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األسئلة المتكررة: 

س: ما ھو فیروس كورونا (COVID-19)؟ 

ج: فیروس كورونا ھو فیروس یؤثر على الرئة لذا فھو یؤثر على الجھاز التنفسي للمصابین. 

س: ما ھي األعراض؟ 

ج: األعراض الرئیسیة ھي: 

• سعال جدید مستمر 

• إرتفاع درجة حرارة الجسم 

• فقدان أو تغیر في حاسة الشم أو في تذوق الطعام 

على كل حال، ھذه األعراض مشابھة لكثیر من األمراض الشائعة. الطریقة الوحیدة التي یمكن التأكد بھا من أن الشخص مصاباً بفیروس 
 ./nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19 كورونا ھو إجراء الفحص الالزم. اقرأ المزید عن أعراض كوفید-١٩ على موقع

إذا شعرت انت أو شعر طفلك أو اي شخص یسكن معك باعراض كوفید-١٩، الرجاء عدم زیارة الطبیب أو الصیدلي- إبقى في البیت واتصل 
بالـ NHS بالرقم 111 ألخذ النصیحة. 

ومع ذلك، إذا كنت قلًقا بشأن طفلك أو شعرت أن حیاتھ معرضة للخطر، فیجب علیك االتصال برقم ٩٩٩ أو الذھاب إلى مركز الحوادث 
والطوارئ أو مركز الرعایة العاجلة المحلي كما تفعل عادًة. 

اذا كان لدیك موعد مع مستشفى جوش، وشعر طفلك او شعرت انت بأعراض كوفید-١٩، یرجى االتصال بفریق طفلك المتخصص للحصول 
على النصیحة والدعم قبل أن تأتي الى المستشفى.  

س: ھل یمكن ان یصاب األطفال بكوفید-١٩؟ 

ج: الدلیل الیوم (تشرین األول ٢٠٢٠) یبین أن االطفال یصابون بكوفید-١٩، ولكن قلیل جداً منھم یصابون بأعراض شدیدة، سواًء كان لدیھم 
مشاكل في جھاز المناعة ام ال.  

في مستشفى جوش، نحن نتخد اجراءات وقائیة اضافیة لنحافظ على سالمة مرضانا، كاجراء بعض التغیرات لخدماتنا واعطاء توجیھات 
،خاصة لمرضانا ویشمل ھذا المرضى الذین لدیھم مشاكل في جھاز المناعة او قسماً من المرضى المعرضین للخطر. 

س: ھل یجب عليَّ أن أقلق من "المتالزمة االلتھابیة المتعددة األنظمة” (multisystem inflammatory syndrome)، أو من 
أعراض الحمى وآالم البطن؟ 

ج: اذا شعر طفلك باعراٍض، مثل الحمى واإلسھال وآالم البطن، اتصل على NHS ١١١ او ادخل على موقع nhs.uk.111 االلكتروني. 
اذا كنت قلقاً جداً على طفلك، یرجى االتصال ب٩٩٩ او الذھاب الى قسم الحوادث والطوارئ او اي مركز للرعایة الصحیة العاجلة كالمعتاد، 

كالھما مفتوحان وآمنان لجمیع االطفال الذین ھم بحاجة الى الرعایة.  

ربما رأیت البیانات في وسائل اإلعالم التي تتكلم عن األطفال المریضین جداً وھم یذھبون الى المستشفى بسبب متالزمة االلتھابات التي 
تعرف بأعراض الحمى واآلم في البطن واإلسھال والطفح الجلدي.  

متالزمة االلتھابات ھذه قد تأثر على عدد قلیل من االطفال فقط، ولكن من المھم أن تطلب العالج العاجل اذا كنت قلقاً على طفلك. نحن 
سنستمر بمتابعة احدث المعلومات حول ھذه المتالزمة لنتأكد بأننا نستطیع أن نعطي افضل الرعایة لھؤالء المرضى.  
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س: طفلي لدیھ مشاكل صحیة، ما الذي یجب عليَّ فعلھ؟ 

ج: تقدم فرقنا السریریة تعلیمات سریعة عن األطفال والشباب الذین یعانون من حاالت مرضیة خاصة تمشیا مع مشورة الھیئات الوطنیة. 
  .gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides :یمكنك قراءة ھذه اإلرشادات لمجموعات محددة من المرضى خالل

اذا طلب منك أن تبدأ او توقف الوقایة لطفلك، یمكنك وجود المزید من المعلومات ادناه. 

اذا كان لديكم اي سؤال، يرجى االتصال بفريق جوش الذي يتابع رعاية طفلك. اسهل وأسلم طريقة لتبقى على االتصال بنا هي من 
خالل موقع MYGOSH. تعرف على املزيد على موقع gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh. يرجى ايضاً قراءة 

.nhs.uk على موقع NHS احدث اإلرشادات من

س: لقد اتصل بي الNHS لیعلمني بأن طفلي في أعلى خطر سریري خالل جائحة كوفید-١٩. ماذا عليَّ أن افعل؟ 

ج: یقوم الNHS باالتصال مع أي شخص تم تحدیده على أنھ معرض للخطر للغایة أو في أعلى مخاطر سریریة من كوفید-١٩. ومن 
الممكن ان تكون قد استلمت تعلیمات من الNHS من خالل رسالة او رسالة نصیة او كالھما. علیك أن تتبع ھذه النصائح بحرص، والتي قد 

تنطوي على “الوقایة”. 

تتوقف الوقایة في الوقت الحالي وسیسمح لطفلك أن یستمر في أنشطتھ العادیة اال اذا نصح فریقك المتخصص بعكس ذلك. مع ذلك، قد تتغیر 
التوجیھات ونحن نشجعك على اتباع آخر النصائح من قبل .الموقع اإللكتروني لدى الكلیة الملكیة لطب األطفال وصحة الطفل  

نحن نقدر أن هذه النصائح قد تسبب القلق لبعض العوائل، لذلك قمنا بترتيب بعض التوجيهات الخاصة للعوائل الذين طلب منهم 
االلتزام بالوقاية أو بتوقيف الوقاية أو كانوا غير متأكدين فيما اذا احتاجوا الى االلتزام بالوقاية. يمكنك الحصول على هذه 

.gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children  :التوجيهات الخاصة عبر املوقع التالي

ونحن نتعلم المزید عن الفیروس، قد تكون ھناك تغییرات اخرى لقائمة مجموعات المرضى الذین یحتاجون إلى التدریع وماذا یعني الوقایة 
بالنسبة لك وللعوائل االخرى. یمكن أن یتصل بك الNHS، عن طریق رسالة نصیة أو رسالة بریدیة، لیخبرك بأن طفلك یحتاج الى بدء أو 

وقف الوقایة. نحن ندرك أن بعض العائالت قد تجد صعوبة في حمایة اطفالھا - نحن ھنا لنقدم المساعدة لتلك العائالت. یوجد في جوش 
خدمات لدعم العائالت لتساعد على التأقلم والحفاظ على الحمایة من كوفید-١٩. باالضافة الى التحدث مع فریق طفلك السریري، یرجى ایضاً 

االتصال بفریق PALS على 020 7829 7862 أو pals@gosh.nhs.uk للحصول على الدعم الخاص. 

 Government’s) حینما تستمر الحكومة بنصیحتھا لبعض الناس بالوقایة، یمكنك أیضاً طلب الدعم من برنامج الحمایة الوطني الحكومي
National Shielding Programme)، الذي یوفر الضروریات األساسیة مثل الطعام والرعایة لألفراد واألسر. سجل في ھذا البرنامج 

 .www.gov.uk/coronavirus-extremely-vulnerable على موقع

س: طفلي لم ینصح “بالوقایة” من الNHS واعتقد انھم یجب أن یفعلوا ذلك. ماذا یجب عليَّ فعلھ؟ 

ج: ربما من المفید أن تنظر الى قوائم الوقایة التي تمت تحضیرھا من قبل موقع الكلیة الملكیة لطب األطفال وصحة الطفل. إذا كنت ال تزال 
غیر متأكد، یرجى االتصال بفریقك السریري. حین نكتشف المزید عن كیف یؤثر الفیروس على مجموعات مختلفة من الناس، ستقوم  الكلیة 

الملكیة لطب األطفال وصحة الطفل بتحدیث المعلومات.  

استلم األطباء ایضاً ھذه الرسائل من الNHS التي تذكر مجموعة االشخاص الذین یجب أن یتبعوا ارشادات الوقایة. االطباء، بضمنھم اؤلئك 
العاملون في جوش، سوف ینظرون الى قوائم المرضى ویقومون باضافة اي شخص یعتقدون انھ یجب أن یكون في قائمة الوقایة.  

gosh.nhs.uk/covid-19-specialty- :يمكنك ايضاً أن تنظر الى اإلرشادات الخاصة لنصيحة طفلك من فريقه السريري على
guides وايضاً النصائح حول وقاية االطفال على  gosh.nhs.uk/covid-19-and-vulnerable-children. اذا كنت قلقاً على 

طفلك وال تعرف فيما اذا كان يجب ان يخضع الى الوقاية، الرجاء اتصل بفريقك السريري.
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 س: ما ھي اإلجراءات الواجب اتخاذھا؟

ج: تتغیر التوجیھات الوطنیة لتسمح للناس في انجلترا بقضاء المزید من الوقت خارج منازلھم، وذلك ُسمح لبعض االطفال بالذھاب الى 
المدرسة. مع ذلك، یجب على الجمیع في المملكة المتحدة أن یستمر بالحفاظ على ترك مسافة آمنة بینھم وبین اآلخرین عندما یخرجون خارج 

 .gov.uk منازلھم وایضاً علیھم أن یتجنبوا التجمعات الكبیرة. یمكنك أن تجد المزید من المعلومات على موقع

یجب على الجمیع أن یتبعوا االحتیاطات المنشورة على نطاق واسع لیتجنبوا العدوى، من ضمن ذلك الحفاظ على نظافة الیدین جیداً وتجنب 
لمس العینین واالنف والفم. ینصح الجمیع ایضاً بارتداء أغطیة الوجھ حین یصبح التباعد اآلمن عن اآلخرین امراً صعباً، وھذا یشمل النقل 

العام والمستشفیات. اذا قررت انت او طفلك بارتداء الكمامة، یرجى التأكد بأنكم ترتدونھا بشكل صحیح. لترى ھذه النصائح وتتعلم كیف 
gosh.nhs.uk/ تحافظ على سالمتك وسالمة اآلخرین، شاھد الفیدیو الذي انتجناه والذي یظھر فیھ شخصیة االخطبوط اوتو على موقع

 .staysafe

یرجى مالحظة بأن القیود حول السفر والعمل والوقت المسموح فیھ لقضاء الوقت خارج البیت تختلف معتمداً على المكان الذي تعیش فیھ في 
 .nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19 المملكة المتحدة. یمكنك أن تجد المزید من التوجیھات على موقع

ھنالك ایضاً حجر صحي محلي في بعض المناطق في المملكة المتحدة - یوجد المزید من المعلومات على الموقع اإللكتروني لدى الحكومة 
 gov.uk.

اذا ظھرت علیك او على أي شخص في عائلتك أعراض كوفید-١٩، یرجى عدم الذھاب الى الطبیب أو الصیدالني - ابقى في البیت واستخدم 
خدمة الNHS ١١١ عبر االنترنت على موقع nhs.uk.111 للنصیحة الطبیة الطارئة وقم باخبار فریقك السریري في جوش.  

س: ھل یجب عليَّ أن اتوقف عن تناول دوائي اذا كنت مصاباً بفیروس كورونا؟ 

ج: ال. تناول دوائك كما ھو موصوف بالوصفھ الطبیھ مھماً جداً وعدم تناولھ سیجعل حالتك الصحیة اسوء. یرجى استشارة فریقك 
االختصاصي قبل ان تتخذ اي قرار فیما یتعلق بدواءك.  

س: ماذا یجب عليَّ فعلھ اذا اصبح طفلي لیس على ما یرام السباب ال تتعلق بكوفید-١٩؟ 

ج: اذا كانت ھناك تغییرات في حالة طفلك المرضیة، یرجى االتصال یفریق جوش الذي یقوم برعایة طفلك كما تفعل عادًة. 

الطریقة السھلة واآلمنة لفعل ذلك ھو من خالل موقع MYGOSH على gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh. نحن نعمل 
ما في وسعنا لنجیب على استفساراتكم بسرعة، لكن من الممكن أن یأخذ ھذا وقتاً اطول من المعتاد في بعض الحاالت.  

یمكنك ایضاً االتصال بNHS ١١١ او زیارة الموقع االلكتروني nhs.uk.111 الخذ النصائح الطبیة ٢٤ ساعة في الیوم. على ایة حال، 
اذا كنت قلقاً جداً على طفلك او كانت حیاتھ في خطر، یجب ان تتصل دائماً ب٩٩٩ او یمكنك الذھاب الى قسم االسعاف والحوادث المحلي او 

الى مركز رعایة الطواريء كما تفعل عادًة. 

الكلیة الملكیة لطب األطفال وصحة الطفل (RCPCH) انتجت الفتة مساعدة الھالي المرضى والمراعین لھم، الذین قد یكونوا قلقین او غیر 
متأكدین فیما یجب علیھم فعلھ اذا كان طفلھم بصحة غیر جیدة او مصاباً خالل جائحة كوفید-١٩.  

من المھم اتباع نصائح الحكومة بالبقاء في البیت لكن تذكر بأن الNHS ١١١ والعیادات الطبیة والمستشفیات مستمرة في تقدیم الرعایة 
اآلمنة فیما اذا احتاجت عائلتك لذلك. یرجى االنتباه بأن الفتة الRCPCH تعطي نصیحة عامة لكل األطفال وال تاخذ بنظر االعتبار الحالة 

الخاصة لطفلك او خطة الرعایة والصحة الشخصیة لطفلك. اذا كان لدیك اي استفسار، یرجى اخذ النصیحة من فریق جوش الذي یقوم برعایة 
طفلك.  

س: ھل أن الموعد أو دخول المستشفى القادم لطفلي سیلغى؟ 

ج: للتأكد من قدرتنا على تقدیم رعایة عاجلة لألطفال الذین ھم في أمس الحاجة إلیھا، لقد قمنا بتغییر طریقة تشغیل بعض خدماتنا، بما في ذلك 
تأجیل بعض اإلجراءات والمواعید ومواعید دخول المستشفى.  
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تنظر فرقنا السریریة إلى كل مریض بعنایة لتحدید المرضى الذین یحتاجون بشكل مطلق إلى الدخول الى المستشفى، وایضا لتحدید العیادات 
واالستشارات التي یمكن القیام بھا بطریقة أخرى مثل الفیدیو أو المكالمات الھاتفیة، وكذلك المواعید واإلجراءات والقبول یمكن إعادة جدولتھا 

بأمان. 

نحن نقدر صبركم حینما نتأكد أننا نقوم بفعل ذلك بطریقة آمنة.  

إذا احتجنا إلى تأجیل اإلجراءات الخاصة بطفلك أو موعد دخولھ الى المستشفى أو اي موعد آخر، فسنتصل بك مباشرًة. نتمنى أن تتفھم أننا ال 
نتمكن من إعطائك تفاصیل الموعد الجدید اآلن. 

س: تم تأجیل أو الغاء موعد/قبول طفلي. أنا قلق من أن التأخیر فیما اذا كان سیؤثر على صحتھ؟ 

ج: نعرف أن التأخیر في العالج یمكن أن یسبب قلًقا كبیًرا، خاصة عندما ال نستطیع أن نعطیك موعًدا جدیًدا. 

 تبقى صحة طفلك ھي من أولویاتنا. تنظر فرقنا السریریة الى كل مریض على حدة، مع اعطاء اولویة العالج والمتابعة والمواعید للمرضى 
ذوي الحاجة االكبر.  

لقد وجدنا أن المواعید عبر االنترنت ھي طریقة عظیمة لعمل االستشارات عندما ال یمكن ان تجلب طفلك الى المستشفى في الوقت الحالي.  

نحن ندرك كیف تكون المواعید المؤجلة مقلقة ونحن نفعل قصارى جھدنا لتقلیل ھذه التأخیرات مع التأكد من أننا نقدم الرعایة بأمان وبما 
یتماشى مع نصیحة الحكومة. 

إذا كان لدیك أي أسئلة أو كنت قلًقا بشأن زیاراتك إلى جوش، فاتصل بفریقك السریري من خالل بوابة MyGOSH عبر اإلنترنت 
  .gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh

 س :الموعد القادم لطفلي أو موافقة دخولھ الى المستشفى مؤكدتان من قبلكم، ما الذي احتاج معرفتھ قبل أن آتي الى المستشفى؟ 

ج: یعمل اطبائنا وأختصاصیو مكافحة العدوى سویًة وھم یستمعون بعنایة للتوجیھات الدولیة لیتأكدوا بأننا سنوفر لطفلك العنایة التي یحتاج 
الیھا في مستشفى جوش بشكل آمن.  

اذا كنت ستزور مستشفى جوش وشعرت أنت او طفلك بأعراض كوفید-١٩، او تعتقد أنك كنت على اتصال وثیق مع شخص مصاب، یرجى 
االتصال بفریق طفلك االختصاصي لتحصل على الدعم قبل أن تزور المستشفى. یرجى عدم زیارة عیادتك العامة (GP) او صیدالني - ابقى 

في البیت واستخدم خدمة اإلنترنت لدى ١١١ NHSال لتحصل على النصیحة الطبیة العاجلة.  

اذا كنت تزور جوش، نحن نطلب االلتزام من العوائل ببعض التوجیھات والتعلیمات، قبل وعند زیارتھم. ھذا ھو جزء مھم من اإلجراءات 
التي اتخذناھا للحفاظ على سالمة الجمیع في المستشفى - المرضى والعائالت وموظفینا - قدر اإلمكان. 

قبل أن تزور جوش، نحن ننصح بمشاھدة الفیدیو المناسب للعوائل لدینا على موقع gosh.nhs.uk/staysafe للتعرف على االخطبوط 
اوتو وتتعلم الطرق االربعة التي تستطیع أن تساعدنا فیھا لنقلل من انتشار العدوى. ھذا یتضمن ارتداء الكمامة طول الوقت في داخل 

المستشفى، اال اذا كنت بجانب سریر طفلك او تتناول الطعام. قد یطلب من طفلك ایضاً ارتداء الكمامة عندما یتجول داخل المستشفى. ھذا 
یتماشى مع أحدث اإلرشادات الوطنیة. 

سنوفر لك ولطفلك الكمامات، ولكن اذا كان طفلك ال یستطیع ارتداءھا، مثالً اذا كان صغیر السن جداً، عندھا سیسمح لھ بذلك. عندما ترتدي 
الكمامة، تأكد بأنھا تغطي انفك وفمك وذقنك. حاول عدم لمس الكمامة عندما ترتدیھا. تخلص منھا مستخدماً الحلقات واغسل یدیك بعد أن 

تتخلص منھا.  

كاحتیاط اثناء جائحة كوفید-١٩، نحن نحدد عدد الزوار في المستشفى. نحن نتفھم بأن ذلك سیسبب صعوبة لبعض العوائل، سیساعدنا ذلك 
لنقلل جداً من خطر انتشار العدوى لنحافظ على سالمتك وسالمة طفلك والجمیع في جوش. نحن عملنا مع توجیھات الحكومة والخبراء في 

مكافحة العدوى لنتأكد بأن توجیھاتنا صحیحة، وسیعني ذلك اعتباراً من یوم األثنین ٢٦ تشرین األول ٢٠٢٠ سنتبع الخطوات التالیة:  
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اذا كان لدى طفلك موعد في العایادة الخارجیة، سیسمح لمقدم رعایة واحد بالدخول الى المستشفى. لسوء الحظ، ال یسمح لالشقاء بالزیارة.  •

اذا كان طفلك مقیم في جناح داخل المستشفى، من االفضل أن والد او مقدم رعایة واحد یسمح لھ بالزیارة ولكن سنسمح لمقدمین راعیین •
اثنین من نفس البیت او اشخاص من نفس المجموعة بالزیارة كل یوم. ال یسمح لآلباء او لمقدمي الرعایة الذین یعیشون في غیر بیت من 

المریض في الزیارة ولسوء الحظ ال یسمح لالشقاء بالزیارة. 

نحن ندرك أن ھناك حاالت خاصة حینھا سیكون من الضروري تغییرھذه القوانین. اذا شعرت بأن ھذا الكالم ینطبق على عائلتك، یرجى 
االتصال بفریق طفلك السریري لتناقش احتیاجات طفلك مباشرة اذا لم نكن على اتصال معك من قبل. سیقرر فریق طفلك السریري ایة 

استثناءات ستتطبق اذا سمح االمر بذلك.  

اذا كان طفلك یأتي الى جوش لیحضر موعد دخولھ الى المستشفى، تستطیع أن تجد كل المعلومات التي تحتاجھا قبل أن تصل الى المستشفى 
 .gosh.nhs.uk/admissions-during-covid-19 :على موقع

اذا كنت تأتي الى جوش لتحضر موعد في العیادة الخارجیة، علیك أن تصل ١٠ دقائق قبل موعدك على االكثر. سیساعدنا ذلك في المحافظة 
على تجنب االزدحام في غرف االنتظار. للمزید من المعلومات التي علیك أن تعرفھا قبل موعدك، یرجى قراءة التوجیھات الخاصة على 

 .gosh.nhs.uk/covid-19-outpatients  :موقع

اذا كان لدیك سؤال عن زیارتك القریبة الى مستشفى جوش، یرجى االتصال بفریق بالس (PALS) على رقم 7862 7829 020 او على 
gosh.nhs.uk/your-hospital- عبر موقع (MyGOSH) او اتصل بفریقك السریري عبر ماي جوش pals@gosh.nhs.uk

 .visit/mygosh

س :ما ھي اإلجراءات التي ستجرى عندما أصل إلى المستشفى؟ 

ج :عندما تصل الى مستشفى جوش، یمكنك أن تالحظ بأن ھناك تغییرات بسیطة في طریقة االجراءات في المستشفى. .تم وضع ھذه 
اإلجراءت لحمایة الجمیع في جوش قدر اإلمكان. قد تستمر التغیرات والتي ستكون موافقة لإلرشادات، ولكننا سنتصل بك إذا كانت ھناك أیة 

تغییرات كبیرة في موعد طفلك أو موعد دخولھ الى المستشفى أو موعد إجرائھ. 

 عندما تصل الى احدى المداخل الرئیسیة، سیسمح لبالغ واحد فقط بدخول المستشفى وال یسمح لألشقاء بالدخول. لسوء الحظ، ال یسمح 
لالشقاء بالزیارة. اذا كان ممكناً، ارشادات جوش (GOSH Guides) ستأخدك الى جناحك او تدلك على الطریق. اذا رافقك افراد عائلتك 

الى جوش، علیھم االنتظار خارج المستشفى. نحن نطلب منھم االلتزام بارشادات التباعد االجتماعي وترك مسافة مترین عن اآلخرین في 
المنطقة. 

سنورفر لكم الكمامات لترتدوھا طول الوقت عند زیارتكم الى جوش، اال اذا كنت جنب سریر طفلك او تتناول الطعام. في بعض االحیان، 
یمكن أن نطلب منك ارتداء الكمامة وأن كنت جنب سریر طفلك، مثالً اذا كنت تزور المستشفى خالل التزامك بالحجر الصحي. اذا كان ھذا 

االمر یتطبق علیك، سوف یشرح فریقك السریري ھذه القوانین.  

قد یطلب من طفلك ارتداء الكمامة عندما یتجول داخل المستشفى. ھذا تماشیاً مع أحدث التوجیھات الوطنیة. سوف نوفر لك ولطفلك الكمامات 
ولكن اذا لم یستطع طفلك ارتداءھا، مثالً اذا كان صغیر السن جداً، سوف نسمح لھ بذلك. عندما ترتدي الكمامة، تأكد من انھا تغطي انفك 

وفمك وذقنك. حاول عدم لمسھا عندما ترتدیھا. تخلص من الكمامة مستخدماً الحلقات وقم بتنظیف یدیك بعد أن تتخلص منھا.  

یمكننا أن نقوم باختبار طفلك بكوفید-١٩ حتى اذا لم تظھرعلیھ االعراض. خالل االختبار سوف نجمع بعض المخاط من انف طفلك او/و 
حنجرتھ باستخدام أنبوب صغیر أو قطعة قطن. قد یكون االختبار غیر مریح حیث یسبب السعال والعطس. سوف یساعدنا ذلك لنتأكد بأننا 
gosh.nhs.uk/ :نحافظ على سالمتك وسالمة طفلك والجمیع في جوش قدر االمكان. یمكنك أن تجود التفاصیل عن االختبار على موقع

 .covid-19-testing

قد تالحظ تغییرات اخرى عندما تتجول داخل المستشفى، مثالً انظمة االتجاه الواحد والتصمیم الجدید في غرف االنتظار. تساعدنا ھذه 
التغیرات على استمرار خدماتنا بامآن ونحن نقدر مساعدتكم لنتأكد بأن الجمیع یتبع ھذه التوجیھات.  

نرجو االطالع على اسئلتنا املتكررة املتخصصة واالجوبة على موقغ: gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides. قد تتضمن 
هذه الصفحة التعليمات الخاصة بطفلك وما الذي تتوقعة عند زيارتك الى جوش.
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 س :ما الذي تفعلونھ الجل المحافظة على سالمة زوار المستشفى؟ 

نریدك أن تعلم أن سالمتك وسالمة جمیع ١٩- ج :نحن نتفھم أن بعض العائالت قد تكون قلقة عند زیارة جوش خالل جائحة كوفید مرضانا 
وعائالتنا وموظفینا ھي أولویتنا األولى. 

یمكنك تالحظ بأن ھناك عدد اقل من العاملین في المستشفى. نحن فكرنا بتمعن عن عدد العاملین الذي نحتاج الیھم لنوفر العنایة بطریقة آمنة 
لمرضانا. قام فرقنا السریریة بمراجعة جمیع العملیات ومواعید دخول المستشفى بعنایة لیحددون المرضى الذین یستطیعون بزیارة المستشفى، 

والمواعید التي یمكنھا تتوفر بطریقة آخرى، والمواعید التي یمكنھا تتوفر بشكل آمن. قام فرقنا السریریة ایضاً بمراجعة ادارة العیادات 
والخدمات، حیث ھم یغیرون ترتیب غرف االنتظار ویقللون من تنقل المرضى داخل المستشفى.  

نحن ايضاً ننصح العاملني واملرضى والعوائل أن يلتزموا بتوجيهات التباعد االجتماعي وغسل اليدين عندما يصبح ذلك ممكناً. يمكنك 
ايضاً ترى الالصقات التي بشكل نجم البحر داخل املستشفى وهي تذكر الجميع بالتباعد االجتماعي. يمكنك االطالع على الفيديو 
لدينا املناسب للعوائل على موقع gosh.nhs.uk/staysafe للتعرف على شخصية االخطبوط اوتو وتتعلم عن ما عليك فعله لتتجنب 

انتشار العدوى داخل املستشفى. 
أثناء زیارتك الى جوش، سوف یطلب منك ومن طفلك ارتداء الكمامة. ھذا تمشیاً مع اجدث التوجیھات وسوف یساعدنا في حمایة المرضى 
والعوائل والعاملین، خاصة اولئك المعرضین لخطر متزاید بسبب كوفید-١٩. نحن ندرك بأن بعض االطفال ال یستطیعون ارتداء الكمامة، 

مثال اذا كانوا صغیرین السن. من المھم جدا أن ترتدي انت الكمامة وتتخلص منھا بالطریقة الصحیحة. سوف نعطي لك التوجیھات عن كیف 
تقوم بذلك عندما تزور المستشفى، ولكن اذا كنت غیر موتأكد او لدیك ایة اسئلة، یرجى اخبار احد من الفریق السریري. 

س :وماذا عن االختبار الذي یجرى لالشخاص للتأكد من اصابتھم او خلوھم من الفیروس؟ 

ج :نحن نستمع بعنایة الى التعلیمات المحلیة االخیرة حول اختبار كوفید  في جمیع المرضى الذین یأتون إلى جوش ١٩- نقوم اآلن باختبار 
للتاكد من عدم وجود كوفید ،  مع أحدث النصائح ً االمكان .تماشیا . سنقدم فرصة لالختبار لمقدمي الرعایة المرافقین ً لإلقامة في العیادة 

الداخلیة، ایضا عندما نقوم باالختبار سوف نجمع القلیل من المخاط من أنفك و/أو فمك باستخدام أنبوب صغیر أو قطعة قطن .قد یكون األمر 
غیر  . ویجعلك تسعل أو تعطس ً مریح قلیال  لك او ١٩- ھذا یساعدنا لنضمن الحفاظ على سالمتك وسالمة طفلك والجمیع في جوش بقدر 

االمكان .اذا كانت نتیجة اختبار كوفید لطفلك ایجابیة، نحن سنستمر بتأكد حصول طفلك على الرعایة والعالج التي یحتاج الیھا. 

. یرجى االتصال بفریقك السریري ،١٩- اذا كان لدیك اي سؤال او اھتمامات عن اختبار كوفید .لدینا اجراءت واضحة لعزل اي مریض فیما 
اذا كانت نتیجة اختباره إیجابیة فورا، مع االستمرار في تقدیم رعایة الخبراء واتباع إرشادات صارمة لمكافحة العدوى .اذا شعرت أنت او 

شعر طفلك بأعراض الفیروس قبل أن تأتون الى جوش، یرجى عدم زیارتك واالتصال بفریقك السریري للنصائج والدعم. 

ألجل سالمة مرضاھم .بعد ذلك ً العاملون الذین تظھر علیھم أعراض الفیروس اثناء العمل سوف یخرجون من االماكن السریریة فورا 
سیختبرون للفیروس ومن ثم یتم اخراجھم من المستشفى في اسلم طریقة ممكنة. 

لتحدید متى وكیف یمكن لھم العودة إلى ً لدینا عملیة واضحة جد ، بالنسبة لموظفي المستشفى الرئیسیین الذین تم عزلھم في المنزل العمل 
بأمان .ھذا یتجاوز المبادئ التوجیھیة الحكومیة وھو مصمم للتأكد من عدم عودة أحد إلى العمل ما لم یتم استعادتھ بالكامل وعدم تعریض 

اآلخرین للخطر. 

 س :ھل یمكننا أن نقود السیارة الى جوش؟ وماذا عن موقف السیارات؟

ج : تعلم عن موقف السیارات في جوش ھنا او اسأل في االستعالمات الرئیسیة (مفتوحة لمدة ٢٤/٧) عندما تصل الى المستشفى. 

رجاء اعلم ان ھناك النقل في لندن (Transport for London) اعید تعفیل رسوم االزدحام مرة ثانیة وایضاً رسوم الشوارع االخرى، 
والتي فعلت منذ ١٨ مایو. اتظر الى موقع tfl.gov.uk للمزید من المعلومات. في حالت معینة، یمكنك أن تسترجع رسوم االزدحام التي 

دفعتھا - قم بزیارة gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/travel-reimbursement لترى فیما اذا كنت مشموالً بذلك.  

س :اغلقت بعض المقاھي واالسواق .كیف سنحصل على الطعام؟ 

ج :لنتأكد من توفیر الطعام الساخن والبارد طول الوقت، قام مطعمنا الذي یسمى بالالجون بتمدید ساعات العمل، حیث سیفتح   مساء في 
عطلة نھایة ١١  الًى صباحا ٨ مساء من یوم االثنین الى یوم الجمعة ومن ١١  الى ساعة ً صباحا ٧:٣٠ المطعم في ساعة االسبوع.  وجبات 

خفیفة وفواكھ طازجة ً ستوجد اكالت رئیسیة متنوعة یمكنك االختیار منھا بما فیھا اختیارات حالل ونباتیة .ھناك ایضا وحلویات لذیذة. 
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قد تجد بعض المقاھي واالسواق مفتوحة في المنطقة المحلیة، وھي تعمل مع إجراءات التباعد االجتماعي. 

 س :ھل سیظل فریق اللعب ھنا لدعم طفلي أثناء موعدنا أو إجرائنا أو قبولنا؟ 

ج :اللعب ھو جزء رئیسي من الدعم الذي یقدمھ جوش للمرضى، وسوف یستمر فریق اللعب بالعمل مع المرضى في المستشفى مع مراعاة 
اتباع جمیع إرشادات مكافحة العدوى الموجودة .بما في ذلك، اتخاذنا قرار بإغالق غرف اللعب ولكن ھناك مجموعة متنوعة من الطرق التي 

تسھل للمرضى الوصول إلى خدمات اللعب. 

أعد فریق اللعب اكیاسا لألنشطة محتویة على صناعات یدویة وھي مغلقة بشكل آمن ومختومة للمرضى ولمقدم الرعایة لتستعمل في 
غرفھم .اللعب الخاص لدعم واشغال االطفال متوفر حیث ان ھناك مجموعة من األلعاب الحسیة المھدئة. إذا كان لدیك أي أسئلة حول كیفیة 

الوصول إلى دعم فریق اللعب لدینا، یرجى التحقق من الالفتة الموجودة على باب غرفة اللعب في   أو التحدث مع اختصاصي اللعب في 
gosh.nhs.uk/news/coronavirus- الجناح الخاص بك، أو یمكنك ان تسأل الممرضة المسؤولة .یمكنك أن تجدھا عبر ، الجناح

covid-19- اإلنترنت للعائالت، بما في ذلك األنشطة التي أوصى بھا فریق اللعب. 

س: ھل مدرسة جوش مفتوحة؟ 

ج: افتتحت مدرسة االطفال في المستشفى، مع اعطاء االولویة لتدریس االطفال والشباب المقیمین في جوش لمدة اسبوعین او اكثر. نحن قمنا 
باعادة ترتیب غرفة المدرسة كي ندرس بشكل آمن.  

إذا كنت ترغب أنت وطفلك في الحصول على الدعم عبر األنترنت أو نصیحة تعلیمیة، فإن فرق التدریس لدینا ھنا لمساعدتك. یرجى االتصال 
 .gosh.nhs.uk/goshschool بالمدرسة كالمعتاد. یمكنك أیضاً الحصول على اإلرشادات والتوصیات على

س: المدارس مفتوحة اآلن، ھل یجب على طفلي الذھاب الى المدرسة؟  

 .gov.uk ج: اقرأ احدث المعلومات حول افتتاح المدارس على موقع

باالضافة الى تطبیق اجراءات السالمة الحدیثة، مثل صفوف بحجم اصغر وزیادة التنظیف والتغییر في الجداول المدرسیة، سوف یطلب من 
المدارس االخذ بنظر االعتبار االحتیاجات الصحیة واالجتماعیة لكل طالب. 

القرارات المھمة حول كیفیة حصول طفلك على التعلیم خالل جائحة كوفید-١٩ یجب أن تتخذ من قبلكم ومن قبل فریقك السریري ومدرسة 
طفلك. اذا كان لدیك سؤال او استفسار حول تعلیم طفلك، نحن نشجعك على االتصال بفریقك السریري ومدرسة طفلك.  

س: ما ھي اإلجراءات المتخذة لحمایة الموظفین العاملین في جوش؟ 

ج: یعد دعم موظفینا الرائعین أولویة رئیسیة لـجوش. نحن نتبع النصائح المعطاة من قبل الصحة العامة في إنجلترا، بما في ذلك أي تغییرات 
على توصیات معدات الحمایة الشخصیة. 

الموظفون العاملون مستمرون باستالم كل ما ھو جدید من الصحة العامة. بالنسبة للموظفین الذین ال یعملون بشكل مباشر مع األطفال 
المرضى وعوائلھم، ُطلَِب منھم أن یعملوا من منازلھم. 

نرید أن نتأكد من شعور موظفینا باألمان والقیمة واالھتمام والقدرة كي یتمكنوا من طلب المساعدة فیما اذا كانوا بحاجة إلیھا. وھذا یشمل تقدیم 
الدعم مثل توقیر اإلقامة بالقرب من المستشفى وتوفیر الطعام، باإلضافة إلى الخدمات المجانیة لدعم الصحة العقلیة والرفاھیة. 

قد تشاھدون موظفینا یرتدون الكمامات الواقیة في المستشفى. نرید أن نأكد لكم بأن جمیع موظفینا یتبعون االرشادات الصارمة التي تخبرھم 
عن متى یجب أن  یلبسوا الكمامات. 
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