معلومات للعاملين :طوارئ فيروس كرونا
الحمل في وقت فيروس كرونا
أعزائي أمهات المستقبل وآباء المستقبل ،
حتى في هذه األيام من عدم اليقين والتوتر  ،يعمل أطباؤنا وقابالتنا على متابعتكم بأقصى قدر
من االهتمام.
يوفر مستشفى  ، Mother Giuseppina Vannini Classifiedالمعتمد من قبل منطقة
) ، Lazio (ASL RM2للمتابعين الحوامل زيارات متخصصة وفحوصات ،الموجات فوق
الصوتية باإلضافة إلى التشخيص المختبري غير المؤجل.
لتكون أكثر أمانًا وتساهم في تجنب انتشار الفيروس  ،نطلب منك اتباع بعض اإلحتياطات
البسيطة:
• الحضور إلى العيادة في الوقت المحدد دون أن تأتي قبل موعدك.
أطلب ممن يرافقك االنتظار خارج العيادة.
لحجز الخدمات المذكورة أعاله ،عليك أستخدام الرقم 0624291397
يتم ضمان الوصول إلى غرفة الطوارئ للمرضى الحوامل من خالل توفير دورات مخصصة ،
خاصة بالنسبة لحاالت الحمل الي علي وشك الوالدة.
"طبيب التوليد السريع"
من خالل المريض الذي يصل إلى غرفة الطوارئ في نهاية الحمل  ،بعد إجراء الفرز التمريضي
 ،يتم االعتناء به مباشرة من قبل طاقم التوليد في بيئات مخصصة.
نظمت مستشفانا مسارات آمنة منفصلة  ،مع أنظمة حماية لكل من الموظفين وسالمة األم
المستقبلية والطفل الذي لم يولد بعد.
يُسمح لآلباء بدخول غرفة الوالدة  ،مرتدين معدات الوقاية الشخصية المناسبة  ،فقط في وقت
الوالدة  ،بعد قياس درجة حرارة الجسم وفقط إذا لم تظهر عليهم أعراض مثل السعال والتهاب
الحلق وصعوبات التنفس.

من أجل حماية المرضى و العاملين و العامالت والزوار  ،يُسمح لزائر واحد فقط لكل مريض
بالدخول إلى الجناح لفترة قصيرة بين الساعة  03:81و  ، 03:81بعد قياس درجة الحرارة من
قبل الموظفين و طاقم التمريض من عدم وجود أي أعراض.
ومع ذلك  ،يجب على الزائر أوالً ارتداء القفازات والكمامات.
سيتم تحديد أسماء الزوار الذين سيتمكنون من الوصول إلى الجناح من قبل المريض نفسه
وسيتم إبالغ موظفي البوابات يو ًما بعد يوم.
سيتم حظر زوار الجناح  ،حتى لو تم تحديدهم من قبل المريض  ،إذا ظهرت عليهم أعراض مثل
الحمى والبرد والسعال والتهاب الحلق وصعوبات في التنفس (حتى لو واحد فقط من األعراض
الموضحة).
بالنظر إلى سهولة انتشار فيروس كرونا الجديد  ،و من أجل الحد من مخاطر العدوى  ،يلزم
تعاون أكثر من قبل الزائرين.
يتم تعليق الدورات المصاحبة عند الوالدة ودورات اإلختناق في مجري الهواء الخاصة بالطفل
مؤقتًا وسيتم إبالغ إعادة تنشيطها على الفور في أقرب وقت ممكن على موقع المستشفى على
اإلنترنت.
ألي توضيحات بشأن الحمل والوالدة والرضاعة  ،يمكنك الكتابة على عنوان البريد اإللكتروني
التالي:
ginecologia.vannini@figliesancamillo.it
أو اتصل على األرقام التالية:
35330354 10 – 35330841 10 – 35330840 10
ال ينبغي التقليل من شأن وباء فيروس كرونا ( )COVID-19على اإلطالق  ،ولكننا على يقين
من أنه  ،بالنظر إلى كل الجهود المبذولة  ،يمكنك أن تعيش الحمل بهدوء.

