
ي ،  PCRاختبار خالل من إال عيادتنا إىل بالوصول ُيسمح ال  ت إذا ساعة ،  48عن يزيد ال سلب أعراض لديك ظهر

س وصعوبة والسعال الحمى مثل باإلنفلونزا شبيهة جديدة  يوًما. 14آخر خالل الرائحة أو الشم أو و / التنف

الجديد".كورونا فيروس  "بـ استعمار أو عدوى 

ي  •  (CoV-2الجديد كورونا بفيروس إصابته تشخيص تم بشخص اتصال عىل كنت أيام  5غضون ف
(SARS- اتصل) ي).االختبار أو األعراض ظهور قبل يومين حتى اإليجاب

ت  • ي أن ة ف ة عزل ة أو حكومي ي ي أو قانون ي.الحجر ف الصح

ت إذا ممارستنا إىل الوصول تماًما ُيحظر  ة النقاط من األقل عىل واحدة كان ي عليك:تنطبق التال

ي المرضى حماية عىل اللوائح هذه (تعمل  ي الممارسة. وموظف ه لقواعد كملحق ُتطبق و
ها).يتم حتى المنزل  إلغاؤ

ت لديهم كان  ي اضطرابا التذوق.ف

CoV-2 ، (SARS- لمرض المسبب العاملCOVID-19)  اختبار يوجد والPCR  ي هذه من الحق سلب
المستمرة.العدوى الستبعاد الفترة 

ت لقد  • يوًما 28آخر خالل إثباتًا تلقي

قبلمن للممارسة خاصة قواعد 
COVID-19جائحة خلفية 

الوصول:وقيود الوصول حظر  (1
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ي والموظفين المرضى حماية ألن ملحوظة:  ت القصوى أولويتنا ه حذركخالل من وأن

همة ستقدم  ي كبيرة مسا فيهتكون ال لوقت بديًال موعًدا تخصص عندما ذلك ف

ي من أكثر  ها يتم معدية تكون أن يحتمل الت ت إعطاؤ تفضيلية.اعتبارا

ت  (3 القناع:متطلبا

المرافقين .لألشخاص حاليا يسمح ال 

ي مترجم  • شروط تحت الممارسة يدخلون قد لغوية حواجز من يعانون الذين للمرضى  (!)واحد إلزام
Plus :2G 

ت: استثناءا

يكونأن بشرط بأكمله ، الممارسة فريق إىل (باإلضافة األشخاص جميع 

واستعادتها أو تلقيحها تم  .0

لألطفال ،واحد والد  •

ي) اللوح خلف ليسوا الموظفون  ي واألنف للفم طبية حماية ارتداء يجب الواق ي عيادتنا ، ف ه فقط متاحة و
العالجلفترة للمرضى 

ت إذا  من نتمكن حتى بنا االتصال فيرجى عليك ، تنطبق أعاله المذكورة النقاط من األقل عىل واحدة كان
 (0201).534134الهاتف: رقم خياراتك. بشأن لك النصح تقديم 

المساعدةإىل يحتاجون لمن مشرف  1رعاية / مقدم  • 1

ي مستضد اختبار  .1 ي  PCRاختبار أو ساعة  24من أقل سلب كل ساعة ،  48من أقل سلب
ت (بدون معتمد اختبار مركز من منهما  ة!)اختبارا ذاتي

س تنطبق  ي عليها المنصوص الشروط نف االستثناء قاعدة من كجزء المرافق الشخص عىل  1النقطة ف
!COVID-19بـ لإلصابة متزايد خطر هناك يكون أال يجب للمرضى. بالنسبة 

ت خارج  سنًتا /  01805/98 67 00 14)عىل األسنان طوارئ خدمة إىل الوصول يمكنك العادية ، العمل ساعا
ي خط من دقيقة  ي).أرض ألمان

الناس.

المرافقين:منع  (2
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فمك تغطية من التأكد يرجى لنا ، زيارتك قبل لذلك ، واألنف. للفم حماية لك نوفر أن يمكننا ال لألسف ، 
ي بقناع وأنفك  .FFP3أو  FFP2قناع أو جراح

ي األقنعة توفر ال  ي ثالث طرف من حماية صمام) مع  / FFP3 (FFP2زفير صمام عىل تحتوي الت وبالتال
بها!ُيسمح ال 

الوزن.تفقد قد 

ت إذا مراقب.  ت أن وجد بذلكإخبارنا فيرجى محدثة ، تعد لم هنا الواردة المعلوما

ي ، للتطور نظرًا  (* ي  Essenمن المواطنين هاتف توافر يتغير أن يمكن الديناميك قصيروقت ف

هدين نسعى نحن للتغيير.  ت الروابط جميع توفير يمكننا ال لألسف ولكن اإلمكان ، قدر محدثين لنكون جا بالكاملوالمعلوما

ت  ي. البريد عبر موجزة معلوما جزيال!شكرا اإللكترون
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