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 عدم الخضوع لفحص    اختيار 

 في المستشفى للوالدة   19كوفيد 
Choosing Not to Be Tested for COVID-19 at the Hospital for 

Delivery (Arabic) 
 

 

تعلم. هذا ألنّه  ( مستمر باالنتشار داخل مجتمعنا. من الممكن أن تكون ُمصابًا بالفيروس من دون أن 19فيروس كورونا )كوفيد  

بعد اإلصابة، ستأخذ األعراض )مثل الُسعال أو الحّمى( بعض األيام لتظهر.  في الحقيقة، قد ال تظهر لديك أية أعراض أبداً،  

 ومع ذلك قد تنقل العدوى لآلخرين.

من المهم  لوغ ذلك، نريد أن نحافظ على سالمة مرضانا، عائالتهم، وموظفي الصّحة لدينا، والتقليل من انتشار الفيروس. لب

 .  إجراء فحص فيروس الكورونا لجميع مريضاتنا اللواتي يقصدن مستشفانا للوالدة

  .19فسنضطر العتبار أنِك قد تكونين مصابة بالفيروس واتباع إرشادات كوفيد ، 19إذا لم توافقي على الخضوع لفحص كوفيد 

 الجدول أدناه يشرح ما يعنيه هذا بالنسبة لِك:

 

 :19توجيهات الوالدة خالل كوفيد 
فحص كوفيد لألم:  

 سلبي 

فحص كوفيد لألم:  

 لم تفحص 

 2 4 عدد أشخاص الدعم: 

 ال نعم  الوالدة في الماء مسموحة؟

 ال نعم  أكسيد النتروز مسموح؟ 

 هل يخضع الطفل لفحص كوفيد؟   

 ساعة 72-48يخضع األطفال حديثو الوالدة لفحص كوفيد في عمر 
 نعم  ال

 ال نعم  هل يذهب الطفل إلى حضانة االستجمام؟

 ال نعم  تعقيم ما بعد الوالدة متوفراً؟
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وقد . أو مواد تعليمية وضعها طب ميتشيجان للمريض الذي له نفس ظروفك الصحية/تشتمل هذه الوثيقة على معلومات و: تنويه بإخالء المسؤولية

ال  . يتحمل طب ميتشيجان مسؤولية هذه المعلوماتتحتوي على روابط لمحتويات موجودة على شبكة األنترنت لم يتم وضعها من قبل طب ميتشيجان وال 

تحدث مع موفر الرعاية . تحل هذه الوثيقة محل المشورة الطبية من موفر الرعاية الصحية نظرا لكون تجربتكم قد تختلف عن تلك لدى المريض العادي

 .  خاصة بكإذا كانت لديك أية أسئلة فيما يتعلق بهذه الوثيقة، أو بوضعك الصحي أو خطة العالج ال
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، فإن فريقِك الطبي سيرتدي معدات حماية شخصية إضافية  الجدول أدناه يشرح ما يعنيه هذا 19إذا لم تخضعِ لفحص كوفيد 

 بالنسبة لِك:

فحص كوفيد لألم:   الموظفون: 

 سلبي 

لم فحص كوفيد لألم: 

 تفحص

المخاض  -معدات الحماية الشخصية للفريق الطبي 

 و الوالدة

، نظارات،  N95كمامة  كمامة اعتيادية 

 عباءة، قفازات 

الرعاية   -معدات الحماية الشخصية للفريق الطبي 

 العامة

كمامة اعتيادية +  كمامة اعتيادية 

 نظارات 

 

نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سالمتك وسالمة طفلك وسالمة عائلتك كاملة خالل هذه الفترة الصعبة.  الرجاء طرح  

 أية أسئلة علينا.  

 واختبار كورونا. قومي بزيارة موقعنا على االنترنت للحصول على أحدث المعلومات حول سياسات الزيارة 

https://michmed.org/gkmqW 
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