موقع ويب خارجي
السماح مرة أخرى بزيارة المرضى المحجوزين في المستشفى
اعتبارا من  9يونيو/حزيران 2020
وذلك
ً
تسري هذه القواعد على زوار المرضى المحجوزين في مستشفى كولونيا الجامعي:
 .1مواعيد الزيارة :يجوز زيارة المرضى يوميًا ما بين الساعة  15:00و 19:00مسا ًء .يمكن لشخص واحد فقط زيارة المريض
لمدة أقصاها  60دقيقة مرة واحدة في اليوم .ال يُسمح بتواجد إال زائر واحد في غرفة المريض .لحماية المرضى ،يجب أن تظل
الزيارات أقل ما يمكن.
 .2التسجيل :التسجيل لزيارة المرضى متاح عن طريق أداة الويب الخاصة بالزوار من مستشفى جامعة كولونيا .يجب تسجيل كل
زائر حتى يمكن للسلطات تتبع سالسل العدوى إذا لزم األمر.
يرجى اتباع الخطوات التالية:
من هاتفك المحمول اتصل بالرقم  0221 478-55777وستتلقى مجا ًنا رسالة قصيرة تتضمن راب ً
صا لك يُدخلك إلى
طا مخص ً
استبيان يجب عليك ملؤه .يتضمن االستبيان أسئلة حول بيانات التواصل مع الزائر باإلضافة إلى األعراض وعوامل الخطورة
المحيطة بعدوى سارس كوف .2 -يصدر من البيانات التي تم جمعها رمز االستجابة السريعة " "QR-Codeلتسجيل الزائر .كي
تتم الخطوات بسالسة ،يجب تشغيل خاصية إظهار رقمك على الهاتف الذكي.
 .3القيود المفروضة على الدخول :يقتصر دخول الزوار إلى المباني المختلفة في مستشفى كولونيا الجامعي على المداخل الرئيسية
لكل مبنى منها .هنا ،يجب على جميع الزوار التسجيل في نقاط التسجيل التي تم تجهيزها هناك وإظهار رمز االستجابة السريعة.
إذا كنت ال تملك هاتفًا ذكيًا أو واجهتك مشاكل تقنية أخرى ،يمكنك أيضًا تسجيل دخولك مباشرة لدى نقطة التسجيل المعنية دون
وجود رمز االستجابة السريعة .ومع ذلك ،فمن المستحسن تسجيل الدخول عبر الهاتف الذكي لتجنب فترات انتظار أطول.
 .4النظافة الصحية :في جميع مناطق الرعاية الطبية ،يجب على الزوار ارتداء كمامة .يرجى االنتباه بان الكمامة المسموح بها هي
حصريا الكمامة الطبية .يمنع منعا تاما استخدام الشال او الكمامة المصنوعة من القماش .وبحال عدم الحيازة على الكمامة الطبية
يمكن الحصول عليها من قبلنا .يجب تطهير اليدين قبل الزيارة وبعدها .يجب اإلبقاء على مسافة ال تقل عن متر ونصف بينك
وبين الغير .يجب تجنب االتصال الجسدي بين الزوار والمرضى.
 .5أعراض المرض :في حالة وجود أعراض لعدوى محتملة لسارس كوف ،2-والتي ال يمكن تفسيرها خالف ذلك ،ال يجوز زيارة
المريض في هذه الحالة.
 .6االستثناءات :نرجو تفهم أنه ال يجوز تغيير أوقات الزيارة إال في الحاالت االستثنائية المبررة .أوقات الزيارة الممتدة (من الساعة
 8:00حتى الساعة  )20:00تسري في مستشفيات األطفال والطب ال ُملطف واوقات الزيارة بالنسبة لطب التوليد فهي من
( 09.30حتى الساعة  11.30ومن الساعة  14.00حتى الساعة  . )19.00غير أن التسجيل يظل إلزاميًا.

