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 معلومات للمرضى

 KfHمجلس أمناء جمعیة غسیل وزرع الكلى المسجلة 
 

ي استخدام خارج النطاق المحدد لقانون حقوق النشر غیر مسموح بھ دون موافقة مجلس  النصوص والصور والرسومات الموجودة في معلومات المرضى الخاصة بنا محمیة بموجب حقوق النشر. أ 
 . وھذا ینطبق بشكل خاص على أي شكل من أشكال نسخ المحتوى واستخدامھKfHأمناء جمعیة غسیل وزرع الكلى المسجلة 

 في سیاقات أخرى. 

 الموجة الثانیة: -فیروس كورونا 
 تدابیر للوقایة من العدوى 

 
 

 2020نوفمبر  17إصدار: 

 
 عزیزاتي المریضات،

 أعزائي المرضى، 
 
ي الموجة الثان�ة،  

استطعنا بالتعاون معكم التغلب ع� الموجة األو� من جائحة كورونا خالل فصل ال��يع. ونحن اآلن �ف
ا من الموجة السابق ي ألمان�ا، ستتل�ت معلومات منا  و�ي أ��� عنف�

وس كورونا �ف ا لالنتشار المتسارع باستمرار لف�ي ة. نظر�
ي مجلس أمناء جمع�ة غس�ل وزرع ال�� المسجلة 

ور�ة    KfHحول الوضع الحا�ي والتداب�ي المحددة �ف ي قد تكون �ف واليت
وس  ي حالة استمرار ز�ادة اإلصابات بف�ي

 . SARS-CoV-2�ف
 

 احت�اطات مهمة:  KfHة غس�ل وزرع ال�� المسجلة اتخذ مجلس أمناء جمع�

ي الموقع لضمان جودة   •
�عمل ف��ق إدارة األزمات المركزي لدينا مع فرق إدارة األزمات اإلقل�م�ة والفرق الموجودة �ف

ف لدينا.   عالجك وسالمتك، فضً� عن سالمة العاملني

وقا�ة ومواد أخرى كاف�ة. لذلك، فإن كل  معدات KfHوقد طلب مجلس أمناء جمع�ة غس�ل وزرع ال�� المسجلة   •
ي مرا�زنا اللوجست�ة التابعة لمجلس أمناء جمع�ة غس�ل وزرع  

وري متوفر بجودة عال�ة و�كم�ات كاف�ة �ف ما هو �ف
 للتغلب ع� موجة كورونا الجد�دة.  KfHال�� المسجلة 

 
ي وسائل اإلعالم: هناك مخاوف من أن تزدحم الم

ي كل يوم �ف
ا  أنت �سمع اآلئت ستشف�ات ووحدات العنا�ة المركزة ق��ب�

ة، ول�ن قلة أعداد طواقم التم��ض المتخصصة. ومع   ي ذلك ل�س قلة عدد األ�َّ
بالشكل الذي �فوق طاقتها. والسبب �ف

ي المستشف�ات، بل يؤثر  
ي طواقم التم��ض المتخصصة ال يؤثر فقط ع� وحدات العنا�ة المركزة �ف

ذلك، فإن النقص �ف
ا ع� جم ي ألمان�ا و�التا�ي يؤثر ع� مجلس أمناء جمع�ة غس�ل وزرع ال�� المسجلة أ�ض�

  KfHيع مرافق غس�ل ال�� �ف
ي تنف�ذ  

ي األسابيع المقبلة من أجل ضمان االستمرار �ف
ي اتخاذ بعض اإلجراءات �ف

وع �ف ف ال�ش ي أنه قد يتعني ا. هذا �عيف أ�ض�
 غس�ل ال�� بأمان: 

ف ورد�ات غس�ل ا • ا لتجنب حدوث اتصال بني وري تقص�ي أوقات غس�ل ال�� مؤقت� بالطبع   -ل��، قد �كون من ال�ف
ا فقط.  ا طب�� ر�  إذا كان هذا م�ب

ي حاالت فرد�ة إل�شاء ورد�ات غس�ل ك� خاصة للمر�ف   •
ا وقد تم تنف�ذە بالفعل �ف ور�� قد �صبح هذا األمر �ف

وس كوف�د ف بف�ي  لذلك، قد تضطر إ� تبد�ل ورديتك م 19-المصابني
ً
ي  . نت�جة

ا أو االنتقال إ� مركز آخر �ف ؤقت�
 المنطقة. 

 
ف لدينا.  ، وكذلك لحما�ة العاملني ي المقام األول ع� حمايتك من العدوى وعالج المر�ف

 نتميف أن تتفهم هذا، ألنه �عمل �ف
 
 

وري اتخاذ م��ٍد من اإلجراءات.  ، فقد �كون من ال�ف ي ألمان�ا �شكٍل كب�ي
نحن نراقب الوضع عن    إذا ساء وضع كورونا �ف

كثب وسيتم إبالغك بالمستجدات �شكل مستمر من قبل ف��ق العالج الخاص بك. إذا كان لد�ك أي أسئلة، ير�ب االتصال 
ي مجلس أمناء جمع�ة غس�ل وزرع ال�� المسجلة 

فة التم��ض �ف  . KfHبطبيبك المعالج وم�ش
 

ي منع االنتش
ي �مكنك بها المساعدة �ف

وس هذە �ي الط��قة اليت ــع للف�ي  ار ال��ــ
ف    ا مراعاة قواعد النظافة باستمرار، مثل تغط�ة فمك وأنفك، والحفاظ ع� المسافة اآلمنة بينك و�ني �جب عل�ك أ�ض�

ي فصل الشتاء. 
 اآلخ��ن، وتطه�ي ال�دين �شكل متكرر وته��ة غرف غس�ل ال�� بانتظام حيت �ف
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وق النشر غیر مسموح بھ دون موافقة  النصوص والصور والرسومات الموجودة في معلومات المرضى الخاصة بنا محمیة بموجب حقوق النشر. أي استخدام خارج النطاق المحدد لقانون حق 
 . وھذا ینطبق بشكل خاص على أي شكل من أشكال نسخ المحتوى واستخدامھKfHوزرع الكلى المسجلة  مجلس أمناء جمعیة غسیل

 في سیاقات أخرى. 
 

 
ي  

ي  إذا الحظت ظهور أعراض المرض عل�ك أو ع� أشخاص �ف
، ير�ب االتصال ع� الفور بطبيبك المعالج �ف مح�طك المبا�ش

ا عن ط��ق الهاتف  أو خدمة الطوارئ الطب�ة. ير�ب إبالغنا   KfHمجلس أمناء جمع�ة غس�ل وزرع ال�� المسجلة 
�
مسبق

 بطلبك حيت �مكن اتخاذ االحت�اطات المناسبة. 
 

 �مكنك االعتماد علينا ونحن من جانبنا نعتمد عل�ك.  
ا هذە الموجة الثان�ة ع� أ�مل وجه. ن��   د أن نتخ� مع�

 
 نتميف لك ولعائلتك ولف��ق العالج الخاص بك كل التوفيق. 
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