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فيروس كورونا  -معلومات لمرضانا:

القواعد المتبعة عند دخول مراكز KfH
إصدار :نوفمبر/تشرين الثاني 2021

عزيزي المريض ،عزيزتي المريضة،
بنا ًء على القواعد الجديدة المطبقة في جميع أنحاء الدولة ،وكذلك األحكام الواردة في قانون الوقاية من العدوى ،فقد قررت
 KfHتعديل القواعد المعمول بها حتى اآلن وتوسيعها؛ تجنبًا لمخاطر العدوى .وهذا يصب في مصلحة الحماية من
اإلصابة بفيروس كورونا .SARS-CoV-2
يشترط قانون الوقاية من العدوى وضع خطة اختبار شاملة لجميع العاملين والعامالت ،سواء الطبيون والطبيات أو
غيرهم.
سيُسأل المرضى في مراكز عالج الكلى  KfHعن وضعهم من حيث التطعيم؛ تجنبًا ألي مخاطر على المرضى اآلخرين.
في حالة المرضى المتطعمين أو المتعافين ،سيرجع القرار إلى اإلدارة الطبية في مركز  KfHلتحديد ما إذا كان ينبغي
إجراء اختبارات أجسام مضادة إضافية وتحديد عددها ،وفقًا لتقدير درجة الخطر المحلية .ويتم إجراء هذه االختبارات قبل
غسيل الكلى عند دخول مركز الكلى ،وال تنتج عنها أي تكاليف إضافية على مرضى الغسيل الكلوي.
في العادة ،سيخضع مرضى الغسيل الكلوي غير المتطعمين لالختبار في كل مرة يدخلون فيها مركز  .KfHيجب عليهم
بعد هذا االختبار االنتظار في قسم منفصل لمدة  15دقيقة حتى ظهور النتيجة ،قبل أن يُسمح لهم بدخول غرفة تلقي
العالج ،منعًا ألي خطر على المرضى والموظفين (خطر أجنبي).
يُطلب من الزائرين تقديم إثبات تطعيم أو تعاف عند دخولهم المركز ،أو تقديم شهادة اختبار سارية ،وإال فلن يُسمح لهم
عادة ً بدخول مراكز  .KfHتسري االستثناءات المبررة على األشخاص المرافقين.
إننا نفعل كل ما بوسعنا من أجل حمايتكم من اإلصابة في مركز  .KfHيرجى منكم المحافظة على حماية أنفسكم
ً
جزيال!
شكرا
والمرضى اآلخرين ،وكذلك جميع العاملين والعامالت في طاقم .KfH
ً
مع تحيات مركز KfH

مجلس أمناء جمعية غسيل وزراعة الكلى المسجلة
النصوص والصور والرسوم الواردة في نشرة المعلومات للمرضى محمية بحقوق الطبع والنشر .وال يُسمح بأي استخدام خارج الحدود الضيقة لحقوق الطبع والنشر إال بموافقة  .KfHوهذا يسري
بوجه خاص على كل أشكال نسخ المحتويات واستخدامها في سياقات مختلفة.
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