زيارة منشآتنا
يدرك  Mass General Brighamأن الزوار واألشخاص الداعمين هم أجزاء قيمة من صحتك ورفاهيتك .تعتبر سالمة
أمرا في غاية األهمية بالنسبة لنا .تدخل سياسة الزوار المحدثة الخاصة بنا حيز التنفيذ بحلول 19
مرضانا وموظفينا ومجتمعنا ً
آيار  /مايو .2022
يجب على جميع الزائرين المحتملين واألشخاص الداعمين (بما في ذلك شركاء الوالدة ،والوالدين  /مقدمي الرعاية للمرضى
األطفال ومحامي المرضى واألشخاص الداعمين المعيّنين للمرضى ذوي اإلعاقة) مراجعة الموقع اإللكتروني الخاص بالمنشأة
المحددة لمعرفة أحدث السياسات قبل محاولة الزيارة.
يجب على جميع الزوار واألشخاص الداعمين تلبية المتطلبات أدناه.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brigham and Women's Hospital
Massachusetts General Hospital
Brigham and Women's Faulkner Hospital
Cooley Dickinson Hospital
Martha's Vineyard Hospital
Mass Eye and Ear
McLean Hospital
Nantucket Cottage Hospital
Newton-Wellesley Hospital
Salem Hospital
Spaulding Rehabilitation Network
Wentworth-Douglass Hospital

أنواع زوار منشآت Mass General Brigham
•

•

•

زوار المرضى هم أولئك الذين يأتون إلى مواقع  Mass General Brighamلزيارة المرضى أو دعمهم .قد يشمل
صا داعمين .يشمل األشخاص الداعمون الشركاء في الوالدة ،والوالدين  /مقدمي الرعاية
زوار المرضى أيضًا أشخا ً
للمرضى األطفال ومحامي المرضى واألشخاص الداعمين المعيّنين للمرضى ذوي اإلعاقة.
الزوار األساسيون هم أولئك الذين ليسوا من موظفي  Mass General Brighamولكنهم يأتون إلى منشآتنا
لتقديم الوظائف األساسية .على سبيل المثال ،يشمل ذلك موظفي خدمات الطوارئ ( )EMSوإنفاذ القانون والبائعين
والمقاولين (بما في ذلك ممرضات الخدمة الخاصة( والمتطوعين.
الزوار االختياريون هم زوار آخرون غير موظفين وغير مرضى .يشمل ذلك األشخاص الزائرين ألغراض تعليمية
أو بحثية أو إدارية أو غيرها من األغراض  ،والذين يستضيفهم موظفونا.

لزوار المرضى الراقدين في المستشفى
تسمح مستشفيات  Mass General Brighamباثنين من الزوار في وقت واحد لكل مريض .يتم اعتبار األشخاص
الداعمين باإلضافة إلى الزوار المرضى.
في بعض الظروف ،قد تحتاج المنشآت إلى تقييد الزيارات أكثر مما سبق.

لزوار مرضى العيادات الخارجية
يُسمح بزائر واحد أو شخص داعم في مناطق العيادات الخارجية (مناطق المرضى الذين لم يتم ترقيدهم إلى المستشفى ،على
سبيل المثال ،في غرفة الطوارئ ،أو غرف الجراحة أو العمليات ،أو العيادات).

يرجى مالحظة أنه في بعض المواقف ،قد نحتاج إلى تقييد عدد الزوار لضمان سالمة المريض والموظفين.
يجب على جميع الزوار واألشخاص الداعمين تلبية المتطلبات أدناه.

للزوار األساسيين أو االختياريين
يجب أن يكون الزوار األساسيون واالختياريون حاصلون على لقاحات كوفيد (COVID-19) 19-واإلنفلونزا لدخول منشآت
 .Mass General Brighamتتضمن مواكبة لقاحات كوفيد (COVID-19) 19-تلقي جميع الجرعات الموصى بها في
السلسلة األولية وجرعة معززة واحدة عندما تكون مؤهالً .الحصول على جرعة معززة ثانية ليس ضروريًا ليتم اعتبار اللقاح
محدثا ً في هذا الوقت .لدى مراكز السيطرة على األمراض و الوقاية منها ) (CDCالمزيد من المعلومات هنا.

متطلبات جميع الزوار واألشخاص الداعمين
•

يتم فحص جميع الزوار واألشخاص الداعمين ألعراض اإلصابة المحتملة بفيروس  .COVID-19وتشمل هذه
الحمى ،والسعال ،وضيق التنفس ،والتهاب الحلق ،والقشعريرة ،وآالم في العضالت ،أو بداية جديدة لفقدان حاسة
التذوق أو الشم .ال يسمح بالدخول لألفراد الذين يعانون من أي أعراض .نشجع الزوار واألشخاص الداعمين بشدة
على استخدام أداة فحص ما قبل الدخول لمستشفى  Mass General Brighamفي يوم الزيارة .أو يمكنهم
إكمال الفحص شخصيًا.

•

مؤخرا بـ  COVID-19زيارة المستشفى حتى مرور  10أيام من بداية ظهور
ال يمكن للزوار الذين أصيبوا
ً
األعراض أو نتيجة اختبارهم اإليجابي .ال يمكن للزوار الموجودين في الحجر الصحي بسبب تعرضهم لـ COVID-
 19زيارة المستشفى حتى مرور  10أيام من تعرضهم .قد يكون هذا مختلفًا عن إرشادات العزل  /الحجر الصحي
للمجتمع.

•

يجب على جميع الزوار واألشخاص الداعمين ارتداء كمامة صادرة من المنشأة في جميع األوقات أثناء تواجدهم في
منشآتنا .يجب على الزائرين والمرضى الذين يختارون ارتداء كمامة غير صادرة عن منشأة أو غيرها من معدات
الحماية الشخصية  ،ارتداء كمامة صادر عن المنشأة أعاله  ،بحيث يغطي المنتج الذي لم تصدره المنشأة .تحتفظ
المنشآت بالحق في مطالبة الزوار أو المرضى بإزالة أي شكل من أشكال معدات الحماية الشخصية التي تقرر أنها

تشكل خطراً على األفراد داخل المنشأة .يجب على جميع الزوار واألشخاص الداعمين إجراء نظافة لليدين عند
دخول المنشأة.
•

يجب على الزوار االنتظار بالخارج حتى يحين موعد زيارتهم.

•

ال يستطيع الزوار تناول الطعام في غرف المرضى.

•

لن يسمح للزوار بالدخول إذا كانت الزيارة تشكل خطراً كبيراً على السيطرة على العدوى للمرضى أو الزائر أو
الموظفين.

•

قد يطلب من الزوار غير القادرين على االمتثال مغادرة المنشأة.

تم التحديث في  11آيار  /مايو 2022

