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 اطالعات در مورد مالقات کردن 

(Information about Visiting – Farsi Version) 
 
 

 برند در تماس باشند.شان کھ در بیمارستان بھ سر میکنیم کھ با مھمترین فرد زندگی ما افراد را تشویق و حمایت می
 

اکنون خوشحالیم   –بھ ویژه کاھش الزامات حفظ فاصلھ فیزیکی  –محافظت در برابر کویید  در ھمین راستا و با کاھش پیدا کردن اقدامات  
 ھای بستری خود را از سر بگیریم. توانیم مالقات فرد محور در بخشکھ می

 

 مالقات فرد محور چیست؟
ت خانواده در راستای اصول پایھ زیر  ھا و کارکنان ھمکاری خواھیم کرد بدین جھت حمایمالقات فرد محور یعنی ما با بیماران، خانواده 

 باشد:می
 

 
 

 توانند بھ مالقات بیایند؟ چھ افرادی می
کارکنان بخش نیز  موجود است. NHSGGCوبسایت در  NHSGGCاطالعات بھ روز در مورد تمھیدات مالقات کردن در 

 توانند در مورد تھمیدات خاص مالقات در آن بخش بھ شما اطالعاتی دھند. می

شیوع عفونت در حال کنترل است، تا زمان برطرف شدن این وضعیت بھ منظور محافظت از بیماران، اعضای خانواده  ھایی کھ در بخش
 و کارکنان ممکن است بھ طور موقت مالقات ضروری مطرح شود.

 موجود است. NHSGGCوبسایت اطالعات بیشتر در مورد تمھیدات مالقات ضروری در 

 استقبال کردن
ما مشارکت افرادی کھ برای بیمار مھم 

 کنیم.ھستند را تشویق و از آن استقبال می

 بیمار محور
شویم: چھ زمانی ما توسط بیماران ھدایت می

افرادی کھ مھم ھستند بھ مالقات بیایند، دوست 
مراقبتشان مشارکت داشتھ دارند آنھا چگونھ در 

  خواھند استراحت کنند.باشند و چھ زمانی می

 ھمکاری
ما با افرادی کھ برای بیماران مھم ھستند 

  کنیم.ھمکاری می

 پذیریانعطاف
 ما زمان مالقات معینی نداریم

 احترام
گذاریم و برای تضمین حفظ ما بھ نیازھای شخصی افراد احترام می

خصوصی و شان تمام بیماران بر مبنای فردی عمل امنیت، حریم 
این بدین معناست کھ ممکن است در برخی از مواقع از افراد  کنیم.می

  بخواھیم موقتا محیط را ترک کنند.
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 چگونھ می توانم یک مالقات را ترتیب دھم؟
 مالقاتش ھستید در مورد زمانی کھ برای مالقات کردن برای شما مناسب است صحبت کنید.لطفا با شخص و بخشی کھ مایل بھ 

توانید با تلفنخانھ بیمارستان پیدا کنید یا می NHSGGCوبسایت ھا را در ھا و قسمتھای تمام بخشتوانید فھرست شماره تلفنشما می
 تماس بگیرید. 

شوند کھ جھت دادن دلگرمی زمان صرف غذا برای  خانواده، دوستان و مراقبین تشویق می –غذا خوردن یک فرصت اجتماعی است 
 مالقات تشریف بیاورند. 

 

 توانند برای مالقات ھمراه من باشند؟ آیا افراد دیگری می
توانند  کنندگان میکنیم کھ بیش از دو مالقات کننده ھمزمان کنار تخت حضور نداشتھ باشند (این مالقاتدر اکثر مواقع ما درخواست می

 محیط آرامبخشی فراھم شود و خطر عفونت کاھش پیدا کند. کند کھ تا جاییکھ ممکن است این امر کمک می تغییر کنند).

پرستار مسئول از گفتگو کردن با شما در این   نفر بھ مالقات بیایند. 2دانیم در برخی مواقع شاید الزم باشد بیش از با این حال، ما می 
 رابطھ خوشحال خواھد شد. 

 نظارت دارند.   شود؛ آنھا در تمام مواقع نیاز بھاز حضور کودکان استقبال می 
 

 ؟ توانم برای اینکھ حال خویشاوند یا دوستم را جویا شوم بھ بخش تلفن بزنمآیا من می
در صورت امکان، اگر یکی از اعضای خانواده بھ عنوان رابط اصلی بیمارستان تعیین شود و مسئولیت تبادل اطالعات با سایر  بلھ.

 کننده خواھد بود.کمک اعضای خانواده و دوستان را بھ عھده بگیرد بسیار

توانیم این اطالعات را بدھیم  توانیم چھ اطالعاتی را پشت تلفن ارائھ دھیم و بھ چھ کسی میلطفا توجھ داشتھ باشید کھ اینکھ می
 ھایی وجود دارد.محدودیت

 

 پذیر است، چھ تمھیداتی برای آنھا وجود دارد؟ اعضای خانواده یا دوست من نسبت بھ خطر عفونت آسیب
بیمارانی کھ در معرض خطر عفونت قرار دارند، ھمچنان از تمھیدات مالقاتی برخوردار خواھد بود کھ بھ عنوان بخشی از  

 کارکنان بخش از گفتگو با شما در این رابطھ خوشحال خواھند شد.  ھای ریسک فردی بحث شدند.ارزیابی
 

 مالقات کنیم چھ؟ اگر من یا دیگر اعضای خانواده و دوستان نتوانیم 
ھای اجتماعی و تلفن ھمراه برای برقراری تماس ھایی مثل رسانھتوانید بھ صورت حضوری مالقات کنید، لطفا از فناوریاگر نمی

 خدمات مالقات مجازی فرد محور ماخواھید با او حرف بزنید بھ دستگاه خود دسترسی ندارد، لطفا از  اگر فردی کھ می  استفاده کنید.

دھند کھ بھ  ھستند کھ بھ بیماران این امکان را می  iPadھا برای «مالقات مجازی» (تماس تصویری) دارای کلیھ بخش استفاده کنید.
 صورت مجازی افرادی کھ برایشان مھم ھستند را ببینند و با آنھا صحبت کنند. 

 

 ھنگام مالقات چھ اقدامات ایمنی الزم است انجام دھم؟
داشتھ   ان جانبی منفی آزمایش جریکنیم کھ قبل از ھر مالقات یک ترین شیوه ممکن از شما درخواست میما با سختگیرانھ .1

 باشید و تنھا در صورتی کھ جواب این آزمایش منفی است برای مالقات حضور پیدا کنید.

 سفارش دھید. 119یا تماس با   سایت دولت اسکاتلندبوتوانید از طریق آزمایشات جریان جانبی را می
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، ما اکیدا بھ شما  معاف نیستیدبنابراین، اگر  افرادی کھ در بیمارستان ھستند بھ طور ویژه در معرض خطر عفونت قرار دارند. .2
 بپوشید. ماسک صورت کنیم کھ در تمام طول مدت مالقات یک توصیھ می

 استفاده کنید. ژل دست کنید از میلطفا بھ محض ورود، خروج و زمانی کھ در طول مالقات خود سطوح را لمس  .3

 اگر احساس کسالت دارید برای مالقات تشریف نیاورید. لطفا  .4

 استفاده کنید (نھ از توالت بیماران یا کارکنان) ھای عمومیتوالتتوانید از لطفا در جایی کھ می  .5
 

 کجا می توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟ 
 .موجود است NHSGGCوبسایت اطالعات بیشتر در مورد تمھیدات فعلی مالقات در 

 
اگر بھ این اطالعات در یک قالب مناسب مثل چاپ بزرگ یا بریل یا بھ یک زبان جامعھ محلی نیاز دارید، لطفا بھ 

person.centred@ggc.scot.nhs.uk  .ایمیل بزنید 
 
 
 
 

 از ھمکاری و حمایت شما بسیار سپاسگزاریم. 
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