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اتخذت خدمات ألبرتا  . وحمایة صحة وسالمة المقیمین والمرضى وطاقم العمل والمتطوعین 19-من أجل التقلیل من مدى انتشار كوفید
 .بعضاً من الخطوات للحد من عدد األفراد الذین یدخلون منشآتنا) AHS(الصحیة 

أن تواجد الزّوار وأفراد العائلة جزء ال یتجزأ من سالمة المریض وعملیة شفائھ وصحتھ من ) AHS(تدرك خدمات ألبرتا الصحیة 
تتم حالیاً إعادة تقییم القیود المفروضة على تواجد الزّوار وأفراد العائلة بشكل . وجودة حیاتھالناحیتین الطبیة والنفسیة باإلضافة إلى راحتھ 

 .المقیمین وعائالتھم ومقدمي الرعایة الصحیة/ مع مراعاة احتیاجات المرضى 19-مستمر وفقاً لخطر اإلصابة بكوفید

، مع ذلك، تعود  19-مقدمي الدعم خالل فترة تفشي كوفید/ةتھدف ھذه الوثیقة إلى توضیح إرشادات الزیارات وتواجد أفراد العائل
 . المنشأة/ القرارات المتعلقة بتطبیق ھذه اإلرشادات في بعض الظروف المحددة إلى إدارة الموقع

 
 المفروضة على الزّوار في مواقع الرعایة طویلة األمد والمعیشة المدعومة المحددةالقیود   .1

(Visitor Restrictions in Long Term Care and Designated Supportive Living) 

قامت جمیع المواقع الُمرخصة للمعیشة المدعومة، بما فیھا مواقع المعیشة المدعومة المحددة ومواقع الرعایة طویلة األمد بتطبیق قیود  
الصادر عن كبیر  2020-14رقم  األمر بموجب . على الزیارات من أجل حمایة صحة وسالمة المقیمین وطواقم العمل في ھذه المنشآت

 ):CMOH(المسؤولین الطبیین للصحة 
 

 : لزائر ضروري واحدقد تسمح المواقع  •
o الزائر الضرورين دون مساعدة أو الرعایة م/في حال عدم إمكانیة تلبیة احتیاجات جودة الحیاة و . 

o  في حاالت االحتضار والحاجة لوجود أحد األحباء دون انتظار . 
أو شخص آخر من المخولین باتخاذ  (فقط یُحدده المقیم أو الشخص الوصي علیھ  زائر أساسي واحد یسمح ألن یكون لكل مقیم  •

 ). القرار 

o  یُسمح للمقیم بتحدید بدیل مؤقت للزائر األساسي المحدد لتتم الموافقة علیھ في حال عدم تمكن الزائر الضروري
).  مثل العزل الذاتي، واجبات رعایة أخرى، أو غیرھا من األسباب(المحدد من أداء دوره لفترة محددة من الزمن 

منتظم أو لعدة مرات، بل للتمكن من توفیر بدیل لھ عند  والقصد من ذلك ھو عدم تغییر الشخص المحدد بشكل 
 . الحاجة

 أحد أفراد العائلة أو صدیق أو مستشار دیني  أو روحي أو مقدم رعایة مدفوع األجر الزائر األساسيیسمح بأن یكون  •
 . سنة فما فوق  18بسن 

 3مجموعة مكونة من (وشخص أخر واحد یُسمح بالترتیب مع المنشأة بإجراء الزیارات في الھواء الطلق مع زائر أساسي  •
، ویخضع ذلك للقیود التي تعتمد على تصمیم المنشأة وظروف المقیم والموقع، ومتطلبات  )أشخاص كحد أقصى، من بینھم المقیم

 . التباعد الجسدي وغیرھا من إجراءات الحمایة

 : في حاالت االحتضار  •
o  الزائر الضروري یقوم  ً  بزیارة المقیم من بین أفراد عائلة المقیم الُمحتضر  بتحدید الشخص الذي سیسمح لھ أیضا

 . قادتھ الدینیین/أو أصدقائھ أو قائده

o قد یسمح لزائر ثاٍن في حال كانت  . ال یسمح سوى لزائر واحد فقط بزیارة المقیم المحتضر في المرة الواحدة
 . الجسدي/الغرفة واسعة بشكل یتیح ترك مسافة للتباعد االجتماعي 

o  أو والد الطفل أو الوصي علیھ فقط في حاالت االحتضار  الزائر األساسيیسمح بدخول زائر طفل برفقة. 

o   ویحدد مدیر الموقع، بالتشاور مع طاقم رعایة المریض، فیما إن كانت حالة المریض تعتبر حالة
 . أدناه للمزید من اإلرشادات" زیارة المرضى المحتضرین"انظر قسم . احتضار أم ال

https://open.alberta.ca/publications/cmoh-order-14-2020-2020-covid-19-response


 مقدمي الدعم / للزّوار األساسیین والزّوار المحددین من أفراد العائلة  19-إرشادات حول كوفید

  10:25الساعة  06/05/2020  : آخر تحدیث 
 :ECC/AHSموافقة العملیات اإلكلینیكیة في 

 12:00الساعة  06/05/2020

 الصفحة |  3

 

 

Arabic 

 : ینبغي على جمیع الزّوار في منشآت الرعایة طویلة األمد أو المعیشة المدعومة المحددة
)All visitors in long term care and designated supportive living facilities must ( 

 .وطاقم الرعایةترتیب زیارتھم ومواعید زیاراتھم بشكل ُمسبق مع مدیر المنشأة  •
 . وقت الزیارة/أن یتمتعوا بصحة جیدة في تاریخ •

الخضوع لفحص صحي كامل قبل دخول المنشأة، بما في ذلك فحص درجة الحرارة للتحقق من عدم اإلصابة بحّمى  •
 . استبیانوملء ) حیثما أمكن(درجة مئویة  38فوق 

 .  ارتداء كمامة تغطي األنف والفم طوال فترة التواجد داخل المنشأة أو أثناء الزیارة خارج المنشأة •

 . خروج في جمیع الزیارات تسجیل الدخول وال •

الذھاب إلى غرفة المقیم برفقة أحد أفراد طاقم الموقع والبقاء في غرفة المقیم طوال مدة الزیارة باستثناء الحاالت التي تتطلب   •
 . أو الدعم من خالل الزیارات في الھواء الطلق) مثل موعد وجبات الطعام(المساعدة في نشاطات جودة الحیاة أو الرعایة 

 . زیارة المقیمین اآلخرین یُمنع •

عند دخول المنشأة وعند مغادرتھا وعند دخول غرفة المقیم وعند  ) أو باستعمال ُمعقّم الیدین/إما بغسل الیدین و ( تنظیف الیدین  •
 . مغادرتھا

 

 أفراد العائلة المحددین في مواقع الرعایة الحادة والمرضى الخارجیین/أشخاص الدعم .2
(Designated Family/Support in Acute Care and Outpatient Settings) 

 
أفراد العائلة  /أشخاص الدعم"یُشار اآلن إلى األفراد المرافقین أو الداعمین للمرضى في مواقع الرعایة الحادة والمرضى الخارجیین بمصطلح 

نوا أي شخص یحدده المریض أو الوصي على المریض، وقد  أفراد العائلة المحددون قد یكو/ أشخاص الدعم".  زّوار "ولیس بمصطلح " المحددون
 .یشملوا عّمال دعم ذوي اإلعاقات وغیرھم من مقدمي الرعایة

 

 ) الرعایة العاجلة/تشمل قسم الطوارئ( جمیع مواقع المرضى الخارجیین 
(All Outpatient Settings (includes Emergency Department/Urgent Care)) 

لیرافقھم أثناء تلقیھم لخدمات المرضى الخارجیین في منشآت خدمات ألبرتا الصحیة   واحد فرد عائلة ُمحدد /بتحدید شخص دعم یُسمح للمرضى 
)AHS .( 

 
 )All Inpatient Settings( جمیع مواقع المرضى الداخلیین

 .  ىأفراد العائلة عند إدخالھم إلى المستشف/من أشخاص الدعم  اثنینیُسمح للمرضى بتحدید شخصین  •

فردي العائلة المحددین بالتواجد  /إذا كانت الغرفة واسعة بشكل یسمح بالحفاظ على التباعد الجسدي، یُسمح عندھا لكال شخصي الدعم •
 .أما إذا لم تسمح بذلك، فیجب دخول واحد منھم فقط في كل مرة.  فیھا في الوقت ذاتھ

المحددین في رعایة المریض بالتعاون ما بین المریض وطاقم الرعایة وشخص  أفراد العائلة  / سیتم تحدید مشاركة أشخاص الدعم •
 . فرد العائلة المحدد/الدعم

o  المساعدة في اإلطعام؛ والتحّرك؛ والعنایة الشخصیة؛ والدعم العاطفي؛  : من األمثلة على المشاركة في الرعایة، دون الحصر
 . یي الصحة؛ ونقل المقتنیات الخاصةواتخاذ القرارات؛ ودعم التواصل؛ واالستشارات مع أخصائ

ً مع المریض، سیقدم طاقم خدمات ألبرتا الصحیة  /في حال كان من غیر الممكن ألشخاص الدعم أفراد العائلة المحددین التواجد جسدیا
)AHS ( للمزید من المعلومات  . الدردشةالدعم الالزم إلجراء االتصاالت االفتراضیة من خالل الھاتف أو مكالمات الفیدیو أو تطبیقات

 .التكنولوجیا للتواصل مع األحباء  استعمال:  حول كیفیة دعم المرضى وعائالتھم للتواصل بشكل افتراضي یُرجى االطالع على

https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-visitor-guidance-continuing-care-and-congregate-living.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-connecting-with-tech.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-connecting-with-tech.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-connecting-with-tech.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-connecting-with-tech.pdf
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 ) Screening and Orientation( الفحص المبدئي والتوجیھ
ذا كان الشخص  أفراد العائلة وإلجراء الفحص الصحي المبدئي والتحقق مما إ /ستعین المنشآت موظفاً للترحیب بكل شخص من مقدمي الرعایة

 . ینبغي على كل موقع تطبیق إجراءات محددة لضمان حدوث ذلك . یتمتع بحق دخول الموقع

 : مقدمي الدعم الُمحددین ویشمل ذلك / مسؤولة عن تقدیم التوجیھ للمرضى وألفراد العائلة )  AHS( ستكون مناطق الخدمة التابعة خدمات ألبرتا الصحیة  

 ومتطلبات ومسؤولیات التواجد في منطقة الخدمة، و؛ إشعارھم بالمخاطر،  •

أفراد العائلة المحددین وتقدیم التعلیمات لھم حول طریقة استعمال /المناسبة ألشخاص الدعم) PPE(توفیر معدات الوقایة الشخصیة  •
 . في منطقة الخدمة معدات الوقایة الشخصیة ونظافة الیدین وغیرھا من االحتیاطات الالزمة لتجنب انتشار العدوى وضبطھا

 
 :باستثناء االستثناءات القلیلة المدرجة أسفل العناوین العریضة أدناه، لن یُسمح لألفراد بالدخول إلى أي موقع للرعایة الصحیة إذا 

)Except for the few exceptions listed under the headings below, individuals will NOT be  
allowed to enter any health care setting if they :( 

 
 . 19-كانوا یعانون من أعراض شبیھة بأعراض كوفید •
بعد أن كانت نتیجة فحصھم إیجابیة، أو كانوا على اتصال لصیق بإحدى الحاالت المؤكدة،   19-كانوا خاضعین للعزل الذاتي بسبب كوفید •

 .ضیةالما  14أو كانوا قد عادوا من السفر من خارج كندا في غضون األیام الـ 
 

 )Pediatrics/NICU( وحدة العنایة المركزة لحدیثي الوالدة /قسم األطفال 
إرشادات الرعایة   انظر قسم.  بالزیارة 19-األوصیاء الخاضعین للحجر الصحي أو العزل بسبب كوفید/قد یُسمح للوالدین •

 . للمزید من المعلوماتاألوصیاء المرافقین لألطفال /للوالدینالحادة

 ) Maternity/postpartum( ما بعد الوالدة /قسم التولید

مثل الوالد  (الممرضة المسؤولة وعلى أساس كل حالة على حدة، قد یُسمح دخول أشخاص دعم آخرین / بالتشاور مع مدیر الوحدة •
 . فردي العائلة المحددین/باإلضافة إلى شخصي الدعم") دوال"الوالدة البدیلة أو مساعدة الوالدة / لبدیلا

 )Adults with Disabilities( البالغون من ذوي اإلعاقات 
عم  مثل عامل د(الممرضة المسؤولة وعلى أساس كل حالة على حدة، قد یُسمح دخول أشخاص دعم آخرین / بالتشاور مع مدیر الوحدة •

 . فردي العائلة المحددین/باإلضافة إلى شخصي الدعم ) ذوي اإلعاقات

الذي لدیھ شخص ُمعال بالغ یحتاج للرعایة الطبیة بمرافقھ الُمعال   19-قد یُسمح للشخص الخاضع للحجر الصحي أو العزل بسبب كوفید •
األشخاص الخاضعون   -إعفاء : توضیح: مذكرة: للمزید من المعلومات أنظر .  2020حزیران /یونیو 6البالغ أو بزیارتھ بدءاً من 

 . ُمعالون بحاجة للرعایة الطبیةللحجر الصحي والعزل الذین لدیھم 
 
 

 : ئلة المحددین والزوار في منشآت الرعایة الحادة أو العیادات الخارجیة أفراد العا/ینبغي على جمیع أشخاص الدعم
)All Designated Family/Support and Visitors in Acute Care or Outpatient Facilities Must ( 

 سنة فما فوق أو أن یكونوا برفقة شخص بالغ؛  14أن یبلغوا من العمر  •

 وقت دخول المنشأة؛ / تاریخأن یتمتعوا بالصحة الجیدة في  •

https://insite.albertahealthservices.ca/Main/assets/tls/ep/tls-ep-covid-19-parent-guardian-accompanying-children.pdf
https://insite.albertahealthservices.ca/Main/assets/tls/ep/tls-ep-covid-19-parent-guardian-accompanying-children.pdf
https://insite.albertahealthservices.ca/Main/assets/tls/ep/tls-ep-covid-19-parent-guardian-accompanying-children.pdf
https://insite.albertahealthservices.ca/Main/assets/tls/ep/tls-ep-covid-19-parent-guardian-accompanying-children.pdf
https://insite.albertahealthservices.ca/Main/assets/tls/ep/tls-ep-covid-19-parent-guardian-accompanying-children.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-memo-dependent-adult-accompliment-2020-05-14.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-memo-dependent-adult-accompliment-2020-05-14.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-memo-dependent-adult-accompliment-2020-05-14.pdf
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  38الخضوع لفحص صحي كامل قبل دخول المنشأة، بما في ذلك فحص درجة الحرارة للتحقق من عدم اإلصابة بحّمى فوق  •
 ؛ استبیانوملء ) حیثما أمكن(درجة مئویة 

 فرد العائلة المحدد؛ /ارتداء بطاقة التعریف الخاصة بشخص الدعم •

 ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل المنشأة؛  •

 بقاء في غرفة المریض قدر اإلمكان وتقلیل الحركة في أرجاء المنشأة؛ ال •

عند دخول المنشأة وعند مغادرتھا وعند دخول غرفة المریض وعند  ) أو باستعمال ُمعقّم الیدین/ إما بغسل الیدین و(تنظیف الیدین  •
 مغادرتھا؛ 

 . عدم إحضار أي حیوانات إلى الزیارة باستثناء كالب المساعدة •
 

 تقدیم الدعم للمرضى المحتضرین .3
)Supporting Patients at End of Life( 

إلى آخر أسبوعین من الحیاة،  " االحتضار " بالرغم من صعوبة تحدید فیما إن كان الشخص یحتضر أم ال، إال أنھ یُشار في العادة بمصطلح 
تقدم االستثناءات لزیارة  . ومسار التدھور المتوقع للحالة الصحیة مع مراعاة المرحلة التي وصل إلیھا المرض وتوقعات موعد الوفاة 

 : المرضى المحتضرین حسبما یلي 

ینبغي اتخاذ قرار تحدید وصول شخص ما إلى مرحلة االحتضار بدعم من شخص لیس على صلة مباشرة بطاقم العنایة   •
 . حالة أي شخص من خالل طاقم الرعایةولكنھ على اطالع على ) مثل مركز إدارة الموقع أو مدیر الموقع(المباشرة 

.  فرد عائلة محدد واحد لكل شخص یتم اعتباره في طور االحتضار وذلك للفترة التي تقتضیھا الحاجة/یُسمح بتواجد شخص دعم •
فرد العائلة  /وینبغي أن یتم تنسیق حضورھم مع طاقم الرعایة بحیث یتناسب مع احتیاجات كل من المریض وشخص الدعم

 . المحدد

 . بالزیارة برفقة شخص بالغ   14سمح لألطفال دون سن  ُی  •

تعتمد مدة الزیارة على  . الجسدي، یُسمح بدخول لغایة زائرین / في حال كانت الغرفة واسعة بشكل كاٍف وتسمح بالتباعد االجتماعي •
 . المحتضر على تحّمل الزیارة الغرض المرجو من الزیارة بالنسبة للمریض والزائر على حد سواء باإلضافة إلى قدرة المریض 

باالعتماد على الحاالت  . حاالت قد یتعذر فیھا السماح بإجراء الزیارات لألشخاص المحتضرین/وقد تكون ھناك استثناءات •
أو االعتبارات التشغیلیة، قد تفرض المواقع قیوداً إضافیة حسبما تقتضیھ كل حالة للحد من مدة  /المقیم و /الفردیة للمریض

 . الشخصیة ومن مدى تكرارھا الزیارات 
ً ألھمیة التواصل مع األشخاص المقربین بالنسبة للصحة العاطفیة للمرضى وعائالتھم في حاالت االحتضار، ینبغي على   وإدراكا

 . المواقع، حیثما أمكن، تشجیع وتیسیر الوسائل البدیلة للتواصل مع المقربین مثل الزیارات االفتراضیة/الوحدات 
 

 السكان األصلیین اعتبارات بخصوص .4
)Indigenous Considerations( 
ً منھا  . أھمیة الممارسات والبروتوكوالت التقلیدیة التي یتبعھا السكان األصلیون) AHS(تدرك خدمات ألبرتا الصحیة  • ودعما

 : للمرضى والعائالت والمجتمعات من السكان األصلیین

o  ستعمل خدمات ألبرتا الصحیة )AHS (  على توفیر الرعایة والدعم لألشخاص من السكان األصلیین الذین اختاروا
أن ھذا جزء ال  ) AHS( تدرك خدمات ألبرتا الصحیة . البقاء في مجتمعھم األصلي أو العودة إلیھ عند احتضارھم 

 . األرواح  یتجزأ من خطة بعض السكان األصلیین في رحلتھم األخیرة إلى عالم 

o  وتدرك خدمات ألبرتا الصحیة)AHS (ونرحب بزیارة  . أھمیة الشیوخ ومساعدي الشیوخ وحافظي المعرفة التقلیدیة
سیُسمح لزائر واحد  . ھؤالء األفراد لألشخاص المحتضرین بشرط التزامھم بالمعاییر الموضحة في ھذه اإلرشادات

 . حسبما ھو موضح في ھذه اإلرشاداتفقط بالدخول في كل مرة إلى موقع الرعایة 

https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-daily-fitness-for-work-screening-questionnaire.pdf
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Arabic 

 19-مقدمي الدعم الُمحددین للمرضى الذین تشتبھ إصابتھم أو تم تأكید إصابتھم بكوفید/الزّوار من أفراد العائلة  .5
)Designated Family/Support for Patients with Suspected or Confirmed COVID-19( 

، ینبغي على مسؤول الوحدة  19-المقربین الذین تشتبھ إصابتھم أو تم تأكید إصابتھم بكوفید  عندما تكون ھناك حاجة ُملحة للتواجد مع أحد
 . للحصول على المزید من اإلرشادات" الوقایة وضبط العدوى"أو الموقع االتصال بقسم 

 
 
 

 عایة المریض إذا كان لدى المرضى أو عائالتھم أسئلة أو مخاوف حول ھذه اإلرشادات، ینبغي علیھم االتصال بطاقم ر
 . 2555-550-855-1على الرقم   بقسم عالقات المرضى أو 

https://www.albertahealthservices.ca/about/patientfeedback.aspx
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