
 كل شخص في أي منشأة یجلب إمكانیة حمل
COVID-19   إلى المنشأة أو خارجھا. بقدر ما یرتفع

 عدد الداخلین، بقدر ما یرتفع الخطر. 

یجب على العائلة الداعمة/الشخص الداعم، والمرضى،  
والمقیمین، والعاملین، واألطباء، أن یعملوا مع بعضھم 

 البعض من أجل الحد من الخطر. 

ور یعتبر دورك ضروریًا ولكن قدال تكون مطالبًا بالحض
 دائًما . قبل القدوم إلى الموقع، یُرجى مراعاة ما یلي: 

 .ماھو الدعم الذي یحتاجھ من تحب 

  ھل تستطیع اإلستجابة الحتیاجاتھم افتراضیًا؟ 

   إذا كنت تستعد للقدوم، فما ھو أفضل وقت لدیك
لتكون في المنشأة، وماھو عدد الزیارات التي تقوم 

 بھا وكم تستغرق كل زیارة؟ 

  قلیل عدد زیاراتك ومدتھا؟  كیف یمكنك ت 

   ھل یمكنك تقلیل عدد األشخاص الذین تم تحدیدھم
 كدعم ُمعیّن؟

 راجع كذلك كتیب 'معرفة دورك أثناء وباء 
COVID-19 

 
 
 
 
 

العائلة المعینة 
وأشخاص الدعم  

)Designated 
Family and 

Support Persons ( 
 
 
 

 تعرف على دورك 
 COVID-19أثناء وباء 

)Know Your Role 
During COVID-19 ( 

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من أعراض، إمأل  على  
لمواطني  COVID-19التقییم الذاتي لـ األنترنت 

 قبل التوجھ للموقع.    ألبرتا

 

ورقة  للمزید من المعلومات حول السالمة، راجع 
النصائح للعائلة الداعمة/الشخص الداعم أثناء وباء 

19-COVID   الخاصة بالخدمات الصحیة في ألبرتا
)AHS.( 

 

للحصول على معلومات حول الدعم اإلفتراضي،   
 . التواصل باستخدام التكنولوجیا راجع

 

لمصادر دعم   .ahs.ca/visitationراجع صفحة  
العائلة المعینة/الشخص الداعم و من أي قیود على  

 الموقع قد تكون ساریة المفعول.

 

Arabic 

https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://myhealth.alberta.ca/Journey/COVID-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/healthinfo/ipc/hi-ipc-covid-ac-pts-family-tip-sheet-info-sht.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-connecting-with-tech.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-connecting-with-tech.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-connecting-with-tech.pdf
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/topics/Page17001.aspx


العائلة المعینة/األشخاص الداعمین یقدمون الدعم الالزم   
  Designated family/supportمن... (

persons provide needed…( 

   معلومات لفریق الرعایة الصحیة حول مریض أو
 مقیم. 

  .دعم من أجل السالمة العقلیة لمریض أو مقیم 

 .مساعدة في التغذیة والتنقل 

   ،مساعدة في الرعایة الشخصیة مثل النظافة
 وغسیل المالبس والمتعلقات المطلوبة.

  المساعدة في التواصل للمریض أو مقیم یعاني من
لنظر، أو في الكالم، أو  ضعف في السمع، أو في ا

 ضعف معرفي أو فكري أو في الذاكرة.

 .مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات 

  .مساعدة في تنظیم العواطف والسلوكیات 

   ،مساعدة على اتخاذ القرارات الخاصة بالرعایة
 والتحوالت والخطط.

بوصفك العائلة الداعمة/الشخص الداعم، فإنك تلعب  
دورا ھاما في سالمة المرضى والمقیمین وراحتھم 

 لمعینة/الشخص الداعم...وشفائھم.  العائلة ا
)As a designated family/support  

person you play an important role  
in the safety, comfort and recovery  

of patients and residents . 
A designated family/support 

person…( 

  ھو الشخص الذي تم تحدیده من قبل مریض أو مقیم
 رفاھیتھم.  أنھ یقدم دعًما مھًما في

   ھو الشخص الذي یرید المریض/المقیم أن یكون لھ
 دور في شؤونھم الصحیة. 

 شریك  یمكن أن یكون قریبًا، أو الوصي القانوني أو
، أو مقدم رعایة بصفة  حمیمي، أو صدیق قریب

 .رسمیة أو غیر رسمیة

  ) قامت الخدمات الصحیة أللبرتاAlberta  
Health Services ( األشخاص  بتحدید عدد

الذین یدخلون لمنشآتنا وذلك من أجل الحد من  
تواصل مع فریق الرعایة  . COVID-19انتشار 

 الصحیة والموقع لتحدید اإلرشادات الحالیة. 

لحمایة نفسك ومن تحبھم في الوقت الذي تكون فیھ 
 داخل منشأة، علیك القیام بما یلي

)To protect yourself and your loved  
one while inside of a facility, 

we need you to(: 

  إكمال فحص طبي قبل الدخول للموقع. من
 حالتك. فضلك كن صادقًا بشأن 

  اتبع جمیع اإلحتیاطات حسب التعلیمات التي
 قدمھا طاقم العمل. 

   ،قم بارتداء القناع الذي قدموه لك في الموقع
 بصفة متواصلة، على أن یغطي أنفك وفمك. 

  .قلل من التحرك داخل المنشأة 

   أغسل یدیك عند الدخول/الخروج من غرفة من
تحبھم، وعند دخول/خروج المنشأة، وقبل لمس 

 ك أو بعده.قناع

   إرتد ما یثبت ھویة العائلة الداعمة/الشخص
 الداعم. 

إذا كان لدیك أي سؤال أو استفسارات، الرجاء  
 التحدث مع أي عضو في فریق الرعایة الصحیة. 


