بهروزرسانی سیاست مالقاتکنندگان NYGH
 1مارس 2022
ما اهمیت و نقش اساسی خانواده ها ،عزیزان و مراقبین در ارائه حمایت فیزیکی ،اجتماعی و عاطفی به بیماران را درک میکنیم .بازگشت ایمن و
صحتمند آنها به نورث یورک جنرال ( )North York Generalبرای بیمارستان ما یک اولویت است.
ما خطمشی مالقاتکنندگان خود را بهروز کردهایم تا امکان بازدید بیشتر توسط شرکای مراقبتی اصلی (افراد پشتیبان) و مالقاتکنندگان فراهم شود.
تغییرات از  1مارس  2022اعمال میشوند و عبارتند از:
•

دو شریک مراقبتی اصلی یا مالقاتکننده برای بیماران  18ساله یا بزرگتر اکنون مجاز هستند .مالقاتها باید از قبل رزرو شده و در
ساعات بازدید از  10صبح تا  9شب انجام شود .مالقاتکنندگان مجبور نیستند هر روز یک نفر باشند.

•

شرکا یا مالقاتکنندگان مراقبتی اصلی نامحدود در روز برای بیمارانی در نظر گرفته شده است که به پایان زندگی قریبالوقوع
میرسند (از جمله کسانی که جهت مرگ از کمک پزشکی استفاده میکنند) و مبتال به کووید منفی هستند .دو نفر میتوانند به صورت
همزمان در طول روز به مالقات بیایند .مالقاتکنندگان میتوانند کودکان زیر  12سال باشند.

•

یک شریک مراقبتی اصلی یا مالقاتکننده در حال حاضر برای بیماران رویههای سرپایی مانند قرار مالقاتهای برنامهریزی شده یا
جراحی های روزانه مجاز است ،یعنی تا جایی که فضا اجازه دهد .اولویت به افرادی داده خواهد شد که نیاز به حمایت ضروری دارند،
از جمله افراد دارای ناتوانی حرکتی یا شناختی یا جوانان زیر  18سال.

•

یک شریک مراقبتی اصلی یا مالقاتکننده اکنون میتواند پس از مشاوره با تیم مراقبتی بیمار ،یک شب در کنار بیمار بماند.

جهت تداوم تضمین امنترین محیط ممکن برای همه بیماران ،جمعیتهای آسیبپذیر ،جامعه و اعضای تیم ،سیاستهای واکسیناسیون و ماسک زدن
اجباری فعلی برای شرکای مراقبتی اصلی و مالقاتکنندگان در حال حاضر به قوت خود باقی خواهد ماند.
مالقاتهای مجازی همچنان به عنوان گزینه دیگری برای بیماران ارائه می شود تا با افراد نزدیک و عزیزان خود در تماس باشند.برای رزرو
مالقات ،لطفا مستقیما ً با ایستگاه پرستاری بیمار ارتباط برقرار کنید.
شرکای مراقبتی اصلی یا مالقات کنندگان طبق الزامات دولتی باید از آمدن به بیمارستان در صورت احساس ناخوشی یا در صورت نیاز به ایزوله
شدن خودداری کنند.
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