قوانین جدید مالقات – پیامی از  Lakeridge Healthبه
افراد جامعه
ارسال شده در روز چهارشنبه  18مارچ 2020
قابل توجه دوستان و همسایگان ما در سراسر منطقه دورهام ()Durham
 Lakeridge Healthاقدامات الزم را برای ایمن نگه داشتن مردم و مهار کردن انتشار  COVID-19در سراسر
سیستم بیمارستانی مراقبتهای حاد منطقه ای ما انجام میدهد.
این به معنای تصمیم گیریهای دشوار است که شامل استقبال از تعداد کمتری از افراد در بیمارستانها و به تعویق انداختن
برخی از مالقاتها و اقدامات پزشکی میباشد .ما این تغییرات را برای محافظت از بیماران و تیم Lakeridge Health
ایجاد کرده ایم و اطمینان اینکه بیمارستانها در مواقع بحرانی از گنجایش الزم برای مراقبت از بیماران مبتال به حادترین
بیماری در طول روزها ،هفته ها و ماههای آینده برخوردار باشند.
قوانین جدید مالقات
در حال حاضر تنها برای بیماران آسیب پذیر مالقات مجاز است .در برخی از بخشها از جمله بخش زایمان حداکثر یک
نفر مالقات کننده/مراقب برای هر بیمار در روز اجازه داده میشود .همچنین برای مراقبت از کودکان ،مراقبتهای تسکینی
و بیماران آسیب پذیر ادراکی و عاطفی یک نفر مالقات کننده برای هر فرد بیمار در روز درخواست میشود .این تغییر
برای بیماران و خانواده ها بسیار مشکل است و ما این را درک میکنیم که ندیدن عزیزانتان چقدرسخت است.
 Lakeridge Healthمالقاتهای مجازی و تلفنی را به عنوان مالقاتی و معاشرت اجتماعی حمایت و تشویق میکند که
بخش مهمی از بهبودی را تشکیل میدهد.
غربالگری در هنگام ورود
برای افرادیکه در محدوده قانون مالقات کنندگان مجاز به مالقات هستند ،ما در تمام ورودیهای بیمارستانهای
 Lakeridge Healthآنها را غربالگری میکنیم تا اطمینان حاصل شود همه افرادیکه وارد بیمارستان میشوند ،عاری از
بیماری هستند .این امر شامل همه تیم  Lakeridge Healthمیشود .هر کسی که مریض باشد ،اجازه ورود به
بیمارستان را نخواهد داشت ،زیرا با این روش در نهایت ،از همه محافظت خواهد شد.
تغییرات در برنامه های جراحی
برای اطمینان از اینکه بتوانیم نیازهای حادترین بیماران را برطرف کنیم ،ما فقط به بیماران در وضعیت اضطراری و
سایر عملهای جراحی دارای اولویت رسیدگی میکنیم .این امر به ما امکان میدهد در زمان تکامل شیوع ،بیشتر به بیماران
بستری در بیمارستان و مراقبتهای درمانی در مواقع بحرانی دسترسی داشته باشیم .تاریخ عمل های جراحی غیر فوری را
دوباره در اسرع وقت و زمانی که قادر باشیم ،اعالم خواهیم کرد.
کلینیک ارزیابی  COVID-19برای منطقه دورهام
 Lakeridge Healthیک کلینیک ارزیابی  COVID-19را برای پشتیبانی از غربالگری و ارزیابی به موقع
درمنطقه دورهام افتتاح کرده است .برای دسترسی به این کلینیک ارجاع از طرف پزشک مراقبت اولیه/کلینیک یا
دپارتمان بهداشت و درمان منطقه دورهام مورد نیاز است .اگر مبتال به تب ،سرفه یا سایر عالئم مشابه به آنفلوآنزا هستید،
لطفا ً فرم ارزیابی آنالین را در وب سایت online assessment form available on Lakeridge Health
 the Lakeridge Health websiteتکمیل کنید .افرادیکه نیاز به ارزیابی  COVID-19دارند ،ظرف  24ساعت
توسط یکی از اعضای تیم کلینیک با آنها تماس گرفته خواهد شد.

سالم بـمـانید
لطفا ً برای حفظ و حمایت از تندرستی بیماران اگر شما مریض هستید ،به بیمارستان مراجعه نکنید .مرتب دستهایتان را
بشویید و از ماده ضد عفونی کننده بر پایه الکل استفاده کنید ،اگر مریض هستید ،در خانه بمانید ،هنگام سرفه و عطسه
کردن دهان و بینی خود را بپوشانید و از لمس صورتتان خودداری کنید .در حال حاضر از گردهم آیی گروهی خودداری
کنید و فاصله دو متری بین خودتان و دیگران را حفظ کنید .از همه مهمتر اینکه آرام بمانید و روال عادی خود را حفظ
کنید.
به روز رسانی اطالعات
برای کسب آخرین اطالعات از صفحه وب  Lakeridge Health’s COVID-19 web pageدیدن کنید .ما در
 Lakeridge Healthبا شرکای مراقبتهای درمانی و تمام جامعه منطقه دورهام همکاری نزدیک داریم تا بتوانیم تاثیر
 COVID-19را در شهروندان منطقه خود و مراقبت کنندگان به حداقل برسانیم.
با تشکر از حمایت شما از .Lakeridge Health
ارادتمند شما در بهداشت و درمان،
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