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2020مارس/ آذار  18األربعاء   
 
 

 رد: تقیید الوصول إلى دار الرعایة الخاصة بنا
 

 
ن أعز  ن واألقارب والممثلني ي المق�مني

،ائئ  
 

ي أمس �شأن تقي�د وصول اباإلضافة إ� رسال ي أن أؤكد أني�  سيبدأ دار الرعا�ة الخاصة بنا  وصول الزوار إ�تقي�د  لزوار، �مكنين
ن ع� األقلاليوم   مساء 5ة الساع ��ان مفعوله . لمدة أسبوعني  

 
وس ن أن غالب�ة األشخاص الذين أصيبوا بالف�ي ي حني

ي جميع أنحاء العالم قد تعافوا  �ن
 عرض، فإن كبار السن هم األ��� �ن

ً
إلصابة  ل ة  

ن للغا�ة . ي إجراءاتنا لحما�ة كل أولئك الذين ن لذلك �جب أن نكون مت�قظني
وس��� من  رعاهم لوقايتهم�ن  بـ COVID-19 . الف�ي

 
ي جعل 

 لمكان األ��� أماننا ادار �شكرك ع� مساعدتنا �ن
�
من أننا سندير هذە الرجاء أن تطمئنوا نا وف��قنا. مق�ميل بالقدر الممكن ا

. والتعاطفالقيود مع كل مق�م وأحبائهم بأق� درجات الرعا�ة   
 

 .COVID-19 ي هذا الوقت من خالل الفحص عن إصابة أي  ثبتلم يُ  بـ
بنت�جة إ�جاب�ة أو ف��ق أو�ال مق��ي من �ن  

 
ن واألقارب أثناء  تطبيق القيود للوصول إ� الدارنص�حة للمق�مني  

 
ي نتخذها عندما �كون هناك مجموعة من األعراض أو حاالت تقي�د  ةطب�عقد تكون ع� درا�ة ب الوصول ألنها �شبه التداب�ي الي�

ي ال االلتهاب�ة األمراضمن 
دار. المعد�ة األخرى �ن  

 
: ، سيتم تطبيق اإلجراءات التال�ة2020 آذار  / مارس 18مساًء األر�عاء  5اعتباًرا من الساعة   

 
ن إ� دارنا  الزوار القادمني

ي ظروف استثنائ�ة. �جب أن د الوصول المق�ّ  تطبيق ار بدخول دار الرعا�ة الخاصة بنا أثناءلن ُ�سمح للزو 
تتم مناقشة ، إال �ن

ة ستثنائ�ة اال ظروف ال . ها بأمانسه�ل� فسنعمل ع� ضمان، ممكنة نت ، و�ذا كاكنة أم ال لتحد�د ما إذا كانت ال��ارة ممم�ي مبا��  
 

ن لل ةنا آمندار الحفاظ ع�  مق�مني  
ة من الوصول المق�ّ  حافظ ع� إبقاءسن الخدمات المطل��ة لضمان بقاء �شمل ذلك و د. الخدمات األساس�ة خالل هذە الف��
: ، ع� سب�ل المثالللتشغ�ل ةوقابل ةنا آمندار   
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 ؛ االمتثال لمعدات الح��قواألنظمة والمعدات األساس�ة أة؛ إصالحات المنشوتوص�ل الطعام األدو�ة 
 ي خالل ما بينهم أثناء التجمعات المسافات عن  الخدمات والموردين بمالحظةقد�ي سيتم تزو�د م

ي  �ن
نا دار وجودهم �ن

ي ذلك الفحص النشط وسجالت 
ي دار الرعا�ة (بما �ن

وسيتم �سه�ل جميع ال��ارات بواسطة أحد أعضاء ف��ق الق�ادة �ن
 )الزوار واإلجراءات األخرى ذات الصلة

 
ةتعاطف�الرعا�ة ال  

ن واألقارب بالقلق من احتما، وقد �شعر بعض الأن ظروف كل شخص فرد�ة ندركنحن  ة دون ز�ارات  ل تطبيقمق�مني ف��
. منتظمة  

 
ي الخارج بحضورها سي

ن �ن فردي لضمان  ستتم إدارتها ع� أساسو  . تابع المق�مون الذين لديهم مواع�د مع مقد�ي الرعا�ة الصحيني
ن و  . همصحتسالمة المق�مني  

 
ن أو ال الرجاء أن تطمئنوا  ي لديها احت�اجات خاصةمن أنه سيتم وضع خطط محددة للمق�مني ي ذلك العائالت الي�

ن ، بما �ن  مق�مني
. مختلفة أو معقدة تواصل الذين لديهم احت�اجات  

 
ي تتجاوز فيها الحاجة ل��ار  ي الحاالت الي�

رعا�ة ل، ع� سب�ل المثال عندما يتل�� مق�م ة شخص ع��ز مخاوف تتعلق بالسالمة�ن
 .COVID-19    ولم تكن ع� اتصال مبا�� مع شخص مصاب بـ صحة ج�دةتب لك ز�ارة بأمان طالما أنك ب، س�ن ها�ة الح�اةن 

 
ة لمناقشة أي ظروف فرد�ةلرجاء اا ي مبا�� . التصال ئ�  
 

ن مق�مروابط االجتماع�ة والعائل�ة للالحفاظ ع� ال ني  
ة تقي�د الوصول.  بالنسبة لهمعين العالقات ذات المنا و مق�مو  تواصل فهم مدى أهم�ة الحفاظ ع� نحن نت ، خاصة خالل ف��

ي المكان 
ي �شارك فيها لدينا بالفعل مجموعة متنوعة من األ�شطة الهادفة �ن ي مق�مو الي�

ي ذلك اسدارنا نا �ن
تخدام ، بما �ن

. سيوا واصلالتكنولوج�ا من أجل الت ن ع� إبقاء االجتما�ي ك�ي ن مق�مو صل ف��قنا ال�� ي احت�اجاتهم  نا منشغلني ومحف��ن بطرق تلي�
. وتفض�التهم الفرد�ة ع� أفضل وجه  

 
 حتى  Skype أو FaceTime أو  هاتفعن ط��ق  المكالمات  رت�ب� اتصال مع أحبائك و�مكننا تنحن �شجعك ع� البقاء ع

 رید اإللكتروني.بتتكلموا مع بعضكم مباشرة. سیوفر فریقنا أیضاً معلومات حدیثة بانتظام لألقارب والممثلین عن طریق الھاتف أو ال
 

ي غضون الـ  العامل ف��قالسيتواصل معك أحد أعضاء 
. الخاصة بك تواصلقادمة للتحدث عن احت�اجات الساعة ال 24�ن  
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هات أ�شطة نمط الح�اة ن وال�ن  
ن صم�م نظام دارنا من  ا� جزء الخاصة بنا  عين ذات الم الح�ات�ة �شطةاأل �شكل  ي تمكني

األ�شطة  تقد�م وسوف نضمن استمرارنا �ن
ي ذلك�شطة بناًء ع� تقي�منا للمخاطر ، لألسف قمنا بتعليق بعض األ نا. ومع ذلكمق�ميالمحفزة والجذابة ل

: ، بما �ن  
 ي ذلك أطفال المدارس ومجموعات األمهاتالمجموعات الخارج�ة من قبل ز�ارات

 ، بما �ن
  ي فيها زوار المجتمع إ� ال�مناسبات

   دار                  أئ�
  ن ن ز�ارات من فنانني ن أو مجموعات اجتماع�ة أخرىومؤدين فنيني  خارجيني
 ي يوفرها ال باصات/ الحافالتنزهات خارج�ة اجتماع�ة أخرى ب ن مقد�ي خدمات  ي�  خارجيني

 
. نحن نانممن أتتم مراجعة أ�شطة  ركز ع� أ�شطة المجموعات ط الح�اة األخرى بما يتما�� مع اعتبارات االبتعاد االجتما�ي

نت ة، ع� اإلن�� ، باإلضافة إ� االستفادة من المساحات الخارج�ة داخل دار :11مكنة من التكنولوج�ا وأ�شطة ، والمالصغ�ي
. الرعا�ة قدر اإلمكان  

 
د الوصول المق�ّ نا حول مراجعة تداب�ي   

 د سار�س�كون الدخول المق�ّ 
�
ن ع� األقل من الساعة  ا ة، آذار  / مارس 18يوم األر�عاء  مساء 5لمدة أسبوعني . بعد هذە الف��

اجع الوضع ن اال س�ن ة الوصول المق�ّ إذا كان من ا ة. وفر عتبار نصائح الصحة العامة المت، مع األخذ بعني وري تمد�د ف�� ، د ل�ن
ك . عند اتخاذ هذا القرار  بذلك فسنخ��  

 
 احت�اطات أخرى نتخذها

ي شا ي االتصاالت السابقةباإلضافة إ� التداب�ي الي�
ي لمنركناها معك �ن

ي ، قمنا بتنف�ذ تنظ�ف إضا�ن
نا دار اطق نقاط االتصال العال�ة �ن

ي المجتمع. كما سنبدأ اإلبعاد االج تطبيقع� العاملة و�شجع فرقنا 
 بق��تما�ي �ن

�
ي  ا

لجميع نا دار  فحص درجة الحرارة قبل دخول �ن
. بنا  ةالرعا�ة الخاص دار أفراد الف��ق وزوار   

 
كان لد�ك أي أسئلة أو   إذا .  COVID-19 لوقايتهم من نرعاهمشكًرا لك ع� دعمك ونحن �س� جاهدين لحما�ة كل من 

ة، ير�� االتصال كنت بحاجة لمناقشة ظروفك الفرد�ة  ، أو استفسارات ي مبا��  .ئ�
 

ي 
حارة،التح�ائ�  

 
[Name, General Manager care home here] 

[Contact details] 
[Care home name] 

 
 
 
 

 


