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  برنامج االختبار اليومي السريع لموفري الرعاية الُمعيَّنين لألسر

 
إدخال إجراء  2621إلى مستشفيات منطقة تورنتو في ديسمبر  htnaeH  iratnOدعمت التوجيهات األخيرة التي أصدرتها مؤسسة 

ِّد الصحة والسالمة  .االختبار اليومي؛ وذلك للحد من أي مخاطر متمثلة في استمرار السماح بوجود موفري الرعاية في المستشفى قد تُهد 
إن ف، (15-كوفيد)بما أنه ال يُشترط على موفري الرعاية الُمعيَّنين لألسر تقديم إثبات على تلقي التطعيمات الكاملة لفيروس كورونا 

  .والموظفين، واألسر، االختبار اليومي يُضاعف مستوى األمان لجميع العمالء
 

  :لتدابيرتتضمن هذه ا. يُشكل االختبار اليومي جزًءا من تدابيرنا الشاملة إلنشاء بيئة آمنة قدر اإلمكان لجميع المتواجدين في المستشفى
 التواجد في الموقعتحديد ثالثة من موفري الرعاية لألسر المسموح لهم   -
 فحص جميع الموظفين، والطالب، والمتطوعين، والعمالء، واألسر في المدخل الرئيسي  -
توفير معدات الوقاية الشخصية لموفري الرعاية غير القادرين على دعم التباعد الجسدي بشكل كامل في أماكن معينة، مثل غرف   -

ة والمساحات المشتركة   (غرف تناول الطعام حيث يتم فيها خلع الكمامات: ثالم)مشتركة متعددة األسرَّ
أو التواجد /تقديم إثبات على تلقي التطعيم بوصفه أحد شروط التوظيف و يلزم على جميع الموظفين، والمتطوعين، والمتعاهدين  -

 في الموقع
 

 .لدى موفري الرعاية الُمعيَّنين لألسر( 15-كوفيد) منذ البداية، لقد حدد برنامج االختبار اليومي عدًدا من حاالت اإلصابة بفيروس كورونا
 .والموظفين، واألسر، يمنحنا الكشف المبكر هذا فرصة اتخاذ اإلجراءات الضرورية للحفاظ على سالمة العمالء

 
 األسئلة الشائعة

 
 لماذا نطلب من موفري الرعاية الُمعيَّنين لألسر إجراء االختبار اليومي؟  .1

a.  فإننا نسعى إلى االستمرار في توفير بيئة ، على مستوى المجتمع( 15-كوفيد)نظًرا إلى االنتشار المرتفع لفيروس كورونا

ِّمهاواألسر عندما يتواجدون في الموقع ليشاركوا ، والشباب، آمنة قدر اإلمكان لألطفال  .في برامج إعادة التأهيل التي نُقد 

b. إعادة التأهيل الخاص بنا يكونون عرضة للخطر بشكل كبير، ومن واجبنا اتخاذ جميع  إن العمالء الُمشاركين في برنامج

 .احتياطات السالمة الُممكنة ضمن حدود المعقول للحفاظ على سالمتهم

c.  م مستشفى ه من المستشفيات، برنامج االختبار اليومي السريع لموفري على غرار غير، i ttato Bt  elHrHسيُقدِّ 

نين لألسر من أجل العمالء من المرضى الداخليين ومرضى الرعاية النهارية، ليتم إجراؤه قبل كل زيارة الرعاية الُمعيَّ 

 .إلى المستشفى

d.  دقيقة وستُساعدنا في اكتشاف أي  14هذه االختبارات بسيطة وآمنة وسهلة االستخدام؛ ستُتيح لك معرفة النتيجة في غضون

 .أسرع وقت ممكن في( 15-كوفيد)حالة ُمصابة بفيروس كورونا 

 

 لم أُجِر االختبار اليومي السريع، أين يُمكنني إجراء االختبار اآلن؟ .2

a.  1نوفر لك غرفة خاصة إلجراء االختبار في غرفة رقمE170. 

b. إنها في الطابق األول، بعد المساحة الُمطلة على حمام السباحة بالقرب من مركز الفنون. 

c.  الفحص إلكمال عملية الفحصبعد إجراء االختبار، ستعود لتخضع إلى . 

d.  1إذا لم يكن الفاحص مشغوالً، فإنه يمكنه أن يعرض مرافقة موفر الرعاية الُمعيِّن لألسرة إلى غرفةE170 . إذا كان

 .الفاحص مشغوالً، فإنه يمكن الطلب من مكتب االستقبال واألمن المرافقة

e. أو في السيارة إذا كانت تلك رغبته( حسب األحوال الجوية)خارج يُمكن لموفر الرعاية الُمعيِّن لألسرة إكمال االختبار في ال. 

http://www.hollandbloorview.ca/


 

 

 إجراء االختبار اليومي؟ wn  roo B nnalloHلماذا لم يُطلب من موظفي  .3

a.  في الوقت الحالي، تلقى جميع الموظفين في مستشفىi ttato Bt  elHrH شريطةً أن يكون ذلك آمنًا طبيًا ، التطعيم

 .بالنسبة إليهم

b.  عبر اإلنترنت أو شخصيًا قبل ( 15-كوفيد)يُطلب من جميع الموظفين إكمال فحص الكشف عن اإلصابة بفيروس كورونا

  .اغ أنهم ال يعانون أي أعراض مع عدم التعرض لحاالت إصابة بفيروس كوروناويجب عليهم اإلبل، التواجد في الموقع

c. ميع أوقات التواجد مع العمالء واألسريرتدي الموظفون معدات الوقاية الشخصية الكاملة في ج.  

d.  نزل أو يعاني أعراًضا البقاء في الم( 15-كوفيد)يُطلب من الموظفين الذين تعرضوا إلى شخص مصاب بفيروس كورونا

 .لتطبيق العزل الذاتي وإجراء االختبار، وال يمكن له العودة إال إذا رأى المستشفى أن ذلك آمن

 

 الرعاية الُمعيَّنين لألسر إجراء االختبار اليومي كل يوم؟هل يتعين على موفري  .5

a. إذا كنت ستتواجد في المستشفى، فسنطلب منك إكمال االختبار اليومي قبل القدوم . 

b. في األيام التي لن تتواجد في المستشفى، لن نطلب منك إكمال االختبار اليومي. 

 

 علّي إجراء االختبار اليومي؟جرعات من التطعيم، لماذا يلزم  3/لقد تلقيت جرعتين .4

a.  وللوقاية من اإلصابة باألمراض الوخيمة والوفاة( 15-كوفيد)إننا نُدرك أن التطعيم هو أفضل حماية لنا ضد فيروس كورونا. 

b.  قة لفيروس كورونا ويمكنهم نشر ( 15-كوفيد)نعلم أنه يمكن أن يعاني هؤالء الذين تلقوا التطعيم حاالت العدوى الُمختر 

  .الفيروس إلى اآلخرين

c.  قة لدى هؤالء الذين يوفر االختبار اليومي مزيًدا من الحماية التي يمكن أن تساعدنا في الكشف عن حاالت العدوى الُمختر 

 .تلقوا التطعيمات في أسرع وقت ممكن

 

 ماذا يحدث إذا رفضت إجراء االختبار؟ .0

a. أجل العمالء من المرضى الداخليين ومرضى الرعاية النهارية إكمال  إننا نطلب من جميع موفري الرعاية الُمعيَّنين لألسر من

 . االختبار اليومي بوصفه مستوى إضافيًا من السالمة والحماية

b.  إن العمالء الُمشاركين في برنامج إعادة التأهيل الخاص بنا يكونون عرضة للخطر بشكل كبير، ومن واجبنا اتخاذ جميع

 .حدود المعقول للحفاظ على سالمتهم احتياطات السالمة الُممكنة ضمن

c. سيتصل الفاحصون بالوحدة إلعالمهم بأن موفر الرعاية الُمعيَّن لألسرة لم : إذا اخترت رفض المشاركة في هذا البرنامج

  .يُكمل االختبار اليومي وسيُتابع مدير العمليات معك في القريب العاجل للمناقشة

 

 :عيَّنون لألسر التحدث مع شخص آخر حول هذايرغب موفرو الرعاية الم  ( خالل الفحص) .7

a. االتصال بمدير الوحدة: العمل ساعات. 

b. االتصال بالمدير المناوب: خارج ساعات العمل. 

 

  هل أحتاج إلى إعادة االختبار بعد أن سبق وأجريته ولكنني احتجت إلى الخروج لتنشق الهواء الصحي؟ .0

a.  واحدة في اليومال، لن تحتاج إلى إجراء االختبار إال مرة . 

b.  يُرجى الحصول على ُملصق“I’ve been screened” (لقد تم فحصي )عند االنتهاء من الفحص. 

 

 هل يمكن لموفري الرعاية الُمعيَّنين لألسر إتمام بيان الفحص عبر اإلنترنت؟ .5

a.  من أجل العمالء الُمندرجين في ال، لقد أوقفنا مؤقتًا إجراء بيان الفحص عبر اإلنترنت لموفري الرعاية الُمعيَّنين لألسر

  .برنامج تأهيل المرضى الداخليين ومرضى الرعاية النهارية

 
 


