صحتك آمنة معنا.
أدى وباء فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19إلى تأخير تقديم الرعاية لكثير من األشخاص .االهتمام بصحتك ال يمكن
أن ينتظر .إن  PeaceHealthآمنة ،ومفتوحة ،وجاهزة لرعاية المجتمع.
الحفاظ على سالمتك
ال تزال  PeaceHealthملتزمة بتوفير الرعاية التي يعتمد عليها مرضانا .هناك العديد من الخطوات التي اتخذناها في
جميع المراكز والعيادات الطبية للحفاظ على سالمتك عند زيارتك لنا.










فحوصات درجة الحرارة :عند الوصول إلى أي موقع من مواقع  ،PeaceHealthسيخضع الجميع لقياس درجة
الحرارة .وسيحصل أي شخص لديه ارتفاع في درجة الحرارة على الرعاية المناسبة.
أغطية الوجه :يُطلب من جميع المرضى والزوار ارتداء قناع أو غطاء للوجه من القماش في جميع مباني
 .PeaceHealthكما نطلب منك إحضار قناع خاص بك ،ولكن سيتم توفير واحد ،إذا لزم األمر.
التباعد الجسدي :في جميع أنحاء منشآتنا ،يمكنك توقع وجود الفتات تذكير جديدة ،باإلضافة إلى بعض المقاعد
المتباعدة والوسائل األخرى لدعم التباعد الجسدي اآلمن.
اختبارات فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19يخضع كل مريض يدخل المستشفى أو يخضع لعملية جراحية
أو إجراء جراحي الختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد ( .)COVID-19إذا زرتنا في إحدى عياداتنا وظن
طبيبك أنك بحاجة إلى إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد (COVID-19ا) ،فسيتم إجراء االختبار لك.
القيود المفروضة على الزائرين :يتم فرض قيود على الزوار في جميع منشآتنا .يُرجى التحقق من مقدم الخدمة
الخاص بك أو االتصال مسب ًقا بالمنشأة للتعرف على اإلرشادات التي تتعلق بحالتك.
استخدام معدات الوقاية الشخصية ( :)PPEيُطلب من جميع مقدمي الرعاية في  PeaceHealthارتداء األقنعة،
ويرتدي أولئك الموجودون في مناطق رعاية المرضى معدات حماية شخصية إضافية مطلوبة.
الموظفون والوحدات المخصصة :يتم عالج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ( )COVID-19أو
أعراضه بواسطة موظفين متخصصين في وحدات معزولة مع تطبيق تدابير وقائية مشددة من العدوى.
تعقيم األسطح :في جميع المناطق ،تستمر فرق الخدمات البيئية لدينا في ضمان تعقيم األسطح وف ًقا للمعايير الطبية
الصارمة الخاصة بـ .PeaceHealth

تحديد موعد للزيارة
لدينا خيارات للرعاية التي تحتاج إليها ،وصحتك آمنة معنا.
لتحديد موعد ،يمكنك:




تحدي د موعد عبر اإلنترنت للزيارة عبر الفيديو أو الزيارة الشخصية مع مقدم خدمة تعاملت معه من قبل باستخدام
.)My PeaceHealth (mypeacehealth.org
اتصل بطبيبك أو العيادة المحلية للتحدث مع مساعد تحديد المواعيد.
للحصول على معلومات حول استخدام مترجم فوري في أثناء زيارتك ،تحقق مع مقدم الخدمة الخاص بك.

العمليات الجراحية واإلجراءات
تقوم  PeaceHealthباستئناف العمليات لتوفير الرعاية الالزمة لمرضانا .نحن نجري عمليات جراحية وإجراءات بالتوافق
مع توجيهات حكام أالسكا ،وواشنطن ،وأوريجون.
معلومات اختبارات فيروس كورونا المستجد ()COVID-19
اختبارات فيروس كورونا المستجد ()COVID-19
تختبر  PeaceHealthحاليًا جميع المرضى ً
بحثا عن عدوى فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19النشطة والذين يتم
إدخالهم إلى مستشفياتنا بغض النظر عن األعراض .يتم االتصال تلقائيًا بجميع المرضى الذين يتلقون إجرا ًء في منشآت
 PeaceHealthالخاصة بنا من أجل إجراء اختبار فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19قبل البدء في اإلجراء
الخاص بهم .كما نجري االختبار في عيادة  PeaceHealth Medical Groupومواقع الرعاية العاجلة ألولئك الذين
يعانون من أعراض أو مخاوف بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19النشطة .يجب أن تكون االختبارات
مصرحً ا بها مسب ًقا بواسطة الطبيب.
اختبارات األجسام المضادة
تقدم  PeaceHealthاختبار األجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد ( )COVID-19للمرضى من خالل
 PeaceHealth Medical Groupبعد زيارة مع مقدم الخدمة .يُستخدم اختبار األجسام المضادة لفيروس كورونا
المستجد ( ،)COVID-19المعروف أي ً
ضا باسم اختبار األمصال ،لمعرفة ما إذا كان الجهاز المناعي قد استجاب للعدوى .من
المهم أن تعرف أنه حتى لو أنتج الجسم أجسامًا مضادة ضد الفيروس ،فإنه لم يثبت بعد أن هذه األجسام المضادة يمكنها
محاربة العدوى المستقبلية لفيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19وإن أمكن ذلك ،فإلى متى .لذلك ،من المهم االستمرار
في اتباع جميع تدابير الوقاية من العدوى ،مثل ارتداء القناع وغسل اليدين والتباعد االجتماعي ،حتى إذا كانت لديك نتيجة
إيجابية.
موارد إضافية
إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا المستجد ( ،)COVID-19فتفضل بزيارة .www.cdc.gov

