ف إطار جهودنا المستمرة
لحماية مرضانا ،وموظفينا،
ومجتمعنا من كوفيد19-

الزيارة ممنوعة

ُ
ّ
َ
ولن يسمح بدخول الزوار
إل ف حالت ّ
معينة ومحدودة*:
• قسم األطفالُ :يسمح بزيارة أحد القائمي الرئيسيي عىل الرعاية ف وقت واحد لكل مريض
• جناح الولدة واإلفاقة التالية للوضعُ :يسمح بدخول زائر واحد ف وقت واحد
• قسم الرعاية ف مرحلة الحتضارُ :يسمح بدخول ز َ
ائرين ف وقت واحد
رج زيارة الموقع:
*لالستثناءات األخرىُ :ي ى
hopkinsmedicine.org/coronavirus
بالنسبة لألشخاص الذين تنطبق عليهم هذه االستثناءات ،فسيتم فحصهم قبل دخولهم
بحيث يجب عدم وجود:
• ُح ّّم ،أو ُسعال ،أو ضيق ف التنفس.
ً
• أي اتصال ر
مباش مؤخرا بشخص ُمصاب بمرض كوفيد19-
ّ
الكرام ممن تنطبق عليهم الستثناءات المذكورة الذهاب ر
مباشة إىل مكان وجهتهم ومغادرة
ومن جهتنا ،نطلب من الزوار ِ
ً
أيضا إليجاد طرق أخرى للتواصل مع ّ
(عب المكالمات الهاتفية،
القسم ف أشع وقت ممكن بعد الزيارة .وندعوكم
أحبائكم ى
ر
ر
عب الفيديو ،وغبها من وسائل التواصل اللكبونية).
والرسائل اللكبونية ،والمحادثات ى
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