يُرجى مراعاة النشرتين المختلفتين بشأن تعليمات الزيارة في
عيادة التأهيل العصبي وعيادة األمراض العصبية وطب العناية المركزة للجراحة العصبية
وعيادة طب أعصاب األطفال (الصفحة التالية).

تعليمات الزيارة

عيادة التأهيل العصبي
وعيادة األمراض العصبية
وطب العناية المركزة للجراحة العصبية

يمكن إجراء زيارات للمرضى أثناء إقامتهم في المستشفى في ظل الشروط التالية:
المناعة من خالل التطعيم الكامل ضد فيروس كوفيد 19-أو حالة الشفاء (إثبات).
>
يتم قبول زيارة األطفال والشباب ،الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما ،في حاالت استثنائية فقط ووفقًا لكل حالة على حدة.
>
يتم تقييم الحالة االستثنائية من قبل األطباء المعالجين.
ستحصل على تصريح زائر عند المدخل ،وتقوم بإرجاعه هناك أيضا بعد انتهاء زيارتك.
>
يجب حمل هذا التصريح معك أثناء زيارتك وإظهاره عند الطلب.
يُرجى إحضار اختبار ُمستضدات سريع صالح ومحدّث (بتاريخ يوم الزيارة) وتقديمه عند المدخل.
>
زائر واحد/زائرة واحدة كحد أقصى في اليوم/لكل مريض/مريضة  -بمقدار ساعة واحدة كحد أقصى.
>
يمكن لألشخاص المرافقين للزوار المعاقين أن يبقوا معهم حتى غرفة المريض.
>
ظهرا حتى  6مسا ًء.
ظهرا ومن الساعة 1
أوقات الزيارة لعيادة التأهيل :يوميًا من الساعة  10صبا ًحا حتى 12
ً
ً
يلزم الحصول على موعد عن طريق خدمة الزوار.
التواصل متاح من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  9صبا ًحا حتى  12مسا ًء عبر الهاتف (0 21 59) 679-52 24
أو عن طريق البريد اإللكتروني  .besucherservice@stmtk.deأوقات معالجة الطلب
ظهرا .بد ًءا من ظهر الجمعة وفي عطالت نهاية األسبوع
من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  7صبا ًحا حتى 2
ً
وكذلك في أيام العطالت الرسمية ،ال يتواجد موظفون في خدمة الزوار.
أوقات الزيارة الطارئة:
عصرا حتى  5مسا ًء .بدون موعد مسبق،
ظهرا ومن الساعة 3
يوميًا من الساعة  10.30صبا ًحا حتى 12
ً
ً
ولكن مع وجوب التسجيل عند المدخل الرئيسي.
نود أن نحيطكم عل ًما بأنه يلزم قطع الزيارات في حالة ضرورة إجراء فحوصات عاجلة.
يُرجى مراعاة ما يلي:
ال يُسمح بدخول المستشفى تحت أي ظرف من الظروف إذا كنت تعاني من مرض تنفسي حاد (مثل السعال أو سيالن األنف)
>
تحورات الفيروس وفقًا لتعريف RKI
و/أو كان لديك ارتفاع في درجة حرارة الجسم أو تواجدت في منطقة موبوءة بأحد ُم ّ ِّ
الحالي في آخر  14يو ًما.
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
تطهير اليدين عند الدخول والخروج من المستشفى وغرفة المريض.
>
الحفاظ على مسافة  1,5متر بينك وبين الغرباء.
>
ارتداء قناع  FFP2إجباري في أي وقت وفي أي مكان داخل المبنى
>
االلتزام بتعليمات العاملين في العيادة.
>

يُرجى التمرير ألسفل

تعليمات الزيارة
تعليمات زيارة
عيادة طب أعصاب األطفال

تعليمات زيارة عيادة طب أعصاب األطفال
ال يمكن زيارة عيادة طب األعصاب إال بعد التسجيل المسبق عبر البريد اإللكتروني! يُرجى إرسال طلبات الزيارة الخاصة بك،
بغض النظر عما إذا كانت في المنطقة المفتوحة (خارج العيادة) أو في المنطقة الداخلية (جناح في غرفة المريض) ،فقط عبر البريد
اإللكتروني  .MTKPaediatriebesuch@vkkd-kliniken.deالتسجيل فقط من اإلثنين إلى الجمعة من
ظهرا .سوف تتلقى ردًا بشأن الموعد المذكور في خطة عالج المريض .بهذه الطريقة يمكننا معرفة
الساعة  7صبا ًحا حتى 2
ً
األشخاص ،الذين تواجدوا في عيادة األطفال ووقت تواجدهم أو الذين كانوا على اتصال بمرضانا في الخارج.
زيارات الجناح في غرفة المريض:
بشكل عام ،يُسمح بالزيارة يوميًا خالل األسبوع وعطالت نهاية األسبوع لشخص واحد فقط في غرفة المريض
ولمدة ساعة واحدة فقط .فقط في حاالت استثنائية وفقط بعد استشارة الطبيب المعالج ،يمكن اصطحاب أبناء
األشقاء (مع اختبار أجسام مضادة حديث).
يلتقي األطفال ،الذين يقيمون في غرفة مزدوجة ،إما بمفردهم مع الزيارة في الغرفة أو يتم تخصيص مكان للقاءات من قِبل طاقم
التمريض.
ينطبق ما يلي على المواعيد الخارجية (أرض العيادة):
ال يُسمح بإجراء الزيارات إال مرة واحدة يوميًا لمدة ساعة إلى ساعتين في أرض العيادة بواسطة شخص واحد لديه موعد .يُرجى
دخول العيادة عبر المدخل الرئيسي وإبالغ مكتب االستقبال.
إذا كنت قاد ًما من منطقة عالية اإلصابة وفقًا لتعريف  RKIالحالي أو قضيت عطلتك هناك ،فيُرجى االمتناع عن زيارة عيادة طب
أعصاب األطفال في غضون الـ  14يو ًما التالية بعد عودتك.
اعتبارا من  22نوفمبر :2021
تسري القواعد التالية على الجميع
ً
التطعيم الكامل ،بد ًءا من اليوم الخامس عشر بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح معتمد

من االتحاد األوروبي (إثبات)

التعافي من عدوى سارس-كوف ،2-إذا كانت العدوى أو إيجابية تحليل سارس-كوف 2-ليست أحدث من  28يو ًما ،وليست

أقدم من  3شهور (إثبات)
التعافي من عدوى سارس-كوف ،2-بد ًءا من اليوم الخامس عشر بعد تلقي لقاح معتمد من االتحاد األوروبي (إثبات)

يسري ما يلي على جميع الزيارات :من اآلن فصاعدًا ،يرجى إحضار اختبار أجسام مضادة حديث (ال يتجاوز تاريخ

إجرائه  24ساعة) في موعد الزيارة ،وقم بالتسجيل به عند المدخل الرئيسي.
تصريح الزائر :من اآلن فصاعدًا ،سيحصل جميع الزوار على تصريح دخول عند المدخل .ويجب إظهار هذا التصريح

عند الطلب.
ويجب إظهار هذا التصريح عند الطلب.
يمكن لألشخاص غير الملقحين فقط في حاالت استثنائية الحصول على موعد زيارة بعد التشاور المسبق مع الطبيب

المختص المسؤول!

يسري ما يلي على جميع الزيارات سواء خارج الجناح أو داخله:
يلزم ارتداء قناع  !FFP2ويجب أيضًا إحضار مستند إثبات هوية مصور رسمي (مثل البطاقة الشخصية) معك.

