معلومات للجمهور في موضوع فنادق المرضى ومجمعات الحجر الصحي 17.06
في أعقاب تفشي فيروس الكورونا ,بإمكان المرضى أو األشخاص الذين يتوجب عليهم المكوث في الحجر الصحي
ويحتاجون الى مكان للمكوث فيه في فترة المرض او الحجر الصحي أن يمكثوا في هذه الفترة في فنادق االستشفاء او
الحجر الصحي التابعة للجبهة الداخلية .لراحتكم ,قمنا بتركيز وأجوبة شائعة لمساعدتكم على الحصول على معلومات أكثر
حول الفندق.
ما هو فندق الجبهة الداخلية هل هنالك انواع مختلفة؟ تُقسم فنادق الجبهة الداخلية الى نوعين ,ويتم الذهاب اليها بحسب
الحاجة:

فنادق

لالستشفاء -مخصصة للمرضى فقط.

علي التوجه إلى
كيف أعرف بأنه
ّ
الفندق؟

• يتم الذهاب الى الفندق فقط بعد التوجه ,بعد الحصول على نتيجة إيجابية لفحص
الكورونا .الذهاب الى الفندق يكون بواسطة سفرة من قبل الجبهة الداخلية.

على ماذا يحصل المريض /الشخص
المعزول الذي يأتي؟

• المكوث في الفندق مجاني ,حتى وإن لم تكن تمتلك تأمين طبي ,ويشمل الوجبات,
اإلنترنت ,لوازم في الغرفة (شراشف ,مناشف ,إبريق لتسخين الماء ,تلفاز) .يجب
إحضار اللوازم الشخصية (مالبس ,أدوية) تكفي ألسبوعين الى ثالثة.

ما هي األنظمة في الفندق؟ كيف تكون
الحياة اليومية؟

• في فنادق االستشفاء يتواجد شخصين في الغرفة ,أحيانًا مع أشخاص ال يعرفون
بعضهم البعض .يمكن المكوث خارج الغرفة في المناطق المشتركة وهنالك أحيانًا
فعاليات لوقت الفراغ في الفندق .يمكن استقبال طلبيات الى الفندق .المرضى
يهتمون بتنظيف الغرف وغسل مالبسهم.

علي اسئلة تتعلق
في الفندق يطرحون
ّ
بتفاصيل شخصية مختلفة عني ويطلبون
المعلومات .لماذا يتم استخدام هذه
المعلومات؟

• المعلومات التي يتم جمعها في الفندق تُستخدم فقط ألهداف تتعلق بالمكوث في
الفندق ,العالج الطبي وما شابه .الحديث هو عن معلومات طبية التي ال يتم تحويلها
الى اي عامل خارجي وال يتم استخدامها ألي غرض آخر.

ماذا يحدث إذا كان كل افراد العائلة
مصابين بالمرض؟

• إذا كانت كل العائلة مريضة ,يحضرون الى الفندق م ًعا .هنالك نظام بالنسبة
"للعائالت المختلطة" بحيث يكون قسم من افراد العائلة مرضى وقسم ليسوا
مرضى .إذا كان الوالدين مرضى ,وأكثر من  %50من األوالد مرضى ,بإمكانهم
االنتقال الى فندق االستشفاء كعائلة.

ماذا يحدث في حال كان هنالك حاجة الى
حفاظات ,غذاء لألطفال؟

• ال يتم التزويد عن طريق الفندق ,يجب إحضارها بشكل مستقل .يمكن طلب
المساعدة من غرفة الطوارئ في الفندق

هل هنالك فرق بين األشخاص الذين
يملكون تأمين والذين ال يملكون تأمين؟

• كال .كذلك األشخاص الذين ليس لديهم تأمين طبي يمكنهم المكوث في فندق
االستشفاء او الحجر الصحي مجانًا .الفرق الوحيد هو في العامل الذي يقوم
بالمتابعة .في حال وجود تأمين -صندوق المرضى ,في حال عدم وجود تأمين-
مكتب الصحة.

ماذا يحدث في حال مرضنا؟ (بدون
عالقة بالكورونا) هل هنالك طبيب؟

• يحضر طبيب  3مرات في األسبوع الى الفندق ويقوم بلقاء المريض في حال
دعت الضرورة (المؤمنين في صندوق المرضى وأيضًا الذين ال ينتمون الى
صندوق مرضى) .عند الدخول الى الفندق يحصل كل مريض على طقم إلجراء
فحص الكورونا وعليه أن يقوم بفحص نفسه وأن يكون على تواصل مع الطبيب
عبر الهاتف.

هل هنالك ترجمة متاحة؟

• نشرات المعلومات في الفندق مترجمة .عند زيارة الطبيب يأتي مترجم .إضافةً
لذلك يمكن التواصل مع مكتب الصحة في لواء تل ابيب.

فنادق للحجر

الصحي -مخصصة لمن عليهم المكوث في الحجر الصحي لمدة  14يوم وليس لديه إمكانية لقضاء
فترة الحجر الصحي في البيت

ً
مثال عند العودة من خارج البالد ,او من كان على اتصال مع مريض ُمثبت وليس لديه مكان لقضاء فترة الحجر الصحي
في البيت .في فنادق الحجر الصحي ليس هنالك إمكانية للخروج من الغرفة طيلة فترة الحجر الصحي .يجب المكوث في
الحجر الصحي لمدة  14يوم منذ التعرض للمريض ,إال إذا اتضح في مرحلة معينة بأنه مصاب ويجب االنتقال الى فندق
للمرضى .رجا ًءا إحضار كافة اللوازم الشخصية التي تحتاجونها وأشياء إلشغال أنفسكم فيها.

علي التوجه إلى الفندق؟
كيف أعرف بأنه
ّ

• يتم القدوم الى الفندق فقط بعد التوجه .بعد قيام مكتب الصحة بإجراء التحريات
الوبائية حول مريض ُمثبت والتواصل معي ,إلخباري بأنني كل على اتصال
بشخص مريض وبأنه علي الدخول الى الحجر الصحي.

على ماذا يحصل المريض /الشخص
المعزول الذي يأتي؟

• المكوث في الفندث مجاني ويشمل وجبات تصل الى الغرفة ,انترنت مجاني ,لوازم
الغرفة (شراشف ,مناشف ,إبريق لغلي الماء ,إنترنت بشكل حر ,تلفاز) .على
االشخاص المعزولين االهتمام بتنظيف الغرفة .يجب إحضار لوازم شخصية تكفي
ألسبوعين  -ثالثة.

ما هي األنظمة في الفندق؟ كيف تكون
الحياة اليومية؟

• المكوث في فندق الحجر الصحي لمدة  14يوم منذ موعد التعرض لشخص مريض,
إذا تبين خالل المكوث اإلصابة بالكورونا ,يتم االنتقال الى فندق لالستشفاء .كل
شخص معزول يتواجد في غرفة منفردة ,إال إذا أتى شخصين تعرضا لنفس
المريض .خالل فترة الحجر الصحي ممنوع الخروج من الغرفة في أي مرحلة.

علي اسئلة تتعلق
في الفندق يطرحون
ّ
بتفاصيل شخصية مختلفة عني ويطلبون
المعلومات .لماذا يتم استخدام هذه
المعلومات؟

• المعلومات التي يتم جمعها في الفندق تُستخدم فقط ألهداف تتعلق بالمكوث في
الفندق ,العالج الطبي وما شابه .الحديث هو عن معلومات طبية التي ال يتم تحويلها
الى اي عامل خارجي وال يتم استخدامها ألي غرض آخر.

ماذا يحدث إذا كان كل افراد العائلة
مصابين بالمرض؟

• فقط العائالت التي تعرضت لنفس المريض في نفس الوقت يمكنها المكوث في
الحجر الصحي معًا.

ماذا يحدث في حال كان هنالك حاجة الى
حفاظات ,غذاء لألطفال؟

• ال يتم التزويد عن طريق الفندق ,يجب إحضارها بشكل مستقل .يمكن طلب
المساعدة من غرفة الطوارئ في الفندق

هل هنالك فرق بين األشخاص الذين
يملكون تأمين والذين ال يملكون تأمين؟

• كال .كذلك األشخاص الذين ليس لديهم تأمين طبي يمكنهم المكوث في فندق
االستشفاء او الحجر الصحي مجانًا .الفرق الوحيد هو في العامل الذي يقوم
بالمتابعة .في حال وجود تأمين -صندوق المرضى ,في حال عدم وجود تأمين-
مكتب الصحة.

ماذا يحدث في حال مرضنا؟ (بدون عالقة
بالكورونا) هل هنالك طبيب؟

هل هنالك ترجمة متاحة؟

• يمكن طلب اللقاء بطبيب عن طريق غرفة إدارة الطوارئ في الفندق.

• نشرات المعلومات في الفندق مترجمة .عند زيارة الطبيب يأتي مترجم .إضافةً لذلك
يمكن التواصل مع مكتب الصحة في لواء تل ابيب.

