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 التعلیمات الحالیھ لزیاره المرضى الراقدین في المستشفى
 

12.06.2020 

.بزیاره المریض خالل الیوم الواحد , كحد اقصى,یسمح لشخصین فقط  

احده فقط. في الغرف التي فرده, باالمكان زیارتھ لمده ساعھ والمریض الراقد بغرفھ بم
 یرقد فیھا عده مرضى یسمح بنصف ساعھ فقط لكل مریض.

 یسمح باھداء الزھور و الھدایا للمرضى.

 قبل الزیاره
 

من الزائر االتصال بالقسم الذي یرقد فیھ المریض الخذ موعد للزیارهیرجى   

 سوف یسؤل الزائر اسئلھ عن حالتھ الصحیھ, و یزود بمعلومات عن اجراءات التعقیم 

 خالل الزیاره
 

للمستشفى, و قبل الدخول لغرفھ المریض و  الدخول تعقیم یدیھ قبلیجب على الزائر 
.بعدھا  

یجب على الزائر المحافظھ على مسافھ متر واحد على االقل بینھ و بین االشخاص 
.االخرین مثل المرضى و العاملین في المشفى  

ذي یرید زیارتھ, و عدم التجول في لمریض اللغرفھ ا یجب على الزائر التوجھ مباشره
مح بالجلوس باالماكن المشتركھ قبل او بعد الزیاره. ارجاء المشفى , وال یس  

ات تجدھا ایضا على موقع صحھ فورده ھذه المعلوم  

https://helse-forde.no/ 
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