
General Visitation Hours,

Morning: 10am to 12pm
Evening: 5pm to 7pm 

:عنابر المرضي المقیمین

ظھراً 12صباحاً الى 10: الفترة الصباحیة
مساءً 7مساًء الى 5:الفترة المسائیة 

:عنابر مرضى العنایة المركزة

مساءً 2الى ظھراً 12: الصباحیةالفترة 
مساءً 7مساًء الى 5: الفترة المسائیة 

Critical Care Visitation Hours,

Morning: 12pm to 2pm
Evening: 5pm to 7pm

:

10 a.m. - 12 p.m.

أوقات زیارة المرضى المنّومین:

أوقات الزیارة لوحدات العنایة المركزة:

5 p.m. - 7 p.m.

12 p.m. - 2 p.m.
5 p.m. - 7 p.m.

Inpatient Visitation Hours:



Visitation Guidelines - Inpatient

• Only two visitors are allowed at a 
time

• Vaccinated Visitors, must present 
a negative PCR test Result within 14 
days.

لكل یسمح فقط بزائرین في نفس الوقت•
مریض

جة یجب علیھم ابراز نتی,الزوار المطعمین•
یوم 14ال تتجاوز مدتھ PCRفحص 

المرضى المقیمین-ضوابط الزیارة 

• Non Vaccinated Visitors, must 
present a negative PCR test Result 
within 7 days.

یجب علیھم ابراز, الزوار غیر المطعمین•
ایام 7ال تتجاوز مدتھ PCRنتیجة فحص 

Inpatient & Outpatient
Visitation Guidelines:

تعلیمات زیارة المرضى
الداخلیین والخارجیین:

● Only two visitors are allowed at a time
●     Visitors must be over 12 years of age
● Vaccinated visitors must present a
 negative COVID-19 PCR test result dated
 within 30 days of the visit
● Non-vaccinated visitors must present a 
 negative PCR test result dated within
 7 days of the visit
● All visitors must wear a mask at all times

یسمح بزائرین اثنین فقط لكل مریض في نفس الوقت
ً یجب أن یكون عمر الزائر أكثر من 12 عاما

على الزائرین المطعمین أو المعفیین تقدیم
نتیجة سلبیة لفحص مسحة األنف خالل

ً مدة التزید عن 30 یوما
على الزائرین غیر المطعمین تقدیم

نتیجة سلبیة لفحص مسحة األنف خالل
مدة التزید عن 7 أیام

یجب على الزوار اإللتزام بارتداء الكمامة طیلة الوقت



No Visitors under 
the age 12 years Old

No visitors out of 
visiting hours

Maximum of two 
visitors at one time

No flowers

ال یسمح بزوار تقل أعمارھم 
سنة12عن 

ال یسمح بالزیارة في غیر 
األوقات المخصصة للزیارة

یسمح بزائرین فقط مع المریض 
في نفس الوقت

ال یسمح باألزھار طبیعیة او 
صناعیة

No visitors under 
the age of 12

Maximum of 2 
visitors at a time

No visiting outside 
of visiting hours

No flowers

تمنع الزیارات لمن ھم دون 
سن 12 عام

یسمح باستقبال زائرین كحد 
أعلى في نفس الوقت

تمنع الزیارات خارج األقوات 
المخصصة لھا

یمنع إحضار الزھور



No Pillows, blankets No smoke
E.g. Smoking, Bakhoor, Sprays

No electric appliance
E.g. electrical kettles, extensions 
and other electric equipment’s.

No outside food or 
drinks

ال یسمح باألغطیة والمساند ال یسمح بمسببات الدخان
العطور, البخور , التدخین : مثالً 

ال یسمح باألدوات الكھربائیة 
اء اسالك تمدید الكھرب, سخان المیاه : مثالً 

وغیرھا من االجھزة الكھربائیة

ال یسمح بالمأكوالت او 
ىالمشروبات من خارج المستشف

No pillows or 
blankets

No electrical appliances
(e.g. electric kettles, extension cords)

No smoking or vaping 
(e.g. cigarettes, electronic 

cigarettes, bukhoor)

No large amounts of 
food and drink

(more than 4 servings)

یمنع إحضار وسائد 
وأغطیة

یمنع إحضار األجھزة الكھربائیة
(مثل الغالیات الكھربائیة، وأسالك التمدید)

یمنع التدخین
(السجائر، والسجائر اإللكترونیة، البخور)

یمنع المأكوالت والمشروبات 
بكمیات كبیرة (أكثر من 4 أشخاص)


