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 معلومات بشأن الزیارة 

(Information about Visiting – Arabic) 
 
 

 نحن نشجع األشخاص وندعمھم للبقاء على اتصاٍل باألشخاص األقرب إلیھم في حیاتھم، خالل وجودھم في المستشفى.
 

یسعدنا اآلن أن نكون    -ال سیما فیما یخص تیسیر متطلبات التباعد االجتماعي-تمشیًا مع ھذا المبدأ وتیسیًرا لتدابیر الحمایة من فیروس كوفید  
 قادرین على إعادة تفعیل برنامج الزیارة المتمحورة حول األشخاص عبر أجنحة المرضى الداخلیین لدینا.

 

 المتمحورة حول األشخاص؟ما المقصود بالزیارة 
المبادئ  المقدم لألسرة مع  الدعم  یتوافق  المرضى واألسر والعاملین بحیث  أننا سنعمل معًا مع  األشخاص  المتمحورة حول  بالزیارة  یُقصد 

 األساسیة التالیة: 
 

 
 

 َمن المسموح لھم بالزیارة؟ 
. وسیخبرك العاملون في  اإللكتروني NHSGGCموقع على  NHSGGCتتوفر أحدث المعلومات بشأن الترتیبات الحالیة للزیارات في 

 رتیبات المعمول بھا للزیارات في الجناح الخاص بھم.كل جناح بالت

قد یُسمح بإجراء زیارة أساسیة مؤقتًا في األجنحة التي تخضع لمكافحة تفشي العدوى، من أجل المساعدة في حمایة المرضى وأفراد األسرة 
 والعاملین ریثما یستقر الوضع.

 .اإللكتروني  NHSGGCموقع على  یتوفر مزیٍد من المعلومات حول ترتیبات الزیارات األساسیة
 
 
 
 
 

 الترحیب
نرحب بمشاركة األشخاص الذین یھتمون 

 ألمر المرضى، ونحثھم علیھا.

 المرضىتوجیھ 
نحن نسترشد بالمرضى: متى تتم زیارة 
األشخاص الذین یھتمون ألمرھم، وكیف 

یودون المشاركة في رعایتھم، وما األوقات 
 التي یریدون خالھا أخذ قسط من الراحة.

 الشراكة 
نحن نعمل في إطار الشراكة مع 

 األشخاص الذین یھتمون ألمر المرضى.

 المرونة 
 محددة للزیارة.لیست لدینا أوقات 

 االحترام
نحترم االحتیاجات الفردیة لألشخاص ونتصرف على أساس 

فردي لضمان سالمة جمیع المرضى وخصوصیتھم وكرامتھم؛ 
ما یعني أنھ قد تكون ھناك أوقات نحتاج فیھا إلى مطالبة 

 األشخاص بمغادرة المنطقة السریریة مؤقتًا.

 

https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
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 كیف یمكنني الترتیب إلجراء زیارة؟
 یُرجى التحدث إلى الشخص الذي تخطط لزیارتھ والجناح الذي یقیم فیھ بشأن الوقت المناسب إلجراء الزیارة. 

، ویمكنك بدالً من ذلك االتصال بالمقسم الھاتفي اإللكتروني NHSGGCموقع  تتوفر قائمة باألرقام الھاتفیة لجمیع األجنحة واألقسام على 
 للمستشفى.

ع المرضى على تناول إن تناول الطعام مناسبة اجتماعیة، لذا نرحب بزیارة األسرة واألصدقاء وموفري الرعایة في أوقات الوجبات لتشجی
 الطعام.

 

 ھل یُمكن آلخرین مرافقتي في الزیارة؟ 
في معظم األحوال، نطالب بعدم وجود أكثر من زائرین اثنین في الوقت نفسھ بجانب السریر (إذ یمكن لھذین الزائرین التناوب)؛ وھذا  

 للمساعدة في توفیر بیئة مریحة قدر اإلمكان والحد من مخاطر اإلصابة بالعدوى. 

وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعلم أن ھناك أوقاتًا قد یحتاج فیھا أكثر من شخصین إلى إجراء الزیارة معًا؛ لذا سیكون من دواعي سرور 
 الممرضة المسؤولة مناقشة ھذا األمر معك. 

 نرحب باألطفال، مع العلم أنھم بحاجة إلى اإلشراف طوال الوقت.
 

 ؟لمعرفة حالة أحد األقارب أو األصدقاءھل یمكنني االتصال بالجناح 
ه نعم، إذا كان ذلك ممكنًا؛ فإن تعیین أحد أفراد األسرة لیكون جھة االتصال الرئیسیة بالمستشفى یعد عامالً مساعًدا جًدا، لیتحمل بدور

 مسؤولیة مشاركة المعلومات مع األسرة واألصدقاء اآلخرین بحسب االقتضاء.

 د على المعلومات التي یمكننا تقدیمھا عبر الھاتف، وھویة األشخاص الذین یمكننا تقدیم ھذه المعلومات إلیھم.یُرجى مالحظة أنھ ثمة قیو
 

 إن أحد أفراد أسرتي أو صدیقي معرض لخطر العدوى على نحٍو خاص؛ فما ترتیبات الزیارة المطبقة بالنسبة لھ؟
العدوى تحدیًدا مناقشة ترتیبات إجراء الزیارة كجزٍء من تقییمات من المقرر أن یواصل المرضى المعرضون بشدة لخطر اإلصابة ب

 المخاطر الفردیة، وسیسعد العاملون في الجناح بمناقشة ھذا األمر معك.
 

 ماذا أفعل إذا لم یُسمح لي أو ألحد أفراد األسرة أو األصدقاء اآلخرین بالزیارة؟
ل التكنولوجیا، مثل وسائل التواصل االجتماعي والمكالمات الھاتفیة، للبقاء على  إذا لم یُسمح لك بالزیارة الشخصیة، فیُرجى استخدام سب

خدمة الزیارة االفتراضیة  تواصل. وإذا كان الشخص الذي ترید التحدث معھ ال یمكنھ استخدام جھازه ألي سبب، فیُرجى استخدام 
إلجراء "زیارات افتراضیة" (مكالمة فیدیو) حتى یرى المرضى  iPadتتوفر في جمیع األجنحة أجھزة  .المتمحورة حول األشخاص

 أحباءھم ویتحدثوا معھم افتراضیًا.
 

 ما إجراءات السالمة التي ینبغي لي اتباعھا عند الزیارة؟ 
قبل كل زیارة، وأن تحرص على عدم الزیارة   نتیجة سلبیة في اختبار التدفق الجانبينود منك بأقصى ما یمكن أن تحضر  .1

 ما لم تكن النتیجة سلبیة. 

أو   )Scottish Government’s websiteالموقع اإللكتروني للحكومة األسكتلندیة (یمكن طلب اختبارات التدفق الجانبي من 
 .119عن طریق االتصال بالرقم 

https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/our-hospitals/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.nhsggc.scot/hospitals-services/visiting-hospital/person-centred-virtual-visiting/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-getting-tested/pages/no-covid-symptoms/
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من ذلك، فإننا نوصیك بشدة  ُمعفىإن األشخاص الموجودین بالمستشفى معرضون بشكٍل خاص لمخاطر العدوى. لذلك، ما لم تكن   .2
 طوال زیارتك. قناع الوجھ (الكمامة)بارتداء 

 عند الوصول والمغادرة وعند مالمسة األسطح أثناء زیارتك.معقّم الیدین یُرجى استخدام  .3

 .تجنب الزیارة إذا كنت تشعر بالتوعكیُرجى  .4

 (ولیس المخصصة للمرضى أو العاملین) حیثما یمكنك ذلك. المراحیض المتاحة للعامة یُرجى استخدام  .5
 

 أین یمكنني الحصول على مزید من المعلومات؟ 
 . اإللكتروني NHSGGCموقع یتوفر مزید من المعلومات بشأن الترتیبات الجدیدة للزیارات على  

 
إذا كنت ترید الحصول على ھذه المعلومات بصیغة یسھل علیك استخدامھا، مثل الطباعة بحروف كبیرة أو استخدام طریقة برایل أو 

 person.centred@ggc.scot.nhs.ukالترجمة إلى لغة محلیة، فیُرجى التواصل من خالل البرید اإللكتروني 
 
 
 
 

 ھذا ونتوجھ إلیك بجزیل الشكر على تعاونك ودعمك.

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-public-use-of-face-coverings/
https://www.nhsggc.scot/your-health/covid-19/patients-hospital-appointments-and-visiting/essential-visiting-faqs/
mailto:person.centred@ggc.scot.nhs.uk
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