أجري آخر تحديث لنشرة المعلومات
هذه يوم  20يناير 2021

Coronavirus (COVID-19) – information for children,
young people and families

فيروس كورونا (كوفيد - )19-معلومات لألطفال والشباب
والعائالت
نحن نتفهم أنه قد ينتابكم القلق بشأن فيروس كورونا (المعروف أيضا ً بـ كوفيد )19-خاصة إذا كان طفلكم يعاني من حالة صحية
طويلة األمد .توضح نشرة المعلومات هذه الصادرة عن مستشفى غريت أورموند ستريت (غوش)  ،النصائح واإلجراءات التي
نتخذها تحسبا ً لتفشي فيروس كورونا .يمكنكم العثور على إرشادات لمجموعات محددة من المرضى على الرابط:
 . guidance for specific patient groups here.قوموا بزيارة موقع  gosh.nhs.uk/staysafeلمقابلة أوتو
األخطبوط  Otto the Octopusواكتشاف كيف يمكنكم المساعدة في تقليل انتشار العدوى ،سواء كنتم خارح البيت أو في
زيارة لمستشفى.
نقوم بتحديث هذه اإلرشادات بانتظام ،وإذا كنتم ترغبون في مشاركة اآلخرين ،فيرجى التفعيل المباشر للرابط:
 gosh.nhs.uk/covid-19-FAQبدالً من اقتباس أو تلخيص ما قلناه.
نحن نتبع اإلرشادات الرسمية من هيئة خدمات الصحة الوطنية،
وحكومة المملكة المتحدة ،ومنظمة الصحة العالمية .يتغير الوضع
باستمرار ،لذا سنقوم بتحديث هذه المعلومات حسب الحاجة.
يمكنكم دائما ً التحقق من ذلك على موقع  GOV.UKعلى
االنترنت في www.gov.uk/coronavirus :للحصول على
أحدث النصائح.

األسئلة المتداولة:
س :ما هو فيروس كورونا (كوفيد)19-؟
ج :هو فيروس يؤثر على الرئتين ،وبالتالي على عملية التنفس
لدى البشر.
س :ما أعراضه:
ج :األعراض الرئيسة هي:




سعال جديد ومستمر.
درجة حرارة عالية.
فقدان أو تغير حاسة الشم أو التذوق.
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إال أن هذه األعراض تشبه الكثيرمن األمراض الشائعة األخرى.
الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خاللها التأكد من إصابة شخص
ما بفيروس كورونا هي فحصه .اقرأوا المزيد عن أعراض كوفيد-
 19على الموقع:
nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

إذا ظهرت عليكم أنتم أو طفلكم أو أي شخص آخر في المنزل
أعراض كوفيد ،19-فالرجاء عدم زيارة الطبيب أو الصيدلي،
ابقوا في المنزل واستخدموا خدمة هيئة الصحة الوطنية على رقم
الهاتف  111أو خدمة االنترنت على الموقع111.nhs.uk :
للحصول على المشورة الطبية العاجلة.

في حين ،إذا كنتم قلقين بشأن طفلكم أو تشعرون بأن حياته
معرضة للخطر ،فيجب عليكم االتصال بالرقم  999أو الذهاب
إلى مركز اإلسعاف والطوارئ المحلي أو مركز الرعاية العاجلة
كما تفعلون عادة.
إذا كان عليكم القدوم إلى مستشفى غوش وكنتم تعانون أنتم أو
طفلكم من أعراض كوفيد ،19-فيرجى االتصال بالفريق
المتخصص للحصول على المشورة والدعم قبل زيارة المستشفى.
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س :هل يؤثر كوفيد 19-على األطفال؟
ج :تشير األدلة مؤخرا ً إلى أنه على الرغم من إصابة األطفال بـ
كوفيد ،19-إال أن عددا ً قليالً جدا ً من األطفال تظهر عليهم
أعراض حادة ،حتى وإن كانوا يعانون من حالة صحية أساسية.
في مستشفى غريت أورموند ستريت (غوش) ،نتخذ احتياطات
إضافية للحفاظ على سالمة مرضانا ،مثل تغيير الطريقة التي ندير
فيها بعض خدماتنا ،وتقديم إرشادات متخصصة للمرضى
 ،specialty guidanceبمن فيهم أولئك الذين قد يعتبرون من
ذوي المناعة الضعيفة أو جزءا ً من مجموعة سريعة التأثر.
س :ماذا عن الساللة الجديدة من كوفيد19-؟ هل يجب القلق
حول هذا الموضوع؟
ج :تتمتع جميع الفيروسات بالقدرة على" التحول" أو التغير
بمرور الوقت ،وال يختلف عنها فيروس كوفيد .19-وتم التعرف
على نوع جديد من ساللة كوفيد 19-كجزء من المراقبة الروتينية
التي تنفذها هيئة الصحة العامة في إنكلترا .من الطبيعي أن يتحور
الفيروس من أجل التكيف بشكل أفضل مع إصابة األشخاص،
وهذا ما فعله هذا الفيروس الذي بدا أنه أكثر فاعلية في إحداث
العدوى ،وهذا ما يقصد به عندما تسمع حديثا ً عن كون هذا
الفيروس أكثر قابلية لالنتقال أو العدوى .كل الفيروسات لديها
القدرة على التكيف بهذه الطريقة وهذا شيء كان متوقعاً .إنه ال
يسبب مرضا ً أكثر خطورة ،لكنه يصيب المزيد من الناس.
ومع ذلك ،نحن نعلم أن طرقنا الحالية للحد من انتشاره كإجراءات
(اليدين  -الوجه  -المسافة) التي هي فعالة في الحد من انتقال
العدوى ،لذلك يجب على الجميع االستمرار في استخدام معقم
اليدين ،وارتداء قناع الوجه ،والبقاء على بعد مترين من الناس
خارج منازلهم .نحن أيضا ً على يقين من أن اللقاحات ستعمل ضد
هذه الساللة من الفيروس.
س :هل يجب القلق بشأن "متالزمة االلتهابات التي تصيب عدة
أجهزة في الجسم" أو بشأن أعراض الحمى أو ألم البطن؟
ج :إذا كان طفلكم يعاني من أعراض تشمل الحمى واإلسهال وآالم
البطن ،فاتصلوا بخدمة هيئة الصحة الوطنية على الرقم  ،111أو
قوموا بالوصول إلى الخدمة عبر االنترنت على الموقع:
 .111.nhs.uk.وإذا كنتم قلقين جدا ً بشأن طفلكم ،فيرجى
االتصال بالرقم  999أو اصطحابه إلى مركز الحوادث والطوارئ
أو مركز الرعاية العاجلة كما تفعلون عادة ،وهي مفتوحة لجميع
األطفال الذين يحتاجون إلى رعاية ،وسيكونون في مأمن عند
الحضور.
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ربما تكونون قد شاهدتم تقارير في وسائل اإلعالم عن أطفال
مرضى للغاية يدخلون المستشفى بسبب متالزمة التهابية تتميز
بأعراض تشمل الحمى وآالم البطن واإلسهال والطفح الجلدي،
وتمت مقارنة هذه األعراض بحالة منفصلة تسمى مرض
كاواساكي.
تؤثر هذه المتالزمة االلتهابية على عدد قليل فقط من األطفال ،لكن
من المهم حقا ً أنه إذا كانت لديكم مخاوف بشأن طفلكم ،فعليكم أن
تطلبوا العالج العاجل .ونحن سنستمر في اتباع المفاهيم الحديثة
لهذه المتالزمة للتأكد من أنه يمكننا تقديم أفضل رعاية لهؤالء
المرضى .تتوفر معلومات حول الحالة االلتهابية التي تصيب عدة
أجهزة في الجسم لدى األطفال والمرتبطة مؤقتا ً بسارس كوفيد-
 )PIMS-TS)19على الموقع:
www.gosh.nhs.uk/conditions-andtreatments/conditions-we-treat/paediatricinflammatory-multisystem-syndrome-pims

س :بما أن إنكلترا تخضع لإلغالق العام حالياً ،فهل ال يزال
مستشفى غوش يستقبل المرضى؟
ج :ال يزال مستشفى غريت أورموند ستريت (غوش) مفتوحا ً
وآمنا ً لدعم مرضانا وعالئالتهم .ونظرا ً ألننا في حالة إغالق ،فقد
نحتاج إلى إجراء بعض التغييرات على المواعيد وعمليات القبول،
لكننا سنتصل بكم مباشرة إذا كان هذا التغيير سيؤثر عليكم وعلى
طفلكم.
لقد تعلمنا الكثير في السابق من العام الماضي حول مدى فائدة
المواعيد االفتراضية عبر الهاتف أو مكالمة الفيديو ،لذلك من
المحتمل أن نراجع مواعيدنا القادمة لمعرفة أي موعد يمكن
تحويله إلى موعد افتراضي حتى ال يتوجب عليك الحضور إلى
مستشفى غوش.
قد نضطر أيضا ً إلى تغيير بعض حاالت القبول المخطط لها ،لكن
فرقنا السريرية ستحرص دائما ً على أن األطفال والشبان الذين
يحتاجون إلى مواصلة البقاء في المستشفى أو االستمرار في
العالج أو العملية المخطط لهم ،يمكنهم بالفعل الحصول على ذلك.
نكرر القول ،إذا أثر ذلك على طفلكم ،فسنتصل بكم مباشرة.
اقرأوا المزيد عن تأثير اإلغالق العام على خدماتنا في مستشفى
غريت أورموند ستريت (غوش) هنا .here
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س :ما العمل إذا كان طفلنا يعاني من حالة صحية طويلة األمد؟
ج :عدد قليل جدا ً من األطفال يتطلبون العزل للوقاية .يمكنكم أن
تجدوا إرشادات لمجموعات خاصة من المرضى على الموقع:
 . gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guidesإذا كان لديكم
أي أسئلة أو مخاوف ،فيرجى طلب المشورة من فرق مستشفى
شاركة في رعاية طفلكم.
غريت أورموند ستريت (غوش) الم ِ
الطريقة السهلة واآلمنة للتواصل هي من خالل برنامج
 MYGOSHعلى االنترنت .اكتشفوا المزيد على الموقع:
 . gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygoshيرجى أيضا ً
الرجوع إلى آخر إرشادات خدمات الصحة الوطنية ( )NHSعلى
الموقعnhs.uk. :
س :ما االحتياطات التي يجب اتخاذها؟

يمكنكم أيضا ً االتصال بخدمات الصحة الوطنية على الرقم 111
أو زيارة الموقع  111.nhs.ukللحصول على المشورة الطبية
على مدار  24ساعة في اليوم .لكن إذا كنتم قلقين بشأن طفلكم أو
تشعرون أن حياته في خطر ،فيجب عليكم دائما ً االتصال بالرقم
 999أو الذهاب إلى مركز الحوادث والطوارئ المحلي ،أو مركز
الرعاية العاجلة كما تفعلون عادة.
نشرت الكلية الملكية لطب وصحة األطفال ( )RCPCHملصقا ً
مفيدا ً لألبوين ومقدمي الرعاية ( a helpful poster for
 )parents and carersالذين قد يكونون قلقين على ما يجب
عليهم فعله إذا كان طفلهم مريضا ً أو مصابا ً أثناء تفشي كوفيد-
 .19يرجى مالحظة أن هذا الملصق يقدم نصائح عامة لجميع
األطفال ،وال يأخذ بعين االعتبار الحالة الخاصة لطفلكم أو خطة
حالته الصحية ورعايته .فإذا كان لديكم أي أسئلة ،يرجى طلب
المشورة من فرق مستشفى غوش.

ج :يجب على الجميع أيضا ً اتخاذ االحتياطات المنشورة على
نطاق واسع لتجنب العدوى ،بما في ذلك الحفاظ على نظافة اليدين
وتجنب لمس العينين واألنف والفم .كما أن النصيحة لعامة الناس
هي أن ترتدي كمامات الوجه عندما يكون من الصعب الحفاظ
على مسافة آمنة بعيدا ً عن الناس ،بما في ذلك في وسائل النقل
العامة والمستشفيات .إذا كنتم ترتدونها أنتم أو طفلكم ،فيرجى
التأكد أنكم ترتدونها بشكل صحيح .لالطالع على نصائح تنفيذ ذلك
وتعلم كيفية الحفاظ على سالمتكم وسالمة اآلخرين ،شاهد الرسوم
المتحركة الصديقة للعائلة والتي تعرض شخصية أوتو األخطبوط
على الموقعgosh.nhs.uk/staysafe :

ج :إذا احتجنا إلى تأجيل أي إجراء لطفلكم أو تاجيل قبوله أو
موعده ،فسنتصل بكم مباشرة في أقرب وقت ممكن .نأمل أن
تتفهموا أن هذا قد يستغرق وقتا ً أطول من المعتاد ،وقد ال نتمكن
من إعطائكم تفاصيل الموعد الجديد أو تاريخ القبول اآلن.

س :هل يجب أن يتوقف طفلنا عن تناول أدويته إذا أصيب
بـ كوفيد19-؟

س :إذا تم تأجيل أو إلغاء موعد طفلنا ،نخشى أن يؤثر هذا
التأخير على صحته

ج :ال ،تناول الدواء كما هو موصوف مهم للغاية ،وعدم تناوله قد
يجعل حالة طفلكم أسوأ .يرجى استشارة الفريق االختصاصي
الخاص بطفلكم قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بدوائه.
سؤال :ماذا نفعل إذا أصيب طفلنا بتوعك ألسباب ال عالقة
لها بـ كوفيد19-؟

من المهم اتباع نصيحة الحكومة ،وتذكر أن العاملين في خدمات
الصحة الوطنية على الرقم  111واألطباء والمستشفيات تواصل
الرعاية اآلمنة إن احتاجت أسرتكم إليها.
س :هل سيتم إلغاء الموعد القادم أو القبول القادم لطفلنا؟

ج :نعلم أن التأخير في العالج قد يسبب قلقا ً كبيراً ،خاصة عندما
ال نتمكن من تحديد موعد جديد أو قبول جديد.
لكن تظل صحة طفلكم على قمة أولوياتنا ،وتبحث فرقنا السريرية
في حالة كل مريض على حدة ،وترتب أولويات اإلجراءات
والعالجات والمواعيد لمن هم في أمس الحاجة إلى رعايتنا (مرتبة
حسب األولوية الصحية السريرية).

ج :إذا كانت هناك تغييرات في الحالة الصحية األساسية لطفلكم،
فالرجاء االتصال بفرق غوش المشاركة في رعاية طفلكم كما
تفعلون عادة.

لقد وجدنا أن المواعيد االفتراضية هي طريقة رائعة لالستشارات
عندما يتعذر إحضار طفلكم إلى المستشفى.

 MYGOSHعبر االنترنت على الموقعgosh.nhs.uk/your- :
 . hospital-visit/mygoshنحن نبذل قصارى جهدنا للرد على

نحن نعلم كيف تكون حاالت القلق الناتجة عن التأخير ،ونحن نبذل
قصارى جهدنا لتقليلها ،ونؤكد أننا نقدم الرعاية بأمان ،وبما
يتماشى مع نصائح الحكومة.

هناك طريقة سهلة وآمنة للقيام بذلك من خالل برنامج
استفساراتكم بسرعة ،لكن هذا قد يستغرق وقتا ً أطول من المعتاد
في بعض الحاالت.
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إذا كان لديكم أي أسئلة أو كنتم قلقين بشأن زياراتكم لمستشفى
غوش ،فاتصلوا بفريقكم السريري من خالل برنامج MYGOSH

على االنترنت على الموقع:
gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh

س :إذا كان لدى طفلنا موعد قادم أو قبول قادم ،ما الذي نحتاج
أن نعرفه قبل وصولنا؟
ج :يعمل أطباؤنا واختصاصيو مكافحة العدوى معا ً ويستمعون
بإصغاء إلى اإلرشادات الوطنية لضمان توفير الرعاية لطفلكم في
مستشفى غوش بشكل آمن.
إذا كان من المقرر أن تزوروا المستشفى وأنتم أو طفلكم تعانون
من أعراض كوفيد ،19-أو تعتقدون أنكم ربما كنتم على قرب من
شخص مصاب  ،فيرجى االتصال بفريق طفلكم المتخصص
للحصول على الدعم قبل زيارة المستشفى .يرجى عدم الذهاب
إلى الطبيب أو الصيدلي ،ابقوا في المنزل واستخدموا خدمة
الصحة الوطنية على الرقم  111أو عبر االنترنت على الموقع:
 111.nhs.ukللحصول على استشارة طبية عاجلة.
أما إذا كنتم قادمين إلى مستشفى غوش ،فهناك بعض اإلرشادات
والسلوكيات التي نطلب من العائالت اتباعها قبل الزيارة وأثناء
وجودها في المستشفى .هذا جزء مهم من اإلجراءات التي نتخذها
للحفاظ قدر اإلمكان على سالمة الجميع في المستشفى من مرضى
وعائالت وموظفين.
قبل زيارتكم ،نوصيكم بمشاهدة الرسوم المتحركة الصديقة للعائلة
على الموقع gosh.nhs.uk/staysafe :لرؤية أوتو األخطبوط
والتعرف على الطرق األربع التي يمكنكم من خاللها مساعدتنا في
تقليل انتشار العدوى .يشمل ذلك ارتداء كمامة الوجه في جميع
األوقات أثناء وجودكم في مستشفى غوش ،إال إذا كنتم بجانب
سرير طفلكم أو كنتم تأكلون أو تشربون .وقد يطلب من طفلكم
أيضا ً ارتداء الكمامة عندما يتنقل في المستشفى ،وهذا يتماشى مع
أحدث اإلرشادات الوطنية.
سنوفر الكمامات لكم ولطفلكم ،لكن إذا لم يكن طفلكم قادرا ً على
ارتداء الكمامة على سبيل المثال ألنه صغير جداً ،فال بأس من
ذلك .عند ارتدائكم الكمامات ،تأكدوا من أنها تغطي أنوفكم
وأفواهكم وذقونكم .حاولوا أال تلمسوها أثتاء ارتدائها .انزعوها
باستخدام الحلقات ونظفوا أيديكم بعد رميها.
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كإجراء احترازي خالل انتشار جائحة كوفيد ،19-نحن نحد من
عدد الزوار إلى المستشفى .نتفهم أن هذا سيكون صعبا ً على
العائالت ،إال أنه يساعدنا في تقليل مخاطر العدوى بشكل كبير،
مما يجعلكم وطفلكم وكل شخص آخر في مستشفى غوش أكثر
أمانا ً.
•

إذا كان لطفلكم موعد في العيادات الخارجية ،فسيسمح
لمقدم رعاية واحد بدخول المستشفى .لألسف لن يتمكن
األشقاء من الزيارة.

•

إذا تطلب طفلكم أن يكون نزيالً في مستشفى غوش طوال
الليل أو لفترة أطول ،فسيسمح لمقدم رعاية واحد فقط من
كل أسرة بالدخول إلى المستشفى والمكوث طوال الليل.
لألسف ،لن يتمكن الشقاء من الزيارة.

سيراقب موظفونا بدقة مناطق االنتظار واألجنحة ،وقد يطلبون
منكم االنتظار في مكان آخر إذا أصبح من الصعب إبقاء الجميع
على مسافة آمنة.
إذا كنتم تشعرون أنه من المهم أن يرافق طفلكم مقدمو رعاية
إضافيين ،يرجى االتصال بفريق طفلكم السريري لمناقشة
احتياجات الطفل مباشرة.
إذا كان من المحتمل أن يبقى طفلكم في غوش لمدة  15يوما ً أو
أكثرـ يمكنكم ترشيح مقدم رعاية آخر لتولي مهامكم خالل األيام
السبعة التالية ،للتأكد من حصولكم على قسط من الراحة .تحدثوا
إلى فريق طفلكم السريري لمعرفة كيفية القيام بذلك وما يحتاج
مقدم الرعاية المعين إلى معرفته.
إذا كان طفلكم قادما ً إلى غوش للحصول على قبول مخطط له،
فيمكنكم أن تجدوا كل ما تحتاجون إلى معرفته قبل وصولكم،
على الموقع:
gosh.nhs.uk/admissions-during-covid-19

إذا كنتم قادمين إلى غوش لموعد في العيادات الخارجية ،فيجب
أال تصلوا مبكرين أكثر من عشر دقائق عن موعد طفلكم.
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سيساعدنا هذا في التأكد من عدم ازدحام مناطق االنتظار .إذا
كنتم تحتاجون إلى معرفة أي شيء قبل موعدكم في العيادات
الخارجية ،يرجى قراءة إرشاداتنا الخاصة على الموقع:

الخدمات بأمان ،ونحن نقدر دعمكم في التأكيد على اتباع الجميع
لإلرشادات الجديدة.
يرجى أيضا ً مراجعة األسئلة المتداولة الخاصة بنا على الموقع:

gosh.nhs.uk/covid-19-outpatients

gosh.nhs.uk/covid-19-specialty-guides

إذا كانت لديكم أي أسئلة أو مخاوف بشأن مجيئكم القادم إلى
غوش ،فيرجى االتصال ب "خدمة النصائح والتنسيق مع
المرضى بالز  " PALSعلى الرقم  020 7829 7862أو على
الموقع pals@gosh.nhs.uk :أو االتصال بـ الفريق السريري
الخاص بكم عن طريق برنامج  MYGOSHعلى الموقع:
gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh

س :ماذا نتوقع عندما نصل؟
ج :عند زيارة مستشفى غوش ،قد تالحظون أن األشياء قد تبدو
مختلفة قليالً عن السابق .ولقد تم وضع هذه الخطوات للحفاظ
على سالمة الجميع في مستشفى غوش قدر اإلمكان .قد تستمر
األمور في التغير مع استجابتنا ألحدث اإلرشادات ،لكننا سنتصل
بكم دائما ً إذا كان هناك أي تغييرات كبيرة على موعد طفلكم أو
موعد قبوله أو موعد اإلجراء الذي سيتم له.
عند وصولكم إلى أحد مداخل المستشفى الرئيسية ،لن يسمح إال
لشخص واحد بدخول المستشفى .لألسف ،لن يتمكن األشقاء أو
األصدقاء وأفراد األسرة اآلخرين من الزيارة .حيثما أمكن،
سيأخذكم أحد مرشدي غوش إلى الجناح أو يعطيكم التوجيهات.
سنوفر لكم كمامات الوجه الرتدائها في جميع األوقات أثناء
وجودكم في غوش ،إال إذا كنتم بجانب سرير طفلكم أو أنكم
تأكلون أو تشربون.
سنحتاج إلى إجراء فحص كوفيد 19-لطفلكم  ،حتى إن لم تكن
لديه أعراض ،جنبا ً إلى جنب مع أحد الوالدين أو مقدم الرعاية
الذي يرافقه .يتضمن الفحص جمع القليل من المخاط من األنف
و /أو من الحلق باستخدام أنبوب صغير أو عيدان قطنية .قد
يكون ذلك غير مريح ،وقد يحفز السعال أو العطاس .سيساعدنا
ذلك على ضمان الحفاظ على سالمتكم أنتم وطفلكم وجميع من
في مستشفى غوش قدر اإلمكان .يمكنكم معرفة ما ينطوي عليه
األمر بالضبط من الموقعgosh.nhs.uk/covid-19-testing:
قد تالحظون تغييرات أخرى أثناء تنقلكم في المستشفى ،على
سبيل المثال الممرات ذات االتجاه الواحد وتخطيطات مناطق
االنتظار الجديدة .تساعدنا هذه التغييرات على إعادة إتاحة
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التي قد تشمل نصائح خاصة لطفلكم وما يمكن توقعه عند زيارة
مستشفى غوش.
قد تالحظون عددا ً أقل من الموظفين في أرجاء مبنى المستشفى.
لقد فكرنا جيدا ً في عدد األشخاص الذين نحتاجهم لتقديم الرعاية
بأمان لمرضانا ،مع تقليل العدد في المبنى .وتقوم فرقنا الطبية
بمراجعة كل إجراء وقبول وموعد بحذر لتحديد المرضى الذين
يمكنهم القدوم إلى المستشفى ،وأي المواعيد التي يمكن إحرازها
بوسائل أخرى ،وأي منها يمكن تأجيلها بأمان .كما أننا أيضا ً
نبحث في الطرق التي ندير فيها عياداتنا وخدماتنا ،وإجراء
تغييرات على أشياء مثل تخطيط مناطق االنتظار وتقليل الحاجة
للتنقل في جميع أنحاء المستشفى.
سترون الموظفين يرتدون أنواعا ً مختلفة من معدات الحماية
الشخصية ( ،)PPEمثل الكمامات والمآزر .لقد تم تدريبهم على
كيفية الحد من مخاطر انتقال الفيروس داخل المستشفى ،بما في
ذلك وقت ارتداء الكمامات واألنواع األخرى من معدات الوقاية
الشخصية ،وكيفية تنفيذ أعمال التنظيف في جميع أنحاء
المستشفى .ويعتمد هذا على أحدث اإلرشادات الوطنية لمكافحة
عدوى كوفيد.19-
كما ننصح الموظفين والمرضى وأسرهم باتباع إرشادات التباعد
االجتماعي ،وغسل اليدين حيثما أمكن ذلك .قد تالحظ ملصقات
أرضية بشكل نجم البحر في أرجاء المستشفى ،لتذكير الجميع
بالحفاظ على مسافة آمنة .يمكنكم مشاهدة الرسوم المتحركة
الصديقة للعائلة على الموقعgosh.nhs.uk/staysafe :
لمشاهدة أوتو األخطبوط ومعرفة ما يمكنكم فعله لتجنب انتشار
العدوى في مستشفى غوش.
س :ماذا عن الفحص ؟
ج :نحن نستمع باهتمام إلى أحدث اإلرشادات الوطنية حول اختبار
كوفيد ،19-للتأكد من أننا نحافظ عليكم أنتم وعائالتكم بأمان قدر
اإلمكان .وتماشيا ً من أحدث النصائح ،نقوم اآلن بفحص المرضى
وأحد الوالدين المرافق للطفل إلى مستشفى غوش.
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سيشمل الفحص جمع القليل من المخاط من األنف  /أو الحلق،
باستخدام أنبوب صغير أو عيدان قطنية .قد يكون ذلك غير مريح،
وقد يجعل طفلكم يسعل أو يعطس .يمكنكم معرفة ما ينطوي عليه
األمر بالضبط على الموقع:
.gosh.nhs.uk/covid-19-testing

سيساعدنا ذلك على ضمان الحفاظ على سالمتكم أنتم وطفلكم
والجميع في مستشفى غوش قدر اإلمكان .إذا كانت نتيجة فحص
كوفيد 19 -لطفلكم إيجابية بـ فسنضمن حصوله على الرعاية
والعالج اللذين يحتاجهما .إذا كانت لديكم أية مخاوف بشأن إجراء
الفحص ،فيرجى االتصال بفريقكم السريري.
لدينا خطوات واضحة معمول بها لعزل أي شخص يتبين أن
نتيجته إيجابية على الفور ،مع االستمرار في تقديم الرعاية من
الخبراء واتباع إرشادات صارمة لمكافحة العدوى .إذا كنتم تعانون
أنتم أو طفلكم من أعراض قبل أن تأتوا إلى مستشفى غوش،
يرجى االتصال بفريقكم الطبي قبل المغادرة للحصول على
المشورة والدعم.
سيغادر الموظفون الذين بدأت تظهر عليهم أعراض أثناء العمل
مباشرة من المناطق السريرية ،من أجل سالمة مرضاهم.
بالنسبة لموظفي المستشفى الرئيسين الذين تم عزلهم في المنزل،
لدينا نهج واضح للغاية لتحديد متى وكيف يكون من اآلمن لهم
العودة إلى العمل .هذا يتجاوز إرشادات الحكومة وهو معد للتأكد
من عدم عودة أي شخص إلى العمل ،ما لم يتعاف تماما ً،وعدم
تعريض االخرين للخطر.

medicine.information@gosh.nhs.uk

يمكنكم أيضا ً استخدام برنامج  MYGOSHعبر االنترنت
للتواصل مع الفريق الطبي الخاص بطفلكم ،ولمناقشة أدويته،
ولمراجعة نتائج فحوصاته ،وتغيير المواعيد وما إلى ذلك.
اكتشفوا المزيد وسجلوا في هذا البرنامج على الموقع:
gosh.nhs.uk/your-hospital-visit/mygosh

إذا كان طفلكم نزيالً في مستشفى غوش ،وكان بحاجة إلى األدوية
ألخذها معه إلى البيت ،فسنتسلمها نحن من الصيدلية وسنحضرها
إليكم في الجناج.
س :هل ستقدمون اللقاح لألطفال والشبان؟
ج :اللقاحات غير مرخصة من قبل وكالة تنظيم األدوية ومنتجات
الرعاية الصحية ( )MHRAلألشخاص الذين تقل أعمارهم عن
 16عاماً ،لذلك ال يمكننا تقديم هذا اللقاح لألطفال والشبان.
أولويتنا الرئيسية في الوقت الحالي هي تقديم اللقاح لجميع أعضاء
طاقمنا (السريري وغير السريري) ،ألننا نعتقد أن هذه هي أفضل
طريقة للتغلب على الفيروس.
س :هل يمكننا قيادة سيارتنا إلى مستشفى غوش؟ وماذا عن
مكان وقوف السيارات؟

س :كيف نحصل على أدوية طفلنا؟
ج :لتقليل مخاطر اإلصابة بعدوى كوفيد ،19-نحتاج إلى وضع
قيود لقدوم األشخاص إلى غوش .يشمل هذا القدوم لتسلم الدواء.
كما أننا نقوم باتخاذ الترتيبات لتوصيل أدوية طفلكم إلى المنزل
عبر خدمة التسليم الخاص عبر البريد الملكي (،)Royal Mail
وسنتصل بكم لمناقشة احتياجات طفلكم وتفضيالته الخاصة.
نأمل أن يساعد هذا اإلجراء في ضمان عدم تأثر تزويد طفلكم
بأدويته الخاصة في الوضع الحالي .وكما هو الحال دائماً ،يرجى
التأكد من حيازتكم على األدوية الدائمة والطويلة األمد لمدة ال تقل
عن أسبوعين .إذا كنتم قد انتقلتم إلى المنزل مؤخراً ،فيرجى التأكد
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من أن لدينا عنوانكم الحالي وتفاصيل االتصال بكم .وإذا كان
لديكم أي استفسارات حول أدوية طفلكم ،فيرجى االتصال
بالممرض السريري االختصاصي ،أوالتحقق من الملخص
اإللكتروني عن األدوية على الموقع:
 ،Electronic Medicines Compendium websiteأو
إرسال بريد إلكتروني على العنوان:

ج :تعرفوا على المزيد حول مواقف السيارات لدى غوش هنا
 ،hereأو اسألوا مكتب االستقبال الرئيسي (مفتوح على مدار
الساعة طوال أيام األسبوع) عندما تصلون إلى المستشفى.
يرجى مالحظة أن هيئة النقل في لندن (  )TFLقد أعادت جميع
رسوم الطرق .راجعوا الموقع tfl.gov.uk :لمزيد من
المعلومات .في ظروف معينة ،قد تكونون قادرين على استعادة
رسوم السير المفروضة على منطقة وسط لندن (congestion
 .)chargeزوروا الموقعgosh.nhs.uk/your-hospital- :
 visit/travel-reimbursementلمعرفة ما إذا كنتم مخولين
الستعادة الرسوم.
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س :بعض المقاهي والمتاجر المحلية مغلقة ،فكيف نحصل على
الطعام؟
ج :للتأكد من حصولكم على األطعمة الساخنة والباردة طوال
اليوم ،يفتح مطعم "الالغون" في المستشفى لإلفطار والغداء
والعشاء .ستجدون مجموعة مختارة من الوجبات الرئيسية ،بما
في ذلك وجبات الحالل والوجبات النباتية .هناك أيضا ً وجبات
خفيفة وفواكه طازجة والحلويات اللذيذة (البودينغز).
قد تجدون بعض المتاجر مفتوحة في المنطقة المحلية ،والتي تتقيد
بإجراءات التباعد االجتماعي ،والعديد من المقاهي والمطاعم
المفتوحة في الوقت الحالي للوجبات السريعة فقط.
س :هل يتواجد فريق اللعب لدعم طفلنا أثناء موعده أو خالل
اإلجراء الذي سيخضع له أو أثناء إقامته في المستشفى؟

األلعاب الحسية والمهدئة.
إذا كان لديكم أي أسئلة حول كيفية الوصول إلى دعم فريق اللعب
في المستشفى ،الرجاء التحقق من الالفتة الموجودة على باب
عرفة األلعاب في الجناح ،أو التحدث إلى اختصاصية اللعب في
جناحكم ،أو اسألوا الممرضة المسؤولة .يمكنكم العثور على موارد
للعائالت بما في ذلك األنشطة التي نصح بها فريق اللعب على
الموقعgosh.nhs.uk/news/coronavirus-covid-19- :
information-hub/covid-19-resources-families

س :ما الذي تفعلونه لحماية موظفي مستشفى غوش؟
ج :نعتبر دعم موظفينا الرائعين أولوية رئيسية لمستشفى غوش.
نحن نتابع بدقة التحديثات التي تطرأ على نصائح هيئة الصحة
العامة في إنكلترا بما في ذلك التغييرات التي تطرأ على معدات
الحماية الشخصية.

ج :يعد اللعب جزءا ً أساسيا ً من الدعم المقدم للمرضى في مستشفى
غوش ،وسيواصل فريق اللعب المخصص في المستشفى العمل مع
المرضى خالل هذا الوقت ،مع اتباع جميع إرشادات مكافحة
العدوى المعمول بها .كجزء من هذا ،اتخذنا قرارا ً بإعالق مناطق
اللعب ،لكن لدينا مجموعة متنوعة من الطرق التي ال زالت تمكن
المرضى من الوصول إلى خدمات اللعب.

نريد أن نتأكد من أن موظفينا يشعرون باألمان والتقدير والعناية
والقدرة على طلب المساعدة إذا احتاجوا إليها ،ويشمل ذلك تقديم
الدعم في أمور مثل اإلقامة بالقرب من المستشفى ،وتوفير الطعام
في مكان عملهم ،باإلضافة إلى الخدمات المجانية لدعم الصحة
النفسية والرفاه.

أعد فريق اللعب مجموعة من األنشطة بما في ذلك األعمال
اليدوية التي تستخدم لمرة واحدة فقط ،والمحفوظة في أكياس
محكمة اإلغالق ،ليستخدمها المرضى ومقدمو الرعاية في غرفهم
الخاصة أو في القسم المشترك الذين يقيمون فيه .يتوفر دعم من
أخصائيي اللعب إللهاء المرضى باإلضافة إلى مجموعة من

سترون موظفينا يرتدون كمامات وأنواعا ً أخرى من معدات
الحماية الشخصية في أنحاء المستشفى .يتبع جميع الموظفين
إرشادات صارمة حول متى يجب ارتداء معدات الحماية
الشخصية ومتى ينبغي إزالتها ،بنا ًء على آحدث إرشادات
خدمات الصحة الوطنية.

للمزيد من المعلومات والدعم
معلومات من خدمات الصحة الوطنية  NHSعلى الموقعnhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ :
تتوفر معلومات لألطفال على موقع إذاعة بي بي سيbbc.co.uk/newsround :

معلومات من الكلية الملكية لطب األطفال وصحة األطفال  RCPCHعلى الموقع:
www.rcpch.ac.uk/resources/covid-19-resources-parents-carers
معلومات من أقسام مستشفانا المتخصصة:
يمكنكم العثور على إرشادات لمجموعات محددة من المرضى هنا  ،hereحيث تم تجميعها من قبل فرقنا السريرية المتخصصة،
وتتم مراجعتها وتعديلها بانتظام
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