
 

  معاینه کردن بیمار 
 

NYGH  از خانواده( ها، شرکای مراقبت ضروریECP  افراد پشتیبان و بازدیدکنندگان بیمارستان و اماکن جمعی ما، استقبال/)ها
 شان، در امان و آسایش باشند. خواهیم همه در طول معاینهما می  کند.می

 
نیز رهنمودهای خود برای   NYGHتوسط اُنتاریو،  19-های کوویدگیری کرونا و آسان کردن سیاست با بهبودی شرایط همه 

  ها را اصالح کرده است. ECPبازدیدکنندگان و 
 

های بلندمدت  آسایشگاههای ایالتی برای سازگار با دستورالعمل  ایسیاست جداگانه ساالن لطفاً توجه داشته باشید: مرکز بهداشت کهن 
  دارد.

 
های مراقبت بهداشتی و  نیز ممکن است برای محافظت از بیماران خود، تیم NYGHدر آینده،  19- با تغییر شرایط همه گیری کووید

 عامه مردم، تغییرات بیشتری را اعمال کند.  
 
 

 رهنمودها در یک نگاه 
 

  ورودهای عمومی 

شب و از طریق بخش اورژانس   9صبح تا  6های سالن غربی و جنوبی و از ساعت ورودیتواند از طریق اکنون همه می  •
 پس از ساعات کاری به محل عمومی وارد و از آن خارج شوند. 

 دسترسی بیشتر بازدیدکننده 

ه گذاری  در کنار تخت خود داشته باشند تا فاصل  دو بازدیدکننده ساعته حداکثر   24توانند بر اساس تمایل خود بیماران می •
 فیزیکی نیز رعایت شود. 

کودکان باید همراه بزرگسال غیربیمار  اند.سال از این محدودیت مستثنی شده  14ها، فرزندان زیر برای حمایت از خانواده  •
 را استفاده کنند.     NYGHهمراهی شوند و ماسک عرضه شده توسط 

با تیم مراقبت بیمار خود   د، ممکن است تحت نظر باشد. بازدید از بیماران پذیرش شده در بخشی که شیوع اعالم شده دار •
 صحبت کنید.

 توانند حداکثر دو بازدیدکننده در زمان وقت معاینه خود همراه داشته باشند. بیماران سرپایی می •

 برای اطمینان از ایمنی و آسایش همه، تیم مراقبت بیمار ممکن است استثنائاتی را برای مورد باال قائل شود.  •

 نام در بخش پس از رسیدن، دیگر مورد نیاز نیست. ز قبل و ثبت رزرو ا •

برای تعیین وقت بازدید مجازی،   در دسترس است.  Facetimeیا  MSهای  بازدیدهای مجازی همچنان از طریق تیم •
 ً   ار تماس بگیرید.با بخش پرستاری بیم مستقیما

 19واکسیناسیون کووید 

را   19-شود برای محافظت از عفونت و ابتال به بیماری شدید واکسن کوویدها شدیداً توصیه می ECPبه بازدیدکنندگان و  •
  بزنند.

یک  کلین  اید، لطفاً در اسرع وقت ممکن این کار را انجام دهید.اگر واکسن یا دز تقویتی خود را هنوز دریافت نکرده •
 .واکسیناسیون نزدیک خودتان را مشاهده کنید

برای فضاهای عمومی و سیستم بهداشتی، سند واکسیناسیون   اُنتاریو 19همراستا با مقررات جاری واکسیناسیون کووید  •
 مورد نیازنخواهد بود.  NYGHهای دیگر برای ورود به محل  19کامل کووید 

 

 در روز بازدید خود 
 

 قبل از رسیدن به بیمارستان: 

  .غربالگری و بررسی کنیدخود را 19-در روزی که قصد دارید به بیمارستان بیایید، عالئم کووید •

https://www.nygh.on.ca/patients-and-visitors/contact-us/nursing-stations
https://www.nygh.on.ca/patients-and-visitors/contact-us/nursing-stations
https://www.nygh.on.ca/patients-and-visitors/contact-us/nursing-stations
https://nygh.on.ca/covid19vaccination


 

 

منتظر دریافت  شما مثبت شده،  COVID-19آزمایش خفیف است، یا   عالئم شمااگر حالتان خوب نیست، حتی اگر   •
اید، به  اید یا در قرنطینه بوده مثبت داشته  19-هستید، ارتباط نزدیکی با شخص کووید  COVID-19های آزمایش جواب 

 بیمارستان نیایید. 

 
  ورود به بیمارستان: 

شب یا از طریق بخش اورژانس پس از ساعات کاری   9صبح تا   6های سالن غربی و جنوبی از ساعت از طریق ورودی  •
 وارد شوید. 

 ر کسی باید مراحل زیر را رعایت کند: ، هNYGHهای موقع ورود به محل  •
 

o  اگر حالتان خوب نیست، عالئم دارید، آزمایش   اید.را انجام داده   19-تأیید کنید غربالگری عالئم کووید : 1مرحله
COVID-19  ،های آزمایش منتظر دریافت جواب شما مثبت شدهCOVID-19   هستید، ارتباط نزدیکی با
   اید، به بیمارستان نیایید. در قرنطینه بوده اید یا  مثبت داشته 19-شخص کووید 

 
o  دستان خود را با ضدعفونی کننده دست موجود از دستگاه پخش کننده ارائه شده تمیز کنید.  : 2مرحله 

 
o  استفاده از   از دستگاه پخش کننده ماسک بگیرید و همیشه دهان، بینی و چانه خود را بپوشانید.  : 3مرحله

  های صورت شخصی در محل مجاز نیست. ماسک/پوشش 
 

 

 ماسک الزامی است 

ماسک خطر انتشار   استفاده کنند.  NYGHهای عرضه شده توسط های ما، باید همیشه از ماسک همه افراد داخل محل  •
  کند.گیری را محدود میو همه   19-کووید

 
 

 در طول بازدید خودتان: 

  نویسی، وارد بخش مدنظرتان شوید. قبلی و نامتوانید بدون احتیاج به رزرو می •

 ممکن است تیم مراقبت بیمار شما را به پوشیدن تجهیزات محافظتی فردی مناسب فرابخواند.  •

های های بیماران یا اتاق های عمومی اختصاصی )مثل کافه تریا( مجاز است، نه در اتاق خوردن یا نوشیدن تنها در محل  •
های عمومی  های عمومی دریافت کنید اما مصرف غذا تنها در محل های غذا را در ورودی یلتوانید تحوشما می  انتظار.

 اختصاصی مجاز است.     

 شود وقتی معاینه شما تمام می 

توانید پس از  شما می از خروجی غربی موجود در طبقه اول یا سالن جنوبی طبقه همکف از محل عمومی خارج شوید.  •
  موجود در طبقه اول خارج شوید.ساعات کاری از بخش اورژانس 

 


