ኣብ ሆስፒታል ቆጸራ ንዘለዎም ሕሙማት

ቅሬታታት/ምዕዝምዛማት

ምሕጋዝ

ኣብ’ዚ መስርሕ’ዚ ፍትሓዊ ኣተሓሕዛ

ዝበዝሕ ግዜ ቆጸራ ዘለዎም ሰባት ጥራይ ኢና ናብ

ከምዘይገበርናልኩም እንተተሰሚዑኩም፣ ነቲ ናትና ቤት

ሆስፒታል ክመጽኡ ንሓትት። እንተዀነ ግን ቆልዑን

ጽሕፈት ጽሬት (Quality) ክንክን ሕሙማት ክትረኽቡን

ገሊኦም ሰባትን ናብ ናይ ሕክምናን ተሃድሶን

ንዓና ከኣ ንኵነታትኩም ገምጋም ክንገብረሉ ክትሓቱናን

ቆጸራታት ንምስታፍን ንምውሳእን ሓገዝ

ትኽእሉ/ብደሓን ምጽኡ ።

ከምዘድልዮም ንፈልጥ ኢና።

ቤት ጽሕፈት ጽሬት (Quality) ክንክን ሕሙማት

ነቶም ንሕሙማት ኣብ ቆጸራታት ዝሕግዙ ሰባት

ተለፎን:

ዝዀኑ ሕግታት እዚኣቶም ኢዮም፥

ኢመይል:

 ሕሙማት 1 ሰብ ምስኦም ዝሳተፍ ክህሉ

ፖስታ:

ዝኽእል ኣካላዊ፣ ስምዒታውን ወይ ድማ ናይ
ኣተሓሳስባን/ናይ ምግንዛብን ሓገዝ ካብ ኣላዪ

1-877-880-8823
pcqoffice@fraserhealth.ca
11762 Laity Street 4th floor
Maple Ridge, BC
V2X 5A3

ዘድልዮም ምስዝዀኑ ጥራይ ኢዩ።
 ሕሙማት ቆልዑ 1 ዓቢ/በጽሒ ሰብ ምስኣቶም

ክሳተፍ/ክህሉ ይኽእል።
 እቶም ሓገዝ/ደገፍ ዝህቡ ሰባት ነቶም ናብ

ሆስፒታል መእተዊ ሕጋጋት ክኽተሉ ኣለዎም።
እቶም ተሓጋገዝቲ ሰባት እንተድኣ ዘይተኸቲቦም፣
ምስቶም ሕሙማት ክኣትዉ ከነፍቅደሎም ንኽእል
ኢና (ፍሉይነታት ርኣዩ)።
ብዛዕባ ዝዀኑ ፍሉይነታት፣ ምስቲ ጉጅለ ክንክን
ሕሙማት ወይ ከኣ ንቆጸራ ምዝገባ ክግበር ከሎ
ምዝርራብ ዝበለጸ ኢዩ።

www.fraserhealth.ca
እዚ ሓበሬታ’ዚ ነቲ ብውሃብ ክንክን ጥዕናኹም ዝተዋህበኩም
ምኽሪ ዝትክእ ኣይኰነን።
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ምብጻሕ ናብ ሆስፒታል
Visiting in the Hospital

በጻሕቲ ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣካል ናይ ክንክን ጥዕና
ኢዮም። ነቶም ክንክን እንህቦም ሰባት ዘለኩም
ፍልጠት ፍልልይ ይገብር ኢዩ። እቲ ንስኻትኩም
ተወፍዩሎም/ትህብዎም ምቾትን ሓገዝን ከኣ ፍልልይ
ይገብር ኢዩ።
ብምኽንያት ህዝባዊ ጥዕናን ድሕነት ሕሙማትናን፣
ኣብ ሆስፒታል ኩሎም ሰባት ክኸተልዎም ዘለዎም
ሕጋጋትን ንጥፈታትን ኣለዉ።

ናብ ሆስፒታል ንምእታው
ብምሉእ ዝተኸተብኩም ክትኰኑ ይግብኣኩም
(ፍሉይነት ርኣዩ)።
ኣብ ነፍስ-ወከፍ ትኣትውሉ ንሰራሕተኛታት እዞም
2 ነገራት ከተርእዩዎም ይግብኣኩም፥
1. መረጋገጺ ክታበት ኮቪድ-19
2. ብቑዕ ብመንግስት ዝተውህበ ስእሊ ዘለዎ መንነት
ኣብ ነፍስ-ወከፍ ትኣትውሉ ግዜ ንምልክታት ሕማም
ኮቪድ-19 ክትጻረዩ ኣለኩም።

ኣብ ሆስፒታል ኣብ ትህልውሉ
ኣብ ሆስፒታል ኣብ ትህልዉሉ ኩሉ ግዜ ሕክምናዊ
ማስክ ክትገብሩ ኣለኩም።
ንባዕልኹምን ንካልኦትን ንምክልኻል እዞም ዝስዕቡ
ነገራት ክትገብሩ ኣለኩም፥
• ኣዘውቲርኩም ኣእዳውኩም ኣጽርዩ።

ኣብ ዝበዝሕ ቦታታት ንምብጻሕ

ኣብ ናይ መወዳእታ ህይወት ንዘለዉ
ሕሙማት ምብጻሕ

ኣብ ዝዀነ እዋን ሕሙማት 2 በጻሕቲ ጥራይ
ክህልዉዎም ይኽእል።

መወዳእታ ናይ ህይወት ዘሕዝንን ከቢድን ግዜ ኢዩ።
ሕሙማት ኣብ ናይ መወዳእታ ህይወቶም በይኖም
ንከይኰኑ ንምርግጋጽ ኩሉ ጻዕሪ ክንገብር ኣለና።

ሓደ ሕሙም ንሓንቲ ክፍሊ ዝካፈል እንተኰይኑ፣ ኣብ
ሓደ እዋን ቁጽሪ ናይ ኣብ ሓደ ክፍሊ ዝህልዉ ሰባት
ገደብ/ደረት ክትገብሩሉ ክንሓተኩም ንኽእል ኢና።

ኮቪድ-19 ንዘለዎም በጻሕቲ ከነፍቅደሎም ንኽእል ኢና።
ከምኡ ክንገብር እነተድኣ ኰና፣ እቶም ሕጋጋት እዚኣቶም
ኢዮም፥

ምብጻሕ ናብ ወሳኒ/ጽዑቕ ክንክን
(Critical Care)፣ ኢመርጀንሲ ወይ ቦታ
ክንክን ኮቪድ-19

 ሕሙማት ኣብ ሓደ እዋን ካብ 2 ንላዕሊ ኮቪድ-19

ዘለዎም በጻሕቲ ክህልዉዎም የብሉን።
 ኮቪድ-19 ዘለዎም ሕሙማት መምርሒታት
ሰራሕተኛታትናን ነዞም ዝስዕቡ ሕጋጋትን ክኽተሉ
ኣለዎም፡
• ኩሉ ግዜ ሕክምናዊ ማስክ ክገብሩ ኣለዎም።

ኣብ’ዚ ቦታ ዘለዉ ሕሙማት ኣዝዮም ዝሓመሙ
ኢዮም። ብኮቪድ-19 እውን ዝተተንከፉ ክዀኑ ይኽእሉ
ኢዮም።
በዚ ምኽንያት ከኣ፣ ብፍሉይ ነዞም ቦታታት እዚኣቶም
ሕጋጋት ኣለዉና፡

• ናብን ካብን ሆስፒታልን ናይ ሕሙማት ክፍልን

ክኣትዉን ክወጽኡን ከለዉ ኣእዳዎም ከጽርዩ።

 ኣብ ዝዀነ ግዜ ሕሙማት 1 በጻሒ ጥራይ

ክህልዎም ይኽእል።

• ሰራሕተኛታትና ምእንቲ ናብ’ቲ ክፍሊ ሕሙማት

ከሰንዩዎም ኣብ’ቲ መእተዊ ሆስፒታል ክጽበዩ።

 እቶም ሕሙማት ናይ ምትንፋስ ሓገዝ ዘድልዮም

• ክሳብ መወዳእታ ምብጻሕ ኣብ ክፍሊ ናይ

እንተኰይኑ ተወሳኺ ናይ መከላኸሊ መሳርሒ
ክትገብሩ ክንሓተኩም ንኽእል ኢና።

ሕሙማት ክጸንሑ።

•

 ኣብ ክንዲ ብኣካል፣ ብቪድዮ/ተለፎን (virtual)

ክትራኸቡ ርእይቶ ክንህብ ንኽእል።

ካብ ሆስፒታል ንምውጻእ ሰራሕተኛታትና
ክሳብ ዘሰንይዎም ኣብ ናይ ሕሙማት ክፍሊ
ክጸንሑ።

• ስዓልኩምን ዕንጥሸውኩምን ሸፍንዎ።

ፍሉይነትት - ኣብ’ዞም ዝስዕቡ ኵነታት ንዘይተኸትቡ በጻሕቲ ከነፍቅደሎም ንኽእል፥

• ካብ ካልኦት ብውሕዱ 2 ሜትር (6 ጫማ)

•

ርሒቕኩም ክትጸንሑ ፈትኑ።

Visiting in the Hospital

ብሕክምናዊ ምኽንያት ነጻ ከምዝተባህሉ መረጋገጺ •
ንዘለዎም በጻሕቲ
•

•

ምብጻሕ ምስ ናይ ቆልዓ ምንክብኻብ ወይ ምስ
ትወልድ/ትሓርስ ሰብ ዝዛመድ

•

ምብጻሕ ኣብ ኢመርጀንሲ ወይ ኣብ ከቢድ ክንክን
ንዘለዉ ሕሙማት

•

ምብጻሕ ንኣብ መወዳእታ ህይወት ንዘለዉ
ሕሙማት

•

በጻሕቲ ንከይክተቡ ኣዝዮም ንኣሽቱ ምስዝዀኑ
እቲ ምብጻሕ ነቶም ሕሙማት ንኣካላውን
ኣእምሮኣውን ጥዕንኦም ኣድላዪ ምስዝኸውን
ምብጻሕ ሕሙማት ብዛዕባ ኣድላዪ ሕክምናዊ
ክንክን ምውሳን ንምድጋፍ

ገንጽል

