
دليل الضيافة في
مركز جونز هوبكنز 

أرامكو الطّبي

ضيوفنا األعّزاء،
حرًصا على سالمتكم وراحتكم خالل 

فترة إقامتكم في المركز، ولمنع انتشار 
مرض كوفيد19- أثناء تواجدكم في الحجر 

الصّحي، ُيرجى الّتعاون مع المركز واّتباع 
الّتعليمات أدناه:



1.تعليمات عامة
 ال ُيســمح لكــم بمغــادرة الغرفــة خــالل فترة اإلقامــة في الحجر 	 

الصّحــي، إاّل إذا أوصــى الطاقــم الطبــي بذلــك أو في حالة ســماع 
جــرس إنذار الحريق.

ســُيطيل الّتدخيــن مرحلــة الّشــفاء وقــد يؤدي إلــى مضاعفات خطيرة؛ 	 
لــذا ُيرجــى االمتنــاع عــن التدخيــن أثناء فترة اإلقامــة في الحجر.

2.تعليمات الّنظافة:
 ُيرجــى االهتمــام بقواعــد الّنظافة الشــخصية.	 
 يرجــى الحفــاظ علــى نظافــة كل مــا يحيــط بكم وخاٍل مــن النفايات	 
 يجــب غســل اليديــن بالمــاء والّصابــون لمــدة ال تقل عن 40-60 	 

ثانيــة، أو اســتخدام ُمطّهــر يديــن لمــدة ال تقــل عن 20 ثانية.
حافظــوا علــى مســافة ال تقــل عــن متر ونصــف بينكم وبين 	 

اآلخرين.
 يجــب ارتــداء كّمامــة طبّيــة واقية في الحــاالت التالية:	 
عنــد فحصكــم من قبــل الطاقم الطبي 	 
 تلّقــي تعليمــات مــن الطاقــم الطبــي بمغــادرة غرفتكم ألخذ 	 

مســحات للفحص
 زيــارة طاقــم التمريــض لتّقييــم حالتكــم مرتين يومًيا.	 
 ُيرجــى اّتبــاع آداب الّســعال والُعطــاس، كمــا هو موضح في 	 

.3 الصفحة 





3. الزّيارات واستالم:
 ال ُيســمح بزيــارات األصدقــاء أو األقارب أثنــاء فترة الحجر الصّحي.	 

يمكن إرســال األغراض الشــخصية إليكم ليتم اســتالمها في مكتب 	 
االســتقبال وإحضارها إلى غرفتكم.

يتوّلــى الفندق تقديم وجبات 	 
الّطعــام خالل األوقات المحّددة 

لإلفطار والغداء والعشــاء.

 خدمــات التوصيــل: بعد ُمضّي 	 
48 ســاعة على إقامتكم، يمكنكم 
طلــب وتوصيــل الطعام إليكم من 

خارج الفندق. وســيتم استالم 
الوجبــات في الّردهة وإحضارها 

إلى غرفتكم.

4.الوجبات وتوصيل الطعام



6. خطة الرعاية والعالج:
 ُسيشــرف الطاقــم الطبــي علــى وضع خطة رعاية خاصة 	 

بكــم، ولكــن بصــورة عاّمة، وبعــد فترة وجيزة من القبول 
وقبل مغادرة المنشــأة، ســيتّم أخذ مســحة من األنف 

والحلــق للتأكــد مــا إذا كان الفيــروس موجوًدا. وقد يختلف 
وقــت الحصــول علــى نتائــج االختبار. ويرجع ذلك إلى عدد 

المســوحات الكبيرة الُمجراة حالًيا، لذا قد تســتغرق النتيجة 
بين أربع - ســت ســاعات. وســنحرص على إيصال الّنتائج 

إليكــم بمجــّرد حصولنا على المعلومات.

إذا كانــت نتيجــة االختبــار إيجابّية، ســيجتمع الطاقم الطبي 	 
معكــم ويناقش خيــارات الّرعاية الخاّصة بكم. 

5.تعليمات صحّية: 
إذا عانيتــم مــن الحّمــى أو الّســعال أو ضيق الّنفس، 	 

ُيرجــى طلــب الرقم صفــر عبر هاتف غرفتكم، والذي 
ســيضعكم على اتصال مباشــر بالطاقم الطبي في 

الفندق.
 ُيرجــى إبــالغ الطاقم الطبي إذا كانت 	 

لديكم حاالت طبّية ســابقة تتطّلب 
أدويــة محــددة ومتابعة طبّية، حيث 
ســيعمل فريقنــا الطّبي على تأمين 
األدوية الخاصة بكم وتوفير الرعاية 

الالزمة.
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تواصل مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

7. الصّحة النفسّية 
والعاطفّية

 قــد ُتســّبب فتــرة الحجــر الصّحي الخوف والقلــق نتيجة الُبعد عن 	 
العائلــة واألصدقــاء. وهــذا رّد فعل طبيعّي. إذا شــعرتم أنكم بحاجة 

إلى تلقي دعم نفســّي بصورة ســرّية فال تترّددوا في استشــارة 
الطاقم الطبي

أو

االتصــال علــى خــط الّدعم العاطفي في مركــز جونز هوبكنز أرامكو 	 
الطّبي الذي ُيقّدم الّدعم واالستشــارة النفســية عند الحاجة. هذه 

الخدمــة ُمتاحــة مــن 8 صباًحــا حتى 3 بعد الظهر، 
مــن األحــد إلى الخميس (1919 870 013). 

الّدعم اإلضافّي
إذا كانــت لديكــم أّيــة استفســارات أو احتياجات أخرى، ال تترّددوا في 

التحــّدث مع الطاقم الطبي


