
ال ُيسمح ألكثر من اثنين من الزوار بالتواجد في 
غرفة المريض

يجب على الزوار تقديم نتيجة فحص مسحة األنف 
(PCR) سلبية أجري خالل آخر 24 ساعة لُيسمح لهم 

بدخول الطابق

في حال غادر الزائر المستشفى وأراد الدخول مرة 
أخرى، يتم تطبيق قواعد زيارة المرضى المنومين 
حتى وإن كان قد حصل على تصريح سابق بالدخول

يجب على أولياء أمور المرضى في وحدة العناية 
 PCR المركزة لحديثي الوالدة تقديم نتيجة فحص

سلبية كل 72 ساعة

يتم احتساب فترة صالحية نتيجة فحص PCR ابتداء 
من يوم صدور النتيجة على تطبيق الحصن اإلماراتي

قد يتم استبعاد من لديهم E و * على تطبيق 
الحصن اإلماراتي من تقديم فحص PCR سلبية.

قواعد زيارة المرضى المنومين (جميع الطوابق)

يتعين على جميع المرضى إبراز المرور األخضر عبر تطبيق 
الحصن للدخول إلى مبنى العيادات الخارجية

قواعد الزيارة للمرضى الخارجيين

Only two visitors are allowed at a time

Visitors must present a negative PCR test result 
within the last 24 hours to be granted access to 
the floor

Once a visitor leaves the hospital, inpatient 
visitation rules will be applied again even if 
access was granted previously

Parents of patients in the Neonatal Intensive 
Care Unit (NICU) should present a negative PCR 
test result every 72 hours

The PCR result validity period will be calculated 
from the result day indicated on Alhosn UAE 
application.

Visitors with E & * on Alhosn UAE application 
may be excluded from presenting a negative 
PCR test. 

      أوقات الزيارة

· عنابر الحاالت العادية: 10 صباحًا - 12 ظهرًا و من 6 مساًء -10 مساًء
· عنابر العناية المركزة: 12 ظهرًا - 2 ظهرًا و من 6 مساًء - 10 مساًء

     Visitation times

· Normal Wards: 10 a.m.-12 p.m. and 6 p.m. - 10 p.m.
· Critical Care Wards: 12 p.m. -2 p.m. and 6 p.m. - 10 p.m.

.To protect our patients, staff and loved onesإرشادات لـحـمـاية المـرضى والـمـوظـفـين ومـن نـحب.

Inpatient visitation rules (all floors)

VISITATION GUIDELINES تعليمات الزيارة

All OPD patients will be verified via AL Hosn App 
and granted access if the pass represent Green

Outpatient visitation rules


