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 اداره امور اجتماعی و مراقبت و نگهداری
 

 

  مالقات های ایمن در فضای آزاد مابین خویشاوندان و ساکنان خانه سالمندان
و به منظور حفاظت از آسیب پذیرترین افراد در همه خانه های خدماتی، خانه های  19-بعلت شیوع بیماری کووید

مراقبتی و خانه های اقامت کوتاه مدت برای سالمندان ممنوعیت مالقات در فضای داخلی ساختمانها وجود دارد. ولی با 

 ار، مالقات های همراه با ایمنی را ارائه کند. اینهمه کمون لینشوپینگ می خواهد برای ایجاد امکان دید

 

دستورالعمل عام سازمان بهداشت عمومی برای کاهش ریسک شیوع سرایت حتی برای امکان برگزاری جلسات با امنیت 

بیماری  عالئم داراینزدیکان  از یکی یا بیمار که صورتی دراعتبار دارد. به طور مثال جلسات نبایستی برگزار شوند 

  حتی عالئم بیماری خفیف. هستند

 موارد مهمی که بایستی پیش و در طول مالقات های همراه با ایمنی در نظر گرفته شوند:

  شما که خویشاوند یک سالمند هستید بایستی مالقات را از قبل در واحد مربوطه رزرو کنید که واحد مربوطه

 بنوبه خود بررسی می کند که آیا مالقات مناسب است یا نه. 
 

  واحد مربوطه می تواند تعداد مالقات کنندگان بخاطر کسب اطمینان از انجام مالقات به شیوه ای ایمن، محدود

 کند. 

 
  مالقات های خویشاوندان و خانه های مربوطه در فضای آزاد یاغ یا حیاط مجاور واحد سالمندان انجام می

 شوند. 
 

 ده و توسط واحد مربوطه از قبل آماده می شود.مکان مالقات برای انجام اینگونه مالقات ها تعبیه ش 
 

  .واحد مربوطه کارکنانی را تعیین می کند که بر انجام مالقات ها به شیوه ای همراه با ایمنی نظارت داشته باشند

یعنی کارکنان خویشاوندان و ساکنان خانه های سالمندان را از راههای مختلف به محل مالقات هدایت می کنند. 

ظارت می کنند که فاصله بین افراد حفظ شود و سطوح میزها و تلق پلکسی احتمالی مابین مالقات ها کارکنان ن

 نظافت شوند.

 مالقات چگونه چگونه برگزار خواهد شد:
همه مالقات ها هنگام وجود ممنوعیت مالقات، در فضای آزاد برگزار خواهد شد. به منظور اجتناب از گسترش سرایت 

عفونت و در عین حال دیدار با خویشاوندان در چارچوب مالقات های همراه با ایمنی دو گزینه برای محل مالقات وجود 

 ست: دارد. انتخاب گزینه مناسب و دسترس با واحد مربوطه ا

 بدون تلق پلکسی .1

 متر، مابین خویشاوند و ساکن خانه سالمندان تنظیم شود.   2محل مالقات مبلمان می شود که فاصله، حداقل 

 با تلق پلکسی .2

 با تعداد کمتری میز در دو طرف تلق پلکسی مبلمان می شود.

  مالقات به شیوه ای ایمن، واحد مربوطه می تواند تعداد مالقات کنندگان بخاطر کسب اطمینان از انجام

 محدود کند.

 

  به خاطر داشته باشید که خویشاوندان و ساکنان خانه های سالمندان نبایستی از اشیاء مختلف مانند ترموس

 قهوه، بشقاب شیرینی، روزنامه و امثال آن بصورت مشترک استفاده کنند. 

 

 

 شما برای بازدید از بستگان خود به شرط رعایت دستورالعمل ها صمیمانه خوش آمد هستید! 


