التحضير لزيارتك الرسمية
التزامنا بـ الرعاية اآلمنة ساري المفعول عبر نظامنا الصحي لتوفير أكثر األماكن أمانًا للمرضى والزوار والموظفين.

إذا كان لديك موعد شخصي قريبًا في المكتب ،فالرجاء مراجعة المعلومات الواردة أدناه فيما يتعلق بسياسات القناع والزائرين
لدينا ،باإلضافة إلى معلومات حول ما يمكن توقعه والقيام به قبل موعدك وفي اليوم المحدد له.
تشمل مواعيد العيادات الخارجية الرعاية األولية وطب األطفال أو المتخصصين والرعاية العاجلة والعالج الطبيعي ومقدمي
الخدمات اآلخرين الذين يرون المرضى في العيادة .يتضمن أيضًا سحب عينه من دمك أو إجراء اختبار تصوير (مثل األشعة
السينية أو األشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي) أو تلقي لقاح كوفيد  19 -المجدول.

سياسة ارتداء القناع
كجزء من التزامنا بالرعاية اآلمنة  ،يجب عليك ارتداء قناع وجه صادر عن المنشأة في جميع مرافق Mass General
 .Brighamإذا كان لديك كمامة للوجه من المنزل ،فسيُطلب منك استبدالها بكمامة الوجه التي نقدمها ،يجب على المرضى
الذين يختارون ارتداء غطاء الوجه الخاص بهم ارتداء كمامة الوجه التي نوفرها فوقه.
اقرأ سياسة الكمامة
سياسة الزوار
يُسمح بزائر واحد .يُرجى مالحظة أنه في بعض الحاالت ،قد نحتاج إلى تقييد عدد الزوار لضمان سالمة المريض والموظفين.
قراءة سياسة الزوار
عمليات فحص كوفيد 19 -
ً
نحن نفحص لحمايتك ولحمايتك وعائلتك وموظفينا .لدخول منشآتنا ،يتم فحص المرضى والزوار بحثا عن أعراض كوفيد19-
عدة مرات قبل وأثناء موعدك.
اقرأ عن عملية الفحوصات

قبل موعدك
التذكير بالموعد
إذا كان لديك موعد مجدول قادم ،فقد تتلقى مكالمة هاتفية و/أو رسالة نصية و/أو رسالة من بوابة المرضى لدينا،
 ،Mass General Brigham Patient Gatewayقبل ثالثة أو أربعة أيام من موعدك للتأكيد.
تعرف على المزيد حول Patient Gateway
إذا لم تكن مسجالً بالفعل ،فيمكنك تسجيل الدخول في .Patient Gateway

سياسة الزائر
نحن نعلم مدى أهمية الزوار واألشخاص الداعمين لصحتك ورفاهيتك .يُسمح بزائر واحد أو شخص داعم في مناطق الرعاية
السريرية الخارجية .يرجى مالحظة أنه في بعض المواقف ،قد نحتاج إلى تقييد عدد الزوار لضمان سالمة المريض
والموظفين .يجب على الزائرين أيضًا االمتثال لسياسة الكمامة الخاصة بنا من خالل ارتداء كمامة وجه صادر عن المنشأة
أثناء تواجدهم في موقع .Mass General Brigham
اقرأ سياسة الزائر

تسجيل الدخول إلكترونيًا
يمكنك توفير الوقت في يوم زيارتك عن طريق تحديث المعلومات المهمة من خالل خدمة تسجيل الدخول إلكترونيًا المريحة
الخاصة بـ  .Patient Gateway’sيمكنك مراجعة معلومات التأمين الخاصة بك ،وملء االستبيانات المتعلقة بزيارتك،
واالهتمام بالدفع المشترك عبر اإلنترنت .يُرجى إكمال استمارة تسجيل الدخول اإللكترونية حتى ثالثة أيام قبل موعدك.
تعرف على المزيد حول  Patient Gatewayوتسجيل الدخول اإللكتروني
إذا لم تكن مسجالً بالفعل ،فيمكنك تسجيل الدخول في .Patient Gateway

عمليات فحص كوفيد 19 -
كجزء من التزامنا بالرعاية اآلمنة  ،سيتم فحصك بحثًا عن كوفيد  19 -عدة مرات ،بما في ذلك يومين أو ثالثة قبل موعدك .قد يُطلب
منك ملء استبيان عبر اإلنترنت في تسجيل الدخول اإللكتروني الخاص بـ  Patient Gateway’sأو قد تتصل بك الممارسة
السريرية.
إذا كان لديك زائر أو شخص داعم لمرافقتك ،فسيتم أيضًا فحصه بحثًا عن كوفيد .19 -
قراءة المزيد حول عملية الفحص

يوم الحصول على اللقاح
عمليات فحص كوفيد 19 -
كجزء من التزامنا بالرعاية اآلمنة  ،سيتم فحصك بحثًا عن كوفيد  19 -عدة مرات ،بما في ذلك يوم موعدك .يمكن القيام بذلك
عبر اإلنترنت من خالل  ,Mass General Brigham Prescreen toolعن طريق الهاتف أو شخصيًا عند
وصولك.
إذا كان لديك زائر أو شخص داعم ،فسيتم أيضًا فحصه بحثًا عن كوفيد .19 -
قراءة المزيد حول عملية الفحص

سياسة الكمامة
عند وصولك إلى بيئة سريرية عامة في  ، Mass General Brighamسنعطيك قناع وجه إجرائي أو جراحي جديد
الرتدائه .إذا كان لديك غطاء للوجه من المنزل  ،فسيُطلب منك استبدال غطاء وجهك بقناع الوجه .يجب على المرضى الذين

يختارون ارتداء غطاء الوجه الخاص بهم ارتداء كمامة الوجه الصادر من المنشأة فوقه .الكمامات الصادرة عن المنشأة يجب
ارتداءها أثناء موعدك كجزء من التزامنا بالرعاية اآلمنة .نقدر تعاونكم.
اقرأ سياسة الكمامة
في يوم موعدك ،يُرجى إعالم موظفي مكتب االستقبال عند وصولك ،حتى إذا كنت قد أكملت خطوات تسجيل الوصول
اإللكتروني.

تم التحديث في  31كانون الثاني  /يناير 2022

قد تكون أيضا مهت ًما بـ
الزيارات االفتراضية
هل تعلم أنه يمكن القيام بالعديد من الزيارات الرسمية عبر الهاتف أو عبر الفيديو؟ قد يقدم مكتب طبيبك هذا النوع من الزيارات.
تعرف على المزيد حول الرعاية االفتراضية

Patient Gateway
Patient Gateway lets you manage your own health. Renew prescriptions, request
.appointments, and access health information at your convenience
تفضل بزيارة Patient Gateway

COVID-19
اعثر على معلومات وموارد حول  ، COVID-19بما في ذلك االختبار والتطعيم.
اقرأ المزيد عن COVID-19
الرجوع إلى أعلى

