
سالمتك عىل  الحفاظ 
Kennedy Krieger Institute في

االختبار والفحص

يتم فحص جميع المرضى والزائرين والموظفين الكتشاف أعراض المرض والتعرض لفيروس كورونا، 

وذلك عند مداخل مواقعنا. يتم اختبار جميع المرضى بالمستشفى الكتشاف أي إصابة بمرض 

كوفيد19- قبل دخولهم إىل المستشفى، ونواصل فحص مرضانا وطالبنا وزائرينا وموظفينا باستمرار 

الكتشاف األعراض المرتبطة بمرض كوفيد19-، والتصرف وفًقا لذلك. لن يُسمح ألي شخص مصاب 

باألعراض بدخول المبنى.

الكمامات

يجب عىل الجميع - بما في ذلك كل المرضى والزائرين - وضع قناع وجه جراحي أو خاص باإلجراءات 

 .Kennedy Krieger الطبية أو مصنوع من القماش في كل األوقات أثناء تواجدهم داخل أحد مباني

االستثناءات: األطفال األقل من عامين، وأي شخص غير قادر عىل خلع الكمامة بدون مساعدة، وأي 

شخص غير قادر عىل تحمل ارتداء كمامة. إذا لم تكن معك كمامة، فسنقدم لك واحدة. سيرتدي 

أطباؤك الكمامات في كل األوقات. يحمي نهجنا المتعلق بارتداء الكمامات مرضانا وعائالتهم، وكذلك 

موظفينا.

التباعد االجتماعي
للحفاظ عىل سالمة جميع مرضانا وموظفينا، قمنا بإعادة تصميم مناطق المرضى وتبسيط عملية 

التسجيل لضمان التباعد االجتماعي، مّما يحميك أنت والمرضى اآلخرين وموظفينا. بالنسبة لعياداتنا 

الخارجية في كل المواقع، يُسمح لكل مريض بشخصين بالغين كمرافقين له يزيد عمرهما عىل 

18 عاًما، أو شخص بالغ مرافق واحد وشقيق دون 18 عاًما. تسمح لوائح المرضى المقيمين في 
المستشفى بشخصين بالغين يقدمان الرعاية لكل مريض. حالًيا، ال يُسمح لألشقاء بمرافقة مرضانا 

المقيمين في المستشفى. 

التنظيف ونظافة األيدي

قمنا بتحسين إجراءات التنظيف والتطهير لدينا في جميع المواقع، والعيادات، ومناطق المرضى 

لدينا، وفًقا لتوجيهات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )CDC(. نغسل أيدينا كثيرًا، كما لدينا 

كمية كبيرة من الصابون ومطهر األيدي الكحولي. يقوم أطباؤنا بتطهير أيديهم وغسلها قبل وبعد كل 

تعامل مع المرضى، ونحث المرضى والزائرين عىل تنظيف أيديهم بشكل متكرر.

صحتك وسالمتك هي أهم أولوياتنا. مع بدء المجتمعات التي نعمل بها في إجراءات إعادة الفتح، نريد منك أن 

تعرف كيف نعمل بِجد للحفاظ عىل سالمة مواقعنا وتقليل خطر تعرُّض المرضى والطالب والعائالت والزائرين 

والموظفين لفيروس كورونا المستجد. نريد منك أن تشعر بالثقة في ما يتعلق بسالمتك عند زيارة أحد مواقعنا.


