
الكورونا  فيروس 

)الكمامة( واألنف  الفم  واقي 
والزوار للمرضى  معلومات 

قواعد موجهة لألقارب 

يتم تسجيلك كأحد األقارب مع حق الزيارة لدى قسم رقابة الدخول عند 
المدخل الرئيسي. يُسمح بدخول المستشفى بكمامة من نوع FFP2 فقط.

مالحظات حول استخدام واقي الفم واألنف )الكمامة(:

 يرجى ارتداء الكمامة من نوع FFP2 الخاصة بك طوال فترة 	 
 التواجد في المبنى.

يرجى البقاء فقط فرد أسرتك في غرفة المريض وتجنب المشي 	 
 داخل المبنى وخارجه.

لكي يوفر القناع )الكمامة( الحماية الصحيحة، يجب أن يُلبس بشكل 	 
وثيق ويغطي األنف والفم والذقن. يجب الضغط على القوس األنفي 

 الخاص بالكمامة.

ال تلمس من فضلك السطح الخارجي للقناع بيديك عند ارتداء وخلع 	 
 القناع.

سيسعد موظفونا بمساعدتك إذا كنت بحاجة إلى دعم في ارتداء 	 
 وخلع القناع.

يرجى إبالغ الموظفين، إذا لم يكن من الممكن ارتداء واقي 	 
الفم واألنف )الكمامة( لسبب وجيه. 

نطلب منك باإلضافة إلى ذلك االستمرار في تنفيذ تدابير 	 
النظافة المعروفة.  يشمل ذلك قبل كل شيء تعقيم اليد 

والحفاظ على مسافة أمان تبلغ مترين. 
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موجهة  قواعد 

للمرضى

ستتلقى واقي الفم واألنف )الكمامة( الخاصة بك عند دخولك إلى العيادة 
اإلنجيلية بيثيل )EvKB( ومستشفى مارا )Mara(. يرجى استخدام هذا 

الواقي )الكمامة( خالل إقامتك في مشافينا.

مالحظات حول استخدام واقي الفم واألنف )الكمامة(:

يرجى ارتداء واقي الفم واألنف )الكمامة( الخاص بك، بمجرد 	 
تواصلك بأشخاص آخرين، في حال عدم وجود إمكانية للحفاظ على 

مسافة أمان تزيد عن مترين أو أثناء حركتك داخل المستشفى. سيبلغك 
موظفونا في الحاالت األخرى إن كنت بحاجة إلى واقي الفم واألنف 

)الكمامة(. 
 

نطلب منك في األوقات التي ال يكون فيها من الضروري 	 
ارتداء واقي الفم واألنف )الكمامة(، الحفاظ على نظافة القناع 

الواقي )الكمامة( في الخزانة جانب السرير حتى يبقى جافاً 
وليتم التمكن من إعادة استخدامه.

يرجى االتصال بموظفينا في حالة تلف القناع الواقي )الكمامة( 	 
الخاص بك. سوف تحصل في هذه الحالة على بديل له.

لكي يوفر القناع )الكمامة( الحماية الصحيحة، يجب أن يُلبس بشكل 	 
وثيق ويغطي األنف والفم والذقن. يجب الضغط على القوس األنفي 

 الخاص بالكمامة.

ال تلمس من فضلك السطح الخارجي للقناع بيديك عند ارتداء 	 
وخلع القناع.

سيسعد موظفونا بمساعدتك إذا كنت بحاجة إلى دعم في ارتداء 	 
وخلع القناع.

يرجى إبالغ الموظفين، إذا لم يكن من الممكن ارتداء واقي الفم 	 
واألنف )الكمامة( لسبب وجيه.

المرضى، أعزائي 
أعزائي األقارب، 

الكورونا  بسبب وباء  التي نشهدها حالياً  تتطلب األوقات االستثنائية 
إجراءات خاصة لحماية صحتكم وصحة موظفينا. إن الهدف من هذه 
االحتياطات هو إبقاء خطر اإلصابة عند أدنى مستوى ممكن. يتوجب 
لذلك ارتداء كمامة من نوع FFP2 أثناء إقامتكم في بنائنا وفي مبنى 

العيادة. يعد هذا اإلجراء خطوة مهمة لحمايتكم أنتم، والمرضى اآلخرين 
وموظفينا.

تفهمكم.  على  نشكركم 

العمل من  فريق 
)EvKB( بيثيل  اإلنجيلية  العيادة 

)Mara( ومستشفى مارا


