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( طريقة عملنا معًا لدعم طفلك. عندما تكون مستعًدا، يمكننا العودة الى القيام COVID-19) 19-يروس كوفيدلقد غيّر ف
دة في الحفاظ على صحة بالزيارات في منزلك. إليك ما يمكن أن تتوقعه إذا قمنا بزيارتكم شخصيًا وما يمكننا القيام به للمساع

 الجميع.
 

 مالذي يمكن أن تتوقعه  
 الزيارةقبل 

 مزيارتكالذي ستتم فيه  مكانالحدد 

 :تتم الزيارة في. يمكن أن تتم الزيارةفي المنزل، وستقرران معًا كيف وأين  والشخص الذي سيزوركستتحدث أنت 

 
 
 
 

 في منزلك                            في مجتمعك                        إفتراضيًا )عبر الهاتف(          

 فتراضية!إزيارة  إتخاذ القرار بإجراءتذكر: ال يزال بإمكانك 

 ك شخصيًايارتزقوم بإذا كان مقدم الخدمة ي

  ك ما إذا كان أي شخص في منزلفي كمنزلك قبل الزيارة إلجراء فحص صحي. سوف يسألونالى  القادم زائرالسيتصل بك
 .ةإيجابي وكانت النتيجةختباره إأو تم  (COVID-19) 19-اإلصابة بكوفيد قد ظهرت عليه مؤخًرا أعراض

  19-اإلصابة بكوفيدإذا كان لدى أي شخص في منزلك مؤخًرا أعراض (COVID-19)  أو إذا كان أي شخص لديه نتائج
 إفتراضية  ةزيارإجراء ر مقدم الخدمة على الفور، ويمكنك إيجابية، فأخب   إختبار

  واإلبالغ عنها. إذا أظهر مقدم الخدمة أي  الخاصة بهم بإجراء الفحوصات الصحية اليومية كمنزلالى  القادميقوم الزائرون
 .للزيارة في المنزل آخرشخص فتراضيًا و/أو عن بُعد أو سيتم تعيين إالمرض، فيجب إجراء الزيارة ب اإلصابة عالمة على
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 أثناء الزيارة
 يجب على الجميع

 من القماش كمامةً  اءرتدإ 

 قد ال يتمكن األطفال من كمامةرتداء الإمنزلك إذا كان أي شخص في منزلك غير قادر طبيًا على الى  القادم زائرالر اأخب .

 دون سن الثانية. األطفال، وخاصة كمامةالرتداء إ

  ينم معقم اليداستخدإغسل اليدين أو 

 تصال الوثيقتجنب اإل 

  السعال والعطس دية الوجه عنغط  بتقم 

  هاونالتي تشارك األشياءالحد من   

 ، خاصة لألطفالنحن نعلم أن هذا األمر ليس سهًل 

 عنث إلى مقدم الرعاية س به! تحد  أتصال الوثيق مع مقدم الرعاية. هذا ال بأو تجنب اإل الكمامة رتداءإقد يعاني األطفال الصغار من 
 مخاوفك.

 .أمكن ذا، إالبالغين الذين يحضرون الزيارة األشخاص ل عدديقلقم بت

 البالغين الذين يحضرون زيارتنا. األشخاص نحن نحب لقاء عائلتك! ولكن للحفاظ على سالمة الجميع، حاول الحد من عدد

 بعد الزيارة
 يجب على الجميع

  عقم اليدينم ماستخدإغسل اليدين أو 

 ستمرار في الزيارات الشخصيةما إذا كنت تشعر بالراحة وتريد اإلفي ذ القراراإتخ 



 تذكر، أنك أنت صاحب القرار
 نحن نعمل معًا لدعمك أنت وعائلتك، ونقوم بالزيارة إلى منزلك.

 نريدك أن تكون مرتاحاً. إذا كانت لديك أية أسئلة، إتصل في أي وقت.
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