يُ ! مساعدتك التحدث مع فريقك الطبى

ء  ي
التواصل مع أصدقائك وأفراد عائلتك، أو قبل مشاركة أي ش 

 .  عىل منصات التواصل االجتماعي

  الخدمات المتوفرة           
أن تشعر بأكبى قدر ممكن من الراحة خالل إقامتك هنا. هو هدفنا 

نا كيف يمكننا مساعدتك. اطلب خدمات  من المهم أن تخبى

)ة( حياة الطفل إذا احتجت ي فهم أمر  إىل اختصاصي
المساعدة ف 

 ما، أو لطلب قائمة بالنشاطات واأللعاب المتوفرة. 
 

ا أ
ً
إذا أردت استخدامها للتحدث مع   iPadجهزة اآليباد يتوفر أيض

، أو اللعب، أو مشاهدة FaceTimeعائلتك عبى فايس تايم 
امج التلفزيونية واألفالم.   البى

 
 

 
 
 

 

أن هذا وقت صعب ومرهق لك   إننا ندرك

 متكأن صح ب  نطمئنكمأن  ود ن  . ولعائلتك

 أولويتنا.  أهم ه   مكوسالمت

  الزيارة            

  19-ينتقل كوفيد
ُ
ي  قيم بسهولة من شخص آلخر. ولهذا، ست

ف 

المرص  المصابي   بأمراض ب العتناءمة لصم  غرفتك الخاصة والمُ 

 19-مثل كوفيد
ُ
ي هذه الغرفة بينما يقوم األطباء  قيم . ست

ف 

 . باالعتناء بك

لمساعدتك.  هنا  يتواجد األطباء والممرضون/ الممرضات دائًما 

 مُ سيقومون بارتداء ، دخولهم إىل غرفتك لدى و 
 
ات الوقاية عد

للتأكد من المحافظة عىل سالمة الجميع " PPEالشخصية "

 )انظر الصورة(. 

لعائلتك باختيار شخصي   فقط من القائمي   عىل ُيسمح وف س

. ومع هذا،  ي المستشف 
الرعاية للتواجد معك خالل إقامتك ف 

ي الوقت الواحد. 
 ُيسمح فقط بتواجد أحدهم ف 

ي ل برنامج حياة الطفل ب  ق  تم إعداده من 
ي جونألطفال ا مركز ف 
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