أسئلة متكررة:
س :ما هو فيروس كورونا )(COVID-19؟
ج :هو فيروس يؤثر على الرئة لذا فهو يؤثر على الجهاز التنفسي للمصابني.
س :ما هي األعراض:
ج :األعراض هي:
• سعال
• إرتفاع درجة حرارة الجسم.
• صعوبة في التنفس.
على كل حال ،هذه األعراض مشابهة لكثير من األمراض الشائعة.الطريقة الوحيدة التي يمكن التأكد بها من أن الشخص مصابا ً
بفيروس كورونا هو إجراء الفحص الالزم.
إذا كنت شاكاً ،الرجاء عدم أخذ طفلك إلى الطبيب أو الصيدلي -إبقى في البيت واتصل بالـ  NHSبالرقم  111ألخذ النصيحة.

س :هل يمكن ان يصابون األطفال بCOVID-19؟
ً
ج :الدليل اليوم ) (March 20 2020يثبت على أن األطفال يصابون بال ،COVID-19وقليل جدا منهم يصابون بالتهاب حاد
بسبب  ،COVID-19سوا ًء كان لديهم مشاكل في جهاز املناعة ام ال.
س :ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها:
ج :النصائح املقدمة من الـ NHSهي كالتالي:
ما يجب أن تفعله:
• إغسل يديك باملاء والصابون باستمرار -إفعل ذلك ملدة  20ثانية على األقل.
• أغسل يديك باستمرار عندما تصل إلى البيت أو العمل أو املدرسة.
• إستعمل معقم اليد إذا لم يتوفر الصابون واملاء.
• ضع منديالً على فمك وأنفك أو إستعمل ُك َّمك )وال تستعمل يديك( لتغطي فمك وأنفك عمدما تسعل أو تعطس.
• ضع املنديل املستعمل في القمامة بعد العطاس أو السعال مباشرةً ،ثم اغسل يديك بعدها.
• حاول تجنب اإلتصال باألشخاص املرضى.
• حاول أن تحدد اإلتصال أو اإلختالط بالناس إذا لم يكن ذلك ضروريا ً .املزيد من اإلرشادات هنا:
/nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19
س :ما هي اإلجراءات الواجب اتخاذها:
ما ال يجب أن تفعله:
• ال تلمس عينيك أوأنفك أوفمك إذا كانت يديدك غير نظيفة.

س :طفلي لديه مشاكل صحية ،ما الذي يجب عليه فعله؟
ج :نحن نعمل مع فريقنا السريري لنعطي تعليمات سريعة عن األطفال والشباب الذين يعانون من حاالت مرضية خاصة تمشيا مع
مشورة الهيئات الوطنية .هذه التعليمات سوف تتجدد بانتظام وتنشر خالل موقعنا على اإلنترنت وشبكات التواصل اإلجتماعية.
وايضا ً ننصحكم بمتابعة آخر التعليمات الصادرة عن  NHSعلى  nhs.ukاو اتصل بـ .NHS 111يرجى اإلتصال كاملعتاد اذا كان
هناك اي تغير في حالة طفلك .سوف نفعل ما بوسعنا لنجيب على استفساراتكم بسرعة ،ولكن من املمكن ان يستغرق ذلك وقتا ً اطول
في بعض الحاالت.
س :هل أن املوعد أو دخول املستشفى القادم لطفلي سيًلغى؟
ج :للتأكد من قدرتنا على تقديم رعاية عاجلة لألطفال من جميع أنحاء لندن ،نقوم اآلن بتأجيل جميع اإلجراءات واملواعيد ومواعيد
دخول املستشفى الغير الضرورية.
سوف تحدد فرقنا السريرية أية اجراءات ومواعيد دخول املستشفى ومواعيد اخرى ستتأجل.
إذا احتجنا إلى تأجيل إجراء طفلك أو موعد دخوله الى املستشفى أو موعده ،فسنتصل بك مباشرةً.
نتمنى أن تفهم أننا ال نتمكن من إعطائك تفاصيل املوعد الجديد اآلن.

س :ما الذي ستعملونه الجل املحافظة على سالمة زوار املستشفى؟
ج :نحن نتخذ اجراءات للحفاظ على سالمة الجميع في جوش قدر اإلمكان .سوف تالحظ ان هناك عدد قليل من موظفي املستشفى.
حيث امعنا التفكير بعناية فائقة حول عدد الناس الذين سنحتاجهم لنوفر عناية بشكل آمن ملرضانا، ،ايضا ً لتقليل عدد الناس داخل
املستشفى .نحن ايضا ً ننصح املوظفني واملرضى والعوائل باإللتزام بالتوجيهات الخاصة باالخذ باملسافة االجتماعية حيثما أمكن.
يقوم جميع املوظفني السريرين بتدريب منتظم عن كيفية تقليل خطر انتشار الفيروس في املستشفى .هذا يتضمن معرفة متى يصبح
ارتداء الكمامات واجب وكيفية القيام بأنشطة التنظيف في جميع أنحاء املستشفى .هذا مبني على اساس التعليمات الوطنية
الصادرة مؤخرا ً عن  COVID-19كافحة العدوى.
في الوقت الحاضر ،نحن ال نجري اختبار للمرضى ولكننا نجري اختبار لجميع األطفال الذين تظهر عليهم االعراض بشكل دائم.
بالنسبة للموظفني الذين تظهر عليهم اعراض الفيروس اثناء العمل ،سوف يقومون بمغادرة املناطق السريرية على الفور للحفاظ على
سالمة مرضاهم .بعد ذلك سنقوم باختبارهم وسوف يغادرون املستشفى بأسلم طريقة ممكنة.
بالنسبة للموظفني الذين تظهر عليهم االعراض وهم خارج العمل ،فسوف يجرى عليهم اختبار على الفور خارج املستشفى .هذا
سيسمح لنا باتخاذ الترتيبات لتمكينهم من العودة الى العمل بأمان إن كانت نتيجة االختبار سلبية اوعندما يشفون بشكل كامل.

س :املوعد القادم لطفلي أو موافقة دخوله الى املستشفى مؤكدتان من قبلكم ،فهل يجب أن آتي إلى جوش أم ال؟
ج :اذا شعرت بأعراض  COVID-19او تعتقد انك كنت على اتصال وثيق مع شخص مصاب ب ،COVID-19يرجى عدم زيارة
طبيبك في العيادة العامة ) (GPاو زيارة املستشفى .يرجى البقاء في البيت وتجنب ا تصال مع اآلخرين وعليك اإلتصال من خالل
موقع  nhs.ukاأللكتروني او رقم  NHS 111للحصول على نصيحة.
اذا قمت بزيارة املستشفى ،فسوف يسمح لشخص مصاحب ومقدم رعاية واحد لكل أسرة في الدخول .يجب أن يكون مقدم الرعاية
نفس الشخص خالل كل زيارة .لسوء الحظ ،ال يسمح لألشقاء بزيارة املستشفى .نحن نقدر صعوبة هذه التدابيرعلى جميع العائالت
ولكن أولويتنا هي سالمة جميع املرضى والعوائل واملوظفني في جوش .يرجى استخدام مكاملات الهاتف والفيديو الستمرار االتصال
مع أفراد االسرة.
نعلم بأن هناك بعض الحاالت التي تحتاج كثر من مقدم رعاية واحد ،ونحن سعيدون ملناقشة احتياجات الطفل مباشرة مع هؤالء
العوائل .اذا كان لديك أي سؤال او استفسار ،يرجى االتصال بفريق .PALS

س :ما هي اإلجراءات التي ستجرى عندما أصل إلى املستشفى؟
ج :عندما تصل الى احد ا داخل الرئيسية ،سنطلب منك اسم طفلك واسم وجناحه .يرجى ا حظة :سيسمح لبالغ واحد فقط بدخول
املستشفى .إن كان ذلك ممكنا ،فسوف يقودك احد فريق مرافقي جوش ) (GOSH Guidesالى جناحك او يعطيك توجيهات.
س :كيف أحصل على أدوية طفلي.
ج :ألننا قمنا بتحديد عدد الزائرين القادمني إلى املستشفى ،سنقوم بترتيبات معينة مع التسليم الخاص للبريد امللكي Royal Mail
 .Special Deliveryسنتصل بك ملناقشة احتياجات طفلك وما يفضله.
دائما ،يرجى التأكد من حصولك على األدوية
نأمل أن يساعد ذلك في عدم تأثر أدوية طفلك في الوضع الحالي .كما هو الحال
ً
املنتظمة والطويلة األجل التي ستزودك ملدة اسبوعني على االقل .يرجى عدم القدوم إلى جوش الستالم أية أدوية .إذا كنت مقيما ً
حديثا ً في سكنك يُرجى تزويدنا بعنوانك الجديد وبياناتك أيضا ً .إذا كان لديك أي استفسار حول دواء طفلك يرجى االتصال
باملمرضة السريرية الخاصة بك او زيارة املوقع اإللكتروني  /www.medicines.org.uk/emcكما يمكنك اإلتصل بـ
Medicine.Information@gosh.nhs.uk
س :قمت بزيارة املستشفى قريبا ً وعلمت بأن هناك حالة مؤكدة لفيروس كورونا فما الذي يجب عليه فعله؟
ج :ال يجب عليك فعل أي شيْ إال إذا شعرت بأنك لست على ما يرام .إذا كانت لديك أية أعراض إبقى في منزلك ملدة سبعة أيام.
إذا لم تتحسن حالتك الصحية إتصل بالـ  NHSعلى الرقم  111ألخذ النصيحة.
جوش ستتصل بأي شخص إتصل بشخص آخر عنده  COVID-19إلبداء النصيحة.

س :ليس القدوم إلى جوش يقلقني ولكن ركوبي املواصالت العامة هو ما يقلقني ،هل من املمكن أن توفروا لي
موقف لسيارتي؟
ج :لسوء الحظ عدد األمكنة املخصصة لوقوف السيارات محددة من قبل البلدية املحلية وليس بإمكاننا زيادة عددها وال زيادة الفترة
الزمنية لوقوف السيارة.
لدينا ترتيبات مع موقف خاص للسيارات محلي إلعطائكم أسعار مخفضة .للمزيد من املعلومات قم باإلستفسارFare
.Reimbursement Office
س :ما هي اإلجراءات املتخذة لحماية املوظفني العاملني في جوش؟
ج :نحن نتبع النصائح املعطاة من قبل الصحة العامة في إنجلترا.
املوظفون العاملون مستمرون باستالم كل ما هو جديد من الصحة العامة .بالنسبة للموظفني الذين ال يعملون بشكل مباشر مع
ب منهم أن يعملوا من منازلهم.
األطفال املرضى وعوائلهم ،طُلِ َ

