
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ممنوعة  الزيارة
 الزّوار   بدخول   ُيسَمح   ولن 

    إل                  
 ت معّينة ومحدودة*: حال   ف 

  وقت واحد رعاية العىل  الرئيسيي    القائمي   أحد ُيسمح بزيارة  :األطفال  قسم   •
 لكل مريض ف 

  وقت واحد  واحد   زائر بدخول  ُيسمح جناح الولدة واإلفاقة التالية للوضع:  •
   ف 

   الرعاية قسم •
  وقت واحدي  زائرَ بدخول    ُيسمح لحتضار: ا مرحلة ف 

 ن ف 

 رجى زيارة الموقع: يُ  : األخرى تلالستثناءا*
 hopkinsmedicine.org/coronavirus 

 
 هم ذه االستثناءات، فسيتم فحصهم قبل دخوله عليهم تنطبق الذين لألشخاصبالنسبة 
 وجود:  يجب عدمبحيث 

   ضيق    أو   ُسعال،   أو   ُحّّم،  •
 التنفس. ف 

 19- أي اتصال مباشر مؤخرًا بشخص ُمصاب بمرض كوفيد  •

ة إىل مكان وجهتهم ومغادرة الِكرام لزّوار ا من نطلب جهتنا، ومن ممن تنطبق عليهم الستثناءات المذكورة الذهاب مباشر
  أشع وقت ممكن بعد الزيارة. وندعوكم أيضًا إليجاد طرق أخرى للتواصل مع أحّبائكم )عبى المكالمات الهاتفية، 

القسم ف 
ها من وسائل التواصل و  ونية، والمحادثات عبى الفيديو، وغب  ونية(. الرسائل اللكبر  اللكبر

 

   واألوبئة العدوى مكافحة مقس
 2020مارس،  21ستشف  جونز هوبكب   / م ف 

  
 المستمرة جهودنا إطار ف 

، ارضانا، وموظفينم لحماية
 19-ومجتمعنا من كوفيد

Para proteger a nuestros 
pacientes, los miembros del 

personal y la comunidad, 
del COVID-19, 

NO SE PERMITIRÁN
VISITAS, excepto en
determinadas y limitadas 
circunstancias*:
• Pediatría: Un cuidador primario por paciente a la vez

• Partos y pospartos: Un visitante a la vez

• Cuidados paliativos: Dos visitantes a la vez

*Para otras excepciones por favor visite 
hopkinsmedicine.org/coronavirus

Los que reúnan las condiciones de las excepciones serán 
examinados antes de entrar y NO deben:

• Tener fiebre, tos o dificultad para respirar

• Haber estado en contacto cercano con alguien que tenga
COVID-19

Animamos a los visitantes que reúnen las condiciones de las excepciones a que 
vayan directamente al lugar de su visita y salgan de las instalaciones lo antes 
posible, después de su visita. También les pedimos que encuentren otras formas 
de comunicarse con sus seres queridos (llamadas telefónicas, mensajes de texto, 
videochats y otras comunicaciones electrónicas).
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我们采取以下措施，坚持不懈地 
保护我们的患者、工作人员及社区 

免于感染新型冠状

病毒病 (COVID-19)， 
 
 
 

访访客客止止步步 
除非为以下 
特定有限的情形*： 

 

• 小儿科：每位患者每次一位主要看护者 
 

• 产科与产后：每次一位访客 
 

• 临终关怀：每次两位访客 
 

*了解其他例外条件，请访问 
hopkinsmedicine.org/coronavirus 

 

 

 
 

符符合合例例外外条条件件的的人人员员进进入入前前须须经经筛筛查查，，并并且且不不得得：： 
 

• 发烧、咳嗽或气促 
 

• 密切接触过 COVID-19 感染者 
 
 
 

我们建议符合例外条件的访客直接前往目的地，探访后尽快离开本机构。我

们还恳请您寻找其他方式与亲人联系（打电话、发短信、视频聊天以及其他

电子通讯手段）。 
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